
Historia da Economia da Pobreza- reflexoes sobre a pobreza 
no pensamento liberal de Aristoteles a John Stuart Mill 

Resumo 

Esta disserta~ao procura reconstruir os antecedentes da economia da pobreza desde a 
antiguidade classica ate John Stuart Mill, altura em que o quadro de liberal de 
pensamento, bern como as iniciativas de combate a pobreza definidas no seu quadro, 
sao fortemente colocados em quesHio pelas doutrinas socialistas e comunistas. 
Dedicamo-nos sobretudo a identiticar os elementos de coen!ncia 16gica intema que, no 
pensamento econ6mico de cada fase hist6rica, caracterizam a modela~i'io da pobreza e 
definem as politicas de alfvio da mesma. Na obra dos pensadores que representam essas 
fases, procuramos averiguar o que esse olhar sobre o pobre nos revela em tennos da sua 
liberdade, iniciativa, soberania e escolha; da inclusao e exclusi'io; do anonimato na ac~ao 
que lhe e dirigida; do papel do mercado versus o do Estado; da rela~i'io com o mercado 
do trabalho; do papel da educa~ao; e da configura~i'io dos direitos e deveres do homem 
pobre. 

Classifica~ao JEL: 8 I; 841; 063; 13. 

History of Poverty Economics- reflections on poverty under 
the liberal thought from Aristotle to John Stuart Mill 

Abstract 

This thesis attempts to rebuild the pre-economics of poverty from ancient Greece until 
John Stuart Mi II, when the liberal framework of thought, and the initiatives guided 
towards fighting poverty conceived within it, are severely questioned by the socialist 
and communist doctrines. We concentrate mostly in exposing the elements of logical 
coherence that in each period of thought are implicit in the way poverty is modelled and 
the corresponding poverty relief measures are designed. In the works of the thinkers 
representing such periods, we aim at identifying what the approach to the poor tells us 
about his liberty, initiative, sovereignty and choice; about inclusion and exclusion; 
about anonymity in pro-poor action; the role of the market and that of Government; the 
relationship the poor establish with the labour market; the role of education; and the 
shape of rights and duties of the poor. 

JEL classification: 8 I; 841; 063; 13. 
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