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APRESENTAÇÃO
Estamos vivendo um tempo paradoxal no qual
presenciamos questões que aparentemente a humanidade tinha
superado. Diante delas faz-se necessário discutir a nossa concepção
de desenvolvimento e o papel a ser cumprido pelas políticas
públicas.
As grandes guerras do século XX, o holocausto e os crimes
contra a humanidade estimularam o surgimento do debate sobre a
necessidade de tutelar os Direitos Humanos. Desde a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, em 1948, diversos pactos,
conferências e tratados foram feitos. Os Estados Nacionais, em sua
grande maioria, são signatários destes pactos, os direitos neles
contidos foram positivados nas Constituições Democráticas
(inclusive a Brasileira) como mecanismo de eficácia de suas
garantias, além disso, houve a criação de tribunais internacionais
para vigiar os possíveis “vacilos” históricos. Por outro lado,
presenciamos um número chocante de refugiados e a embaraçosa
posição dos estados nacionais, principalmente europeus, discutindo
e propondo mecanismos cada vez mais eficazes e eficientes para
restringir a entrada dessas pessoas em seus territórios. Mais
paradoxal ainda é, após algumas décadas da queda do Muro de
Berlim, a proposta do governo dos Estados Unidos de criar um muro
para separar-se da América Latina.
Parecia indiscutível o desejo da humanidade de garantir as
condições mínimas de convivência e sobrevivência para as pessoas.
O direito ao trabalho, à educação, à alimentação, a saúde bem como
a proteção do ser humano nas fases de maior vulnerabilidade
(infância e velhice) constituíam o horizonte da atuação das políticas
dos Estados de Bem Estar Social. Até mesmo os que não conseguiam
efetivar estas garantias manifestavam o desejo de persegui-las. Por
outro lado, o número de pessoas que passam fome tem aumentado
em diversas partes do mundo. As metas de escolarização e de
diminuição da mortalidade infantil estão longe de serem atingidas e
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cenas de crianças náufragas na areia da praia têm estampado as
páginas dos jornais, das telas dos computadores e das televisões.
O direito à diversidade, ao pluriculturalismo, à liberdade
religiosa, à associação e à expressão da orientação sexual pareciam
estar consolidados. Por outro lado, as guerras religiosas, os atos
terroristas por motivações econômicas políticas, religiosas e
culturais tem atormentado a humanidade de forma surpreendente.
Atos de intolerância, manifestações de ódio, movimentos
“neonazistas” e até o tratamento da orientação sexual como doença
repovoam o nosso cotidiano.
O desenvolvimento tecnológico, a possibilidade de produção
de riquezas, o crescimento da produção de alimentos, a facilidade de
mobilidade e de comunicação pareciam garantir uma melhor
condição de vida para todos. Ao invés disso, o que presenciamos é a
apropriação das riquezas de forma desproporcional entre os países
e uma parcela pequena da população concentrando a grande
maioria dos bens produzidos. O contraste aos vistosos centros
urbanos é o crescimento do que Mike Davis denomina de “Planeta
Favela”, no qual a maioria da população não habita em estruturas
de metal e vidro, mas sim de lata e papelão.
É neste contexto que cresce a importância do debate sobre a
necessidade de outro modelo de desenvolvimento e o conhecimento
da obra de Amartya Sen pode trazer “fachos de luzes” nestes tempos
sombrios. Desvincular a compreensão de desenvolvimento como
sinônimo de crescimento econômico ou exclusivamente do acesso a
bens materiais torna-se cada vez mais importante. É necessário
entender o desenvolvimento, conforme propõem Sen, como um
processo de ampliação das capabilities, da condição de agente dos
indivíduos e das condições para o exercício das liberdades. As
políticas públicas devem ser planejadas e executadas visando à
efetivação destas condições e assim orientar o desenvolvimento.
Para Sen, as políticas públicas precisam dinamizar o
processo de desenvolvimento social, isto é, não estar submetida
exclusivamente às demandas do crescimento econômico ou tendo
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como opção prioritária apenas a busca do bem-estar material. O
Estado, por meio do seu aparato institucional, jurídico e financeiro,
deve objetivar, centralmente, a ampliação das condições para a
expansão da liberdade de escolha das pessoas, aumentando as
condições para o desenvolvimento das capacidades humanas e o
exercício da condição de agente dos cidadãos.
O conjunto de textos contidos nesta obra contemplam
reflexões sobre o papel das políticas públicas na estruturação deste
modelo alternativo de desenvolvimento, em diálogo com a obra de
Sen. O leitor encontrará reflexões sobre a condição de agente,
capabilities e o papel do Estado na ampliação da cidadania, assim
como, textos que abordam políticas específicas que visam e
efetivação de direitos específicos como a educação, a saúde, a
alimentação, a segurança, renda mínima (Bolsa Família) analisando
a forma como estas políticas podem contribuir para o
desenvolvimento conforme o compreende Sen.
A qualidade dos textos desta obra, que faz parte de uma
coleção que aborda o pensamento de Amartya Sen e, é fruto da
apresentação de artigos no seminário que teve como tema central
“Direito à Alimentação, Políticas Públicas e Combate à Desigualdade
Social”, certamente é uma contribuição acadêmica e instigará novos
estudos, mas também pretende ser uma contribuição na avaliação e
aprimoramento de políticas públicas que contribuam para
ampliação do desenvolvimento e na construção de uma sociedade
mais justa. Desejamos uma profícua leitura.
Passo Fundo, Setembro de 2017
Prof. Dr. Henrique Aniceto Kujawa
Prof. Dr. Neuro José Zambam

POLÍTICAS PÚBLICA DE ACESSO À JUSTIÇA: O
INVENTÁRIO ADMINISTRATIVO DIANTE DA
EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO
Luthyana Demarchi de Oliveira1
Matheus Trentin Silveira2
1 INTRODUÇÃO
O advento da Constituição Federal de 1988, também
conhecida como Constituição Cidadã trouxe a garantia de direitos a
todos os cidadãos. Nesse contexto, a todos os brasileiros é garantido
o acesso à justiça, bem como aos instrumentos que garantam seus
direitos. O presente trabalho tem como marco inicial a Lei 11.441,
de 04 de janeiro de 2007, a qual possibilitou a realização de
inventário extrajudicial, o que antes dependia exclusivamente da via
judicial. Entretanto, tal mudança mostrou-se estar em contradição
ao impedir a via extrajudicial quando existir testamento.
A mencionada alteração originou-se na necessidade de
celeridade e desjudicialização dos atos, visto que o aparelho
judiciário está abarrotado, conforme demonstra os dados
apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça: “passa de 95
milhões o número de processos no sistema judiciário brasileiro,
com a entrada de 28 milhões de novos processos a cada ano”
(BACELLAR, 2015, s/p). Corrobora com a concepção de sintetização
e desafogamento do judiciário o novo Código de Processo Civil, que
entrou em vigor no ano de 2016, consagrando também a ideia de
desjudicialização.

1

Mestre em Direito pela UNISC (2012). Especialista em Direito Civil pela IMED (2010). Especialista
em Direitos Humanos pelo IFIBE (2006). Docente da Faculdade Meridional/IMED/Passo Fundo.
Mediadora Judicial. Advogada.
2

Especialista em Direito Civil e Processual Civil da IMED. Graduado em Direito na Universidade de
Passo Fundo (2009).
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A legislação em comento alterou o artigo 982 do Código de
Processo Civil de 1973 que, atualmente, encontra-se elencado no
artigo 610 do Código de Processo Civil de 2015, com o seguinte teor:
Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao
inventário judicial, todavia, manteve o impedimento da lavratura de
inventário via cartorial quando houver declaração de última
vontade, o que vai de encontro com os objetivos de tal legislação
(BRASIL, 2002, s/p).
Assim, a presente pesquisa bibliográfica e legislativa utilizase do método hermenêutico e documental e faz uma análise do
ordenamento jurídico, com especial ênfase na Lei 11.441. Tal estudo,
se dá com o objetivo de demonstrar a possibilidade da realização de
inventário extrajudicial mesmo quando houver testamento, sendo
esse um instrumento garantidor de cidadania e acesso à justiça.
2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO À JUSTIÇA
O advento da Constituição Federal de 1988, também
conhecida como Constituição Cidadã trouxe a garantia de direitos a
todos os cidadãos, fazendo com que os esses tivessem um maior
acesso e maior participação com os entes estatais. Nesse contexto, a
todo o cidadão brasileiro é garantido o acesso à justiça, bem como
aos instrumentos que garantam seus direitos. Nas palavras de
Cappelletti e Garth “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado
como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos
– de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda
garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” (1988, p.12).
A abertura das portas do judiciário é o resultado do
crescimento da população mundial que sofre com o aumento dos
conflitos econômicos ou sociais que começam a permear as
sociedades. O acesso ao Judiciário torna-se, assim, um direito para
o cidadão, fazendo com que cresça o número das demandas. A
população corre em busca de uma solução para seus problemas,
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contudo frente à estrutura arcaica do sistema começam a aparecer
os primeiros problemas.
O aumento crescente do ajuizamento das ações começa a
gerar acúmulos enormes nos Cartórios, fazendo que cresça
igualmente a quantidade de trabalho, sem aumentar o número de
pessoas para dar suporte ao aparelho. Nessa situação, acontece
ainda o acúmulo no trabalho dos magistrados que dobram também
o tempo na realização das audiências e consequentemente, não
conseguem agilizar e fundamentar suas decisões. O quadro piora
quando as ações coletivas não conseguem mais dar respostas à
população em geral e há a reiterada prática de interposição de
recursos de decisões já pacificadas no sentido protelatório de
ganhar tempo.
Contribuindo, ainda, para a situação, há o acúmulo de
instâncias, a falta de preparo dos operadores, bem como dos
servidores e magistrados frente aos mecanismos de agilidade dos
procedimentos judiciais, o escasso orçamento dedicado a máquina
judiciária, a demora e a descredibilidade da prestação jurisdicional,
são os problemas que completam à crise instaurada no sistema de
justiça brasileiro.
A implementação de uma política pública é o instrumento
utilizado para a promoção da cidadania. Percebe-se, que a cada ano
os problemas aumentam, a expansão tecnológica e econômica,
consequência do mundo globalizado, espalha-se pelo mundo.
Frente a essa situação, também aumentam os problemas sociais
considerados graves, como a pobreza, a miséria, o desemprego e a
exclusão social.
Dessa forma, os muitos danos causados pela globalização
trouxeram problemas de todas as ordens, sejam econômicos,
ambientais, e principalmente sociais, que acarretam conflitos nas
diversas relações da sociedade. Nesse sentido, as políticas públicas
nascem com o objetivo de fortalecimento da cidadania e como uma
alternativa pacifica de tratamento dos conflitos sociais.
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Nesse sentido, as políticas públicas, como propõe Sen
(2000, p.325), está ancorada na importância da pessoa e na
necessidade de ter as condições para o desenvolvimento das
capacidades (capabilities), ou seja, no agir como cidadão na
condição de agente ativo. Para tanto, a atuação do estado como
organizador de políticas de promoção humana e combate às
desigualdades, objetivando o bem comum.
Observa-se, que é fundamental para o Estado garantir os
direitos individuais e coletivas, para a construção de uma sociedade
livre que propicie o desenvolvimento social, o bem-estar e
erradicação da pobreza. Para Leal, a concretização do Estado
Democrático de Direito que tem como objetivo “assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos” (2007, p.304).
Vale ressaltar que muitos desses direitos não tiveram sua
efetiva aplicabilidade, devido uma série de fatores de ordem política,
economia e funcional que provocaram uma crise do Estado
Democrático de Direito. Assim, a retomada desse Estado perpassa
pela ideia de política dedicada a reinventar a convivência entre os
cidadãos e isso depende da multiplicação de espaços sociais
favoráveis a expansão de novas formas de solidariedade, cooperação
e participação democrática.
Assim, o objetivo maior é pressionar e reclamar uma
prestação jurisdicional célere e eficaz, capaz de tratar os conflitos
decorrentes das relações sociais e, isso vai ale, luta para
aproximação da jurisdição e da cidadania, para que coloque em
prática a questão de acesso à justiça.
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3 DA LAVRATURA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL: NOVO
ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO
Antes de se adentrar no conceito de testamento, assim como
em seu procedimento de abertura cabe o ensinamento de Arnaldo
Rizzardo (2008) ao referir que a palavra testamento tem sua origem
no verbo latino testari, com o significado de testemunhar. Foi
acrescentado o sufixo mentum, do que derivou o substantivo.
Entretanto, há textos de Justiniano com a expressão testatio mentis.
Assim, o termo veio da conjugação das palavras testari e mentum
ou mentis, com a tradução original de expressar a vontade ou a
mente (mentis), em presença de testemunhas (testis). E, realmente,
o testador diz a sua vontade na presença de testemunhas.
Esse instituto não possui um conceito definido na atual
legislação, o que permite uma concepção mais ampla. De maneira
geral, pode-se dizer que o testamento é um ato personalíssimo
realizado de forma solene, por pessoa capaz, para que produza
efeitos depois de sua morte. Também chamado de ato de última
vontade, pode conter disposições patrimoniais e não patrimoniais.
A respeito do ato ser personalíssimo aponta-se o ensinamento de
Venosa (2015, p.201):
O ato há de ser elaborado unicamente pelo testador. [...] Não se
admite a interferência de outra vontade. Por isso, não pode ser
elaborado por mandatário. Não pode ser coletivo (conjunto,
recíproco ou simultâneo). Duas pessoas, porém, podem testar em
atos diferentes sobre bens comuns, ainda que concomitantemente.

Outra peculiaridade que merece destaque diz respeito às
disposições patrimoniais, essas são revogáveis a qualquer tempo e
por quantas vezes for necessário, podendo novamente ser
deliberada de maneira contrária. Já algumas disposições não
patrimoniais como, por exemplo, o reconhecimento de filho, não
podem ser revogadas. Indispensável mencionar que, por ser ato
personalíssimo, e assim, poder ser modificado e ou revogado, de
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forma unilateral, a qualquer momento, gera apenas expectativa de
direito. Portanto, por si só, não origina direito sendo necessário a
morte do testador para sua perfectibilização.
Deve-se assinalar para a existência de limites, no caso de
existir herdeiros necessários, elencados no artigo 1.845 do Código
Civil, quando as disposições do testador não podem ultrapassar a
metade do patrimônio, conforme previsão do artigo 1.789. Assim,
somente poderá deliberar integralmente quando não houver
herdeiros necessários.
De forma geral essas são as principais formalidades desse
instituto, todavia deve-se destacar que o tabelião é quem possui a
competência para tanto e, ainda, é o responsável por perpetuar a
última vontade do testador, conforme sustenta o Tabelião e
Professor Figueiredo (2015, p.95):
O testamento lavrado por tabelião de notas é celebrado com a
estrita observância dos requisitos formais, como a presença do
testador e de duas testemunhas, sendo discutido, lido, escrito e
assinado no livro de notas, com a certeza e a segurança de assim
representar a vontade manifestada pelo testador conforme artigo
1864 do Código Civil. O tabelião, ao colher a declaração de última
vontade e lavrar o testamento representa o principal agente
formalizador do ato, como titular da fé pública. Não serão as
testemunhas instrumentarias que poderão, futuramente,
comprovar ou afirmar a existência real do ato de testamento
lavrado no cartório de notas, perante o tabelião. Tampouco o Juiz
ou o representante do Ministério Público, poderão expressar a
vontade do testador em vida, visto que sequer conhecem a pessoa
do testador. A reponsabilidade pela certeza e pela perfeição jurídica
do testamento é do tabelião, cujo instrumento lavrado vai
assegurar a perpetuação da vontade do testador após sua morte.

Acrescenta, ainda, que o testamento público é o ato mais
solene lavrado por tabelião:
Os testamentos, especialmente os públicos são efetivamente
cumpridos na sua ampla e esmagadora maioria, simplesmente
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porque é o ato mais solene do tabelião público e de maior
responsabilidade. São os testamentos lavrados segundo um
rigoroso procedimento definido no Código Civil, com absoluto
cuidado e elevado grau de segurança na qualificação do testador,
na aferição de sua capacidade e do seu discernimento, na limitação
do seu poder de disposição com respeito, inclusive, à legítima dos
herdeiros necessários (FIGUEIREDO, 2015, p.95).

Visto seus requisitos e competência, cabe discorrer sobre o
procedimento de abertura e registro do testamento, elencados a
partir do artigo 735 do Novo Código de Processo Civil. De acordo
com os artigos apontados o juiz verificará se o ato de última vontade
preenche os requisitos legais e em seguida mandará lavrar o ato de
registro que deve constar data e lugar de abertura, nome do
apresentante, data e lugar do falecimento do testador e qualquer
outra nota relevante. Conforme afirma Marinoni (2008, p.946), “a
cognição do juiz no juízo de abertura do testamento é sumária e está
circunscrita à simples inspeção do escrito para verificar se cumprem
ou não as suas formalidades extrínsecas essenciais”.
Em seguida, de acordo com o artigo 735 do novo Código de
Processo Civil, o Ministério Público será ouvido, e se não houver
vício que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o magistrado
mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Feito o registro
e assinado pelo testamenteiro, o escrivão extrairá cópia autêntica
para ser juntada aos autos de inventário.
De forma concisa esse é o procedimento para registro do
testamento. Cabe salientar que o parágrafo segundo do artigo 735
do novo Código de Processo Civil determina que o testamento, após
registrado e arquivado, seja cumprido. Entretanto, não indica qual
via deve ser seguida, judicial ou extrajudicial, permitindo, assim,
interpretações diversas.
Dessa forma, entende-se que após a declaração de última
vontade ser submetida à verificação e registro perante o juízo, e esse
não perceber vício algum, estando, consequentemente, em
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condições de execução, a mesma pode ser promovida através de
qualquer procedimento, seja judicial ou extrajudicial.
Destarte às etapas para procedimento de abertura de
testamento, origina-se na doutrina o entendimento que defende a
possibilidade da lavratura de inventário extrajudicial mesmo
quando houver testamento. Tal entendimento defende que após a
emissão da certidão ou, como o Código define, a cópia autenticada,
essa pode ser levada ao Tabelionato de Notas e então lavrado o
inventário extrajudicial. Por óbvio que o tabelião estará limitado ao
teor da certidão emitida pelo Juiz que transcreveu a última vontade
do “de cujus”, assim como deve atentar para os demais requisitos
legais, tais como, herdeiros ou legatários capazes e a existência de
acordo entre as partes.
Nessa direção é a compreensão de Moreno (2013),
magistrado da 7ª Vara da Família e Sucessões de São Paulo, que
autorizou a lavratura do inventário extrajudicial mesmo havendo
testamento. Nestes termos é a decisão:
O fundamento da decisão decorre de uma interpretação teleológica
dos dispositivos legais aplicáveis no caso. Isto porque, na visão
deste juízo, o intuito da determinação da imprescindibilidade de
realização do inventário judicial está relacionado à intenção de
proteção de legatários com natureza fundacional e incapazes. A
existência de tais legatários justificaria a participação do Ministério
Público, enquanto fiscal da lei, nos processos de inventário. Assim,
em uma interpretação teleológica da lei, concluiu-se que a “ratio
legis” estaria ligada à proteção de incapazes ou de fundações.
Destaco que localizei as discussões legislativas anteriores à
aprovação da Lei 11.441/2007, porém não havia nelas referências
aos motivos da ressalva quanto ao inventário extrajudicial na
hipótese de haver testamento. É de se observar ainda que os
artigos 2.015 e 2.016 do Código Civil, que já previam,
anteriormente à mudança da Lei Adjetiva, o inventário
extrajudicial, assim dispõem: Art. 2.015. Se os herdeiros forem
capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública,
termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado
pelo juiz. Art. 2.016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros
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divergirem, assim como se algum deles for incapaz. O teor do
disposto no Código Civil corrobora a conclusão a que chegamos
por meio de interpretação teleológica do dispositivo. (2013).
Processo número 005243270.2012.8.26.0100.

Percebe-se que a corrente doutrinária defensora da
viabilidade de inventário administrativo, mesmo quando houver
testamento, vem ganhando força. Nesse sentido é o entendimento
da tabeliã Agapito, presidente da Comissão de Notários e
Registradores do Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFAM, 2016, s/p):
Seria de enorme importância uma mudança legislativa que
levantasse expressamente esse óbice da existência do testamento
para a lavratura do inventário pela via extrajudicial.” Na prática,
tem funcionado assim: havendo testamento, o advogado entra com
a ação de registro na vara das sucessões e já faz um pedido
expresso para que o juiz autorize que, a partir daí o inventário se
dê na esfera extrajudicial, cartorial. “Nestes casos, e embasada na
última decisão de minha corregedoria permanente, tenho aceitado
lavrar os inventários que contenham testamento válido, sempre
mediante este mandado expresso e autorizativo jurisdicional. Mas,
não existe essa unanimidade de entendimentos entre os tabeliães.
Alguns se apegam às normas e, simplesmente, recusam e
encaminham para a esfera judicial o caso, o que gera uma enorme
frustração a todos os envolvidos (IBDFAM, 2016, s/p).

Deve-se enfatizar, também, que depois de efetuado o
registro judicial do testamento, sendo capazes as partes e havendo
acordo, em nada se difere de um inventário da sucessão legítima. De
acordo com tal corrente doutrinária, haveria um procedimento
combinado, mesclado, pois a abertura do testamento seria realizada
de forma judicial e posteriormente, de posse da certidão, trasladada
a última vontade do testador, inclusive com a participação do
Ministério Público, respeitados seus requisitos, faculta-se aos
herdeiros optar ou não pelo inventário extrajudicial.
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A aplicação de tal entendimento tornaria mais célere o
inventário extrajudicial e ainda colaboraria com o desafogamento do
judiciário. É a interpretação de Oliveira, Juiz Assessor da
Corregedoria do Estado de São Paulo:
Ao mesmo tempo em que o deslocamento à via extrajudicial
alcança esse desiderato, desafoga-se o Poder Judiciário. Ganha-se
duas vezes: o serviço aos interessados torna-se mais eficaz e o
Judiciário centra suas forças naquilo que é realmente relevante, a
saber, dirimir conflitos. Em uma expressão prestigia-se a
pacificação social (SÃO PAULO, Processo nº 2016/52695, Relator:
Juiz Assessor Swarai Cervone de Oliveira, 2016).

Ainda, o Corregedor acima citado afirma que por tratar-se
de funções materialmente administrativas e de jurisdição
voluntária, nada impede que as mesmas sejam realizadas em outra
esfera, conforme ocorreu com instituto do inventário. Por fim,
acrescenta o conceito de:
A jurisdição voluntária não é jurisdição, mas atividade anômala
dos Juízes e Tribunais, a eles conferida por força da tradição. Diz
Frederico Marques: “Não se trata de atividade jurisdicional,
malgrado o nome que ostenta; e, no entender de muitos, é função
que pode ser atribuída, com igual nomen juris, a órgãos não
judiciários.” Sob seu ponto de vista, não obstante parte da
doutrina conceitue a jurisdição voluntária como função
materialmente administrativa e formalmente jurisdicional, é
preferível dizer que “a jurisdição voluntária é atividade
administrativa, sob o aspecto material, e de caráter judiciário, do
ponto de vista subjetivo; e isto porque distinguimos jurisdição de
função judiciária em sentido estrito.” Define a jurisdição
voluntária, assim, em contraposição à verdadeira jurisdição - a
contenciosa -, dizendo: “A impropriamente denominada
jurisdição voluntária, que não é voluntária nem jurisdição,
constitui função estatal de administração pública de direitos de
ordem privada, que o Estado exerce, preventivamente, através de
órgãos judiciários, com o fito e objetivo de construir relações
jurídicas, ou de modificar e desenvolver relações já existentes.” A
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jurisdição voluntária é, na verdade, espécie do gênero
administração pública de interesses privados. Possui,
basicamente, duas características que a diferenciam: a) como
função estatal, ela tem natureza administrativa, do ponto de vista
material, e é ato judiciário, do ponto de vista subjetivo ou
orgânico; b) em relação às suas finalidades, é função preventiva e
também constitutiva. O que se conclui dessa breve digressão é que
o procedimento de abertura, registro, arquivamento e
determinação de cumprimento do testamento, que constitui o teor
dos artigos 735 a 737, centra-se no Poder Judiciário por meras
razões históricas. Nada impediria que, cuidando-se de funções
materialmente administrativas, elas fossem delegadas a outra
esfera. Aliás, é o que ocorreu com o inventário, em regra (SÃO
PAULO, Processo nº 2016/52695, Relator: Juiz Assessor Swarai
Cervone de Oliveira, 2016).

De acordo com os entendimentos referidos pode-se perceber
que após realizado o procedimento de abertura e emita a certidão
autenticada, a mesma pode ser levada à via cartorária, permitindo a
lavratura administrativa do inventário, de forma mais célere e
menos dispendiosa.
4 AS INOVAÇÕES DA LEI 11.441/07

A Lei 11.441 trouxe a possibilidade da lavratura de
inventários, partilhas, separações e divórcios de forma
administrativa por tabelião de notas sem a necessidade de outorga
judicial.
Entretanto, diante da falta de regulamentação a maior parte
da comunidade jurídica persistiu utilizando a via judicial.
Todavia, em abril do mesmo ano da edição da referida Lei
(2007), adveio a Resolução 35 do Conselho Nacional de Justiça
(BRASIL, 2007b), que disciplinou sua aplicação. Essa elucidou seu
objetivo de simplificar o procedimento e desafogar o sistema
judiciário, pois propicia, às partes, a diminuição das custas e
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despende menos tempo para sua concretização. Na opinião de Lobo
(2014, p. 274),
[...]a possibilidade de formalização dos inventários pela via
extrajudicial está compreendida no âmbito de um movimento de
acesso à justiça, com tendência para a desjudicialização crescente
da resolução de conflitos, e isto na medida em que a justiça oficial
não consegue mais atender às demandas individuais e sociais.
Além da desjudicialização como elemento definidor desse
movimento, a transferência para esferas extrajudiciais de atos
consensuais de jurisdição voluntária representa mecanismo
voltado à simplificação, redução e desburocratização dos processos
e procedimentos, que antes dependiam da intervenção e decisão
judicial.

Entre outras justificativas para a edição da mencionada Lei
e sua regulamentação, destaca-se a demora da prestação
jurisdicional, como afirma Marinoni (2008, p.33-35), “a morosidade
processual estrangula os direitos fundamentais do cidadão”. Dentre
tantas possibilidades auferidas pelos referidos aparatos legais em
busca de celeridade, figuram novas possibilidades para o inventário,
agora, pela via extrajudicial. Conforme estabelece Farias (2015,
p.446)
[...]exatamente buscando a racionalização das atividades
processuais e a simplificação da vida jurídica dos cidadãos
brasileiros, foi edificada a lei 11.441/07, tornando possível o
inventário pela via cartorária, sem atuação obrigatória do juiz.
Incorpora-se, explicitamente, a busca da concessão de uma tutela
jurídica justa, adequada e eficaz, viabilizando a todos o acesso a
uma ordem jurídica efetiva, especificamente, no particular, no
âmbito do direito à herança, que vem acompanhado no mais das
vezes, de sentimentos humanos de saudade e tristeza.

Percebe-se que a finalidade maior da mencionada legislação
é tornar mais célere e eficaz o procedimento do inventário
extrajudicial, pois a via judicial costuma ser lenta e bastante
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dispendiosa às partes. Observa-se que as alterações introduzidas
representam um verdadeiro avanço, pois incentivam a
desjudicialização e, consequentemente, a facilitação ao acesso ao
instituto do inventário. Assim como, à separação e ao divórcio,
institutos também elencados pela mesma lei.
Abordados os motivos que levaram à criação da Lei
11.441/07, se faz necessário discorrer acerca de seus requisitos,
elencados no artigo 610 do Novo Código de Processo Civil. Desse
modo, para a realização de escritura pública de inventário é
indispensável considerar, especialmente, as determinações que se
passa a dissertar. A primeira diz respeito à existência de testamento.
Simplesmente adotou o entendimento de que havendo testamento a
possibilidade de lavratura na via administrativa deveria ser afastada.
Não se vê fortes argumentos que sustentem tal premissa, conforme
já mencionado.
Mantendo a linha de raciocínio, o requisito consecutivo
estabelece que todas as partes interessadas devem ser maiores e
capazes. No caso de existir entre as partes um incapaz, o inventário
administrativo deve ser deslocado para a esfera judiciária. Deve-se
atentar que a presença de absolutamente incapaz torna o ato nulo,
conforme artigo 166, inciso I, do Código Civil, ou anulável, em caso
de incapacidade relativa, de acordo com o artigo 171, inciso I, do
Código Civil.
O pressuposto seguinte diz respeito ao consentimento
havido entre as partes, ou seja, todos os interessados devem estar
em concordância quanto aos termos do instrumento público. Na
eventualidade de desentendimento e consequente desacordo, a via
administrativa deve ser afastada e as partes conduzidas ao
procedimento judicial contencioso. A concordância é requisito
fundamental, pois, ao tabelião cabe lavrar a escritura, e não exercer
papel similar ao do conciliador, dessa forma, obrigatoriamente, esta
formalidade deve ser observada.
É pertinente salientar que a escritura pública pode ser
lavrada mesmo que haja processo de inventário em andamento. No
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entanto, assim que realizado o inventário administrativo, os
interessados devem informar ao juiz da causa e requerer a extinção
do feito, consoante ensinamento de Farias (2015, p.446), em função
de
(...) que as partes podem ter chegado a um consenso quanto à
partilha ou pode um dos interessados ter atingido a plena
capacidade civil. Não é requisito para a lavratura do ato a prova da
inexistência de inventário em tramitação. Nesse caso os
interessados devem apresentar ao juiz a escritura pública lavrada,
com vistas à extinção do procedimento sem resolução meritória
por perda superveniente do interesse de agir.

Observa-se que, respeitados os requisitos legais, a via
administrativa independe da apreciação do poder judiciário,
colaborando, assim, para o desafogamento processual. Ainda,
permitindo que o judiciário se dedique a ações contenciosas ou de
maior complexidade. Outrossim, retornando às imposições legais, a
Lei em comento exige a presença de advogado, que pode ser comum
ou não. De qualquer maneira, no instrumento público constará
quem determinado procurador representa e, ainda, sua qualificação
e assinatura. Frisa-se que não é necessária apresentação de
procuração para que o advogado ratifique o ato, deverá apresentar
o mandato de representação apenas caso uma das partes não esteja
presente. Nesse sentido é o comentário de Teodoro Júnior (2007,
p.35-36):
Todas as partes interessadas deverão comparecer à presença do
tabelião assistidas por advogado, que pode ser comum ou não, não
é preciso outorgar mandato, porque partes e advogados estarão
presentes ao ato notarial e todos firmarão a escritura, declarará
cada interessado que é o advogado que o assiste, e este, no
exercício de seu múnus, se identificará e se qualificará
convenientemente, não há necessidade de que todos sejam
assistidos pelo mesmo advogado, embora isto possa acontecer, e,
se forem vários, cada qual declinará a quem está assistindo, a
nenhum dos interessados será permitido firmar a escritura sem a
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assistência advocatícia, sob pena de invalidar o ato, pois a lei
proíbe ao tabelião lavrá-lo sem a observância dessa exigência.
Trata-se, pois, de solenidade substancial ao aperfeiçoamento do
inventário e à partilha administrativa.

Referente à atividade advocatícia, a Resolução 35 do
Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 9°, dispõe ser “vedado
ao tabelião a indicação de advogado às partes” (BRASIL, 2007b,
s/p), complementando, que o tabelião deve indicar a defensoria
pública, ou na sua falta, a Seccional da Ordem dos Advogados do
Brasil, às pessoas que não dispuserem de condições econômicas.
Acerca do imposto de transmissão, requisito essencial para
lavratura do ato, o tabelião é responsável por seu recolhimento
prévio, sem o qual inviabiliza o competente registro, conforme
ensina Venosa (2014, p.92), os tributos “devidos pela transmissão
da herança devem ser pagos antes da lavratura da escritura (art. 15
da resolução CNJ). Desse recolhimento se fará menção na escritura,
cabendo sua fiscalização ao tabelião”.
Deve-se ressaltar que o inventário administrativo é
admissível mesmo que houver credores, cabendo aos herdeiros
indicar patrimônio, assim como as dívidas do então de cujus, ou
seja, o ativo como o passivo do espólio. Nesse sentido, aponta Veloso
(2008, p. 31):
[...]o credor do falecido que se sentir prejudicado e frustrado em
seu crédito poderá valer-se de todos os meios para invalidar a
partilha (como acontece no procedimento judicial. O patrimônio
do falecido é garantia de seu pagamento, e até mesmo a fraude à
execução pode ser invocada para tornar ineficaz a partilha, se os
requisitos específicos deste instituto estiverem presentes.

Destaca-se que, qualquer bem do falecido que não tenha
sido mencionado no inventário deve ser objeto de futura
sobrepartilha, conforme orienta o artigo 2.022 do Código Civil.
Mesmo que o procedimento tenha sido o judicial nada impede que
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tal bem seja objeto de sobrepartilha extrajudicial, pois esta é um
complemento da partilha, de acordo com o artigo 1.041 do Código
Civil.
No que tange à possibilidade de inventário negativo, tem-se
que deve ser utilizado apenas em casos específicos, conforme
ensinamento de Veloso (2008, p. 31),
No inventário negativo não se vão arrolar bens se, justamente, não
há bens! O fato concreto que mais justifica o inventário negativo é
a necessidade de viúvos ou viúvas, que têm filhos do extinto casal,
e querem casar-se novamente, sem que incida o regime
obrigatório da separação de bens (Código Civil, artigo 1.523. I,
combinado com artigo 1.641, I). Outro caso seria o do herdeiro, que
promove inventário negativo para mostrar que o de cujus não
deixou patrimônio para garantir pagamento de suas dívidas.

Assim compreendido, de forma sucinta, as partes devem ser
maiores e capazes, estar de pleno acordo e devidamente assistidas
por advogado, assim não há razão para que tal procedimento seja
judicializado. Salienta-se que a Lei 11.441/2007 foi editada com a
pretensão de simplificar o procedimento, tornando-o mais célere e
objetivo, desafogando, portanto, o sistema judiciário. Entretanto,
para sua efetivação todas as exigências legais devem ser
preenchidas.
Por fim, ressalta-se que o inventário administrativo é dotado
de eficácia plena quanto a partilha, sendo assim independe de
qualquer forma de homologação judicial. Desta forma, é
instrumento suficiente para ser apresentado no Registro Civil,
Registro de Imóveis, instituições bancárias, Departamento Estadual
de Trânsito (DETRAN), Junta Comercial, enfim, em qualquer outro
órgão ou instituição.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente em pleno uso percebe-se que as alterações da
Lei 11.441/07 foram de grande valia ao sistema, pois abreviou
consideravelmente seu procedimento, o que contribuiu
significativamente para a redução do tempo necessário para a
lavratura de inventário. Tem-se como evidente que o rito
administrativo surgiu com o escopo de simplificação, refletindo
positivamente seus efeitos diretamente no judiciário.
Todavia, tal legislação mostrou-se estar em contradição ao
impedir a via extrajudicial quando existir testamento. Como visto
anteriormente, na sentença transcrita, é possível verificar que as
exigências legais foram atendidas, restando comprovada a
possibilidade de realização de inventário extrajudicial mesmo
havendo testamento. Neste momento, não se pretende criar,
modificar ou extinguir os requisitos, somente almeja-se evidenciar
a desnecessidade da abertura da sucessão judicial quando existir
testamento.
Impedir a possibilidade administrativa quando houver
testamento contraria os objetivos estabelecidos pela Lei, agir desse
modo seria ignorar a finalidade de celeridade e simplificação. Tal
legislação não deve carregar consigo essa desarmonia, esse
desequilíbrio, seria, bem na verdade, um avesso aos propósitos
constituídos. Assim entendido, com a realização da presente
pesquisa se propõe uma pequena flexibilização procedimental, ou
seja, após emitida a certidão judicial do testamento a mesma deve
ser levada ao Tabelionato de Notas para que seja lavrado o
inventário extrajudicial com base na mesma, respeitando, assim, a
última vontade do de cujus e seus limites estabelecidos
judicialmente.
Desse modo, não se ignora ou desrespeita os preceitos
trazidos pela Lei 11.441/07, nem se despreza o procedimento de
abertura de testamento elencado no artigo 1.225 e seguintes do
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Código de Processo Civil, possibilitando-se, assim, a viabilidade de
lavratura de inventário extrajudicial com testamento.
Não se tem a pretensão de afastar do crivo judiciário o
processo do registro de testamento e, consequentemente, a emissão
da certidão, pelo contrário, esse requisito permanece sendo
considerado essencial. Todavia, após a emissão da certidão judicial,
assim transcrita a última vontade do testador, não se contempla
impedimento para que se possa lavrar o inventário extrajudicial.
Cumpre, ainda, ressaltar a existência de uma inconsistência
no ordenamento jurídico, conforme prevê o artigo 7º, inciso II, da
Lei 8.935/94, o qual prevê que o tabelião é o responsável pela
lavratura do testamento, entretanto, a abertura do mesmo e sua
interpretação pertence ao judiciário. Assim, o tabelião que ouviu o
testador, posteriormente redigiu, fez a leitura e observou os
requisitos legais é impedido de realizar o inventário daquele
testador que anteriormente confiou sua última vontade.
Ou seja, entende-se, por óbvio, que o testamento público,
lavrado por tabelião, não deve impedir a lavratura de inventário
também lavrado por tabelião, deste modo se está impedindo o
tabelião, que lavrou o testamento, a lavrar o inventário do então
testador.
Importa também salientar outra contradição entre a Lei
11.441 e o Código Civil. O testamento está sujeito à jurisdição
voluntária, entretanto, esse inviabiliza a realização do inventário
administrativo que também está sujeito à jurisdição voluntária.
Contudo, embora a Lei impeça a lavratura de inventário, tem-se que
institutos de jurisdição voluntária não podem se repelir.
Defende-se, além do mais, que os dispositivos alterados pela
Lei 11.441/07 devem ser interpretados de maneira a viabilizar e
proporcionar a realização de inventário administrativo, permitindo,
assim, que as partes possam escolher entre a via judicial ou
extrajudicial. Permitir o inventário administrativo, havendo
manifestação de última vontade, que beneficie pessoas capazes e,
estando elas de comum acordo, contribui para o alcance do objetivo
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da lei que instituiu o inventário por escritura pública. Portanto,
equivoca-se o legislador ao estabelecer a forma judicial quando
houver testamento, enfatiza-se também que além da redução de
tempo e custo não há qualquer prejuízo às partes que optem pelo
rito administrativo.
Assim, considerando o exposto, conclui-se que quando o
testamento destine bens a pessoas maiores e capazes e ainda exista
concordância entre todas as partes envolvidas, a forma simplificada
do inventário administrativo é cabível. Entretanto, destaca-se que,
para possibilitar a realização de inventário com testamento mostrase necessário uma releitura do procedimento de abertura de
testamento. Desta forma, depois de feito o registro do testamento,
na forma da lei, e emitida a certidão autenticada esta deve ser levada
ao tabelionato de notas para que o tabelião, respeitando seus termos
e limites, realize o inventario extrajudicial.
Somente com essa pequena flexibilização procedimental
perfectibilizaria a lavratura de inventário extrajudicial mesmo
havendo declaração de última vontade. Reitera-se que são políticas
públicas como essa, é que promovem o direito fundamental de
acesso à justiça.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À SAÚDE COMO
MECANISMO DE SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES
Anna Maria Stella Buzzatti 1
Lucas Covolan Baccin 2
INTRODUÇÃO
Hoje, mundialmente falando, a precariedade na saúde, de
uma forma ou de outra, tem sido uma presença constante na vida
de um número expressivo de indivíduos, pois, em pleno século XXI,
ainda existem cidadãos sem tratamento adequado para seus males,
nem acesso aos meios eficazes de prevenção.
Entretanto, seguindo na direção oposta à tendência
mundial, o Brasil passou – e passa – por mudanças significativas no
que se refere ao alcance dos serviços de saúde. Houve mudanças no
até então modelo vigente, como, por exemplo, a ampliação do acesso
às atividades e melhoras consideráveis nos indicadores de saúde.
A constitucionalização do direito à saúde na Carta Magna
contemporânea possui como características principais a sua
reconexão como direito fundamental e a fixação dos princípios que
regem a política pública de saúde. Deveras, com o estabelecimento
da saúde como direito fundamental, abriu-se o caminho para que
todos os cidadãos brasileiros dela possam desfrutar, considerandose que a saúde passou a representar um direito público subjetivo.
Com o propósito de oportunizar o direito social à saúde, o
constituinte originário arquitetou o Sistema Único de Saúde – SUS,
disciplinado pelo artigo 198 da Constituição Federal e regimentado
pela Lei nº 8.080/90. Ainda, na Constituição, no título que discorre
1
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sobre a organização do Estado, o inciso II do artigo 23 determina
que a competência para tutelar a saúde é comum entre União,
Estados, Distrito Federal e municípios.
Por intermédio do direito propagado e do sistema para
viabilizá-lo, cada cidadão brasileiro, ou estrangeiro em solo pátrio,
tem assegurado o acesso às ações e serviços de saúde. Todavia,
ocasionalmente, o exercício de tal direito não é pleno. O não
cumprimento por parte do Poder Público ao acesso aos serviços de
saúde faculta ao cidadão ingressar em juízo contra os entes
federativos para viabilizar o exercício de um direito estabelecido.
Amartya Sen demonstra que o desenvolvimento depende de
variáveis diferentes daquelas que o associam apenas por intermédio
de fatores, como o crescimento do Produto Interno Bruto – PIB,
rendas pessoais, industrialização, avanços tecnológicos. Dessa feita,
o autor aponta as disposições sociais e econômicas, a exemplo dos
serviços de educação e saúde, e os direitos civis, como a liberdade
política, como de suma importância para a redução das
desigualdades.
O objetivo geral deste artigo científico é analisar as
contribuições de Amartya Sen para a superação das desigualdades
por meio das políticas que garantam o direito à saúde previsto no
artigo 196 da Constituição Federal, tendo como objetivos específicos
verificar a complexidade do direito à saúde, fazer apontamentos
acerca do entendimento de desigualdade em Amartya Sen e analisar,
de maneira breve, os princípios constitucionais formadores das
políticas públicas de saúde.
Considerando a prática da democracia desde a sua origem,
associada ao debate pelo público das questões que envolvem o
cotidiano das pessoas e da sociedade, característica amplamente
exposta por Amartya Sen, este artigo apresenta o seguinte
problema: Como as políticas públicas de saúde, segundo a visão
proposta por Amartya Sen, contribuem para a superação das
desigualdades sociais e a garantia desse direito conforme previsto
na CF/88?
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A hipótese básica estabelecida para o presente é que a Teoria
da Justiça de Amartya Sen possui referências que contribuem para a
construção de políticas de saúde que auxiliam na superação das
graves desigualdades sociais neste campo, como prevê a
Constituição Federal.
O presente trabalho foi concebido valendo-se da técnica de
pesquisa bibliográfica3, realizada basicamente por meio de revisão
bibliográfica da legislação, em especial da Constituição Federal do
Brasil, e da literatura existente no que diz respeito ao direito
fundamental à saúde e aos escritos do economista Amartya Sen. No
tocante ao método de procedimento, que são as etapas da
investigação em si, utilizou-se o monográfico4. Em relação à
abordagem, essa foi qualitativa5, pois a pesquisa buscará fazer
esclarecimentos, prestar explicações, sem a realização da
quantificação de valores. E, por fim, o método de abordagem, como
base lógica, que é o caminho a ser seguido no decorrer da pesquisa,
foi o dedutivo6.
O DIREITO À SAÚDE E A SUA COMPLEXIDADE
Para os debates que cercam o direito à saúde não bastam as
soluções positivistas arquitetadas pela aplicação da lei e do alicerce
3
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normativo ao caso concreto. A realidade tem desejo de que se criem
novas interpretações de enfrentamento deste tema, mais
pertinentes com a complexidade que envolve o direito à saúde.
Como um direito social e um direito público subjetivo, o
direito à saúde, que traz implícita a questão da justiça distributiva e
amolda-se por princípios de universalidade e integralidade, é um
direito complexo, que pleiteia intervenções e produção de
conhecimento igualmente complexos (MORIN, 2000, p. 38). O
direito à saúde é um direito complexo à medida que demanda, para
a sua garantia eficaz e harmonizada às carências de saúde de toda a
população brasileira, de outros elementos afora aqueles
estritamente normativos.
Com a intenção de que a ciência jurídica7 consiga gerar
conhecimentos em direito sanitário e, por conseguinte, consiga
desenvolver operadores do direito efetivamente aptos a garantir
esse direito de múltiplas vertentes, é imperativo que se integre ao
conhecimento jurídico outros conhecimentos oriundos da ciência
política, da sustentabilidade e das ciências da saúde, obviamente.
Ou seja, para a garantia do direito à saúde é fundamental
que o operador do direito conheça não só o texto normativo, bem
como o contexto em que este direito se insere. É preciso que conheça
as consequências que seus atos podem ocasionar no plano político,
econômico e médico-sanitário e, para tanto, a ciência jurídica
precisa desenvolver-se para além do estrito paradigma positivista de
aplicação e produção do direito.
No contexto situacional, o paradigma positivista de
aplicação e interpretação da Lei forma operadores do direito que
hoje estão lidando com as demandas que envolvem o direito à saúde

7

A ciência jurídica procura apreender o seu objeto ‘juridicamente’, isto é, do ponto de vista do Direito.
Apreender algo juridicamente não pode, porém, significar senão apreender algo como Direito, o que
quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo de uma norma jurídica, como determinado através de
uma norma jurídica. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 8.
ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 79.
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(Kuhn, 2003, p. 43) que, entretanto, não possuem condições
suficientes para trabalhar com o tema.
Então, estes operadores desempenham as suas funções de
modo vinculado, especificamente, às leituras normativoprocessuais, fato esse que finda a própria compreensão do direito as
questões técnicas e políticas que o envolvem. Neste sentido,
A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista,
disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em
fragmentos disjuntos, fraciona os problemas, separa o que está
unido, torna unidimensional o multidimensional. (MORIN, 2000,
p. 42)

Para compreender o direito à saúde, e para que sua execução
possa ser condizente com a complexidade contextual que o envolve,
é preciso romper compartimentos fechados dos saberes jurídicos,
políticos, sustentáveis e médico-sanitários.
É imprescindível que se idealizem canais de diálogo capazes
de intercambiar as ciências que estão na base da compreensão e do
exercício deste direito. Isso tanto na esfera judicial, dentro de cada
processo posto em juízo, quanto na esfera extrajudicial, em que o
direito também vive e se exercita cotidianamente (COSTA, 2009, p.
20).
Importante deixar claro que não se deseja que o juiz perca a
sua função de “dizer o direito”, não se quer que o médico perca o
seu posto de cuidar do enfermo com sua base de conhecimento
médico, nem se pretende que os gestores públicos deixem de tomar
decisões coletivamente vinculantes. É preciso que se desenvolvam
canais de comunicação entre esses saberes para que cada qual possa
exercer a sua função específica na sociedade de forma mais
condizente à sua complexidade.
O direito sanitário posiciona-se como disciplina
propiciadora de associação desses saberes. Um saber
necessariamente interdisciplinar (MORIN, 2003, p. 36) possível de
ser transmitido para cada um desses atores que, se sabedores da
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complexidade e do quadro que envolve o seu ato específico, pode
exercê-lo de forma mais harmônica com a complexidade e suas
múltiplas vertentes.
Contudo, é preciso ter em mente o alerta da complexidade
ainda se apresenta de forma marginal no pensamento científico, no
pensamento epistemológico e no pensamento filosófico.
Reforçam-se as suas advertências, sob o ponto de vista que está se
concebendo a complexidade do direito à saúde. A primeira delas
consiste em conceber a complexidade como receita, como resposta,
em vez de considerá-la como desafio e como uma motivação para
pensar. (MORIN, 2005, p. 176).

A complexidade não se apresenta como antagônica à clareza
e à “ordem” das coisas. Ao contrário, apresenta-se como desafio para
que possamos compreender, de forma mais eficaz, o real complexo
que se apresenta diante de nós.
Adverte-se que é preciso compreender a complexidade como
completude. Salienta-se que o problema da complexidade é
exatamente o da incompletude do conhecimento, de se tomar como
base a natureza sempre incompleta de qualquer conhecimento
científico. (MORIN, 2005, p. 176-177).
O pensamento complexo não luta contra a incompletude, ele
a toma como pressuposto para lutar contra a mutilação do
conhecimento, contra a simplificação mutiladora da compreensão
da realidade complexa. Assim, a complexidade aparece como
dificuldade, como incerteza e não como uma clareza e como
resposta. Como ponto de partida para que se possa pensar e
repensar as matrizes da ciência jurídica, no sentido de abarcar a
complexidade do direito social à saúde. (MORIN, 2005, p. 177-178).
O critério positivista de opinião do direito e da ciência
jurídica, inspirado pelas filosofias positivistas que encharcaram o
pensamento científico moderno, trouxe para o direito à aspiração de
ordem e da determinação.
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Os filósofos positivistas do campo do direito, portanto,
procuram reduzir o sistema jurídico a equações decorrentes de
operações jurídicas, que sempre são resolvidas com base no
arcabouço jurídico, que não necessitam de quaisquer elementos que
lhe sejam estranhos ou que prejudiquem a sua autonomia e pureza
metodológica.
O positivismo jurídico representa uma grande conquista
para o pensamento científico moderno que almeja, sobretudo, a
concretização de preceitos de liberdade por meio do uso da
racionalidade. O movimento pela codificação representa, assim, o
desenvolvimento do extremo do racionalismo, que estava na base
do pensamento jusnaturalista, já que à ideia de um sistema de
normas descobertas pela razão ele une a exigência de consagrar tal
sistema num código posto pelo Estado. (KELSEN, 1998, p. 55).
Neste contexto, a lei passa a ser a fonte competente do
direito, com base na qual o direito compõe-se, aplica-se, e é
praticado pelos cidadãos. O direito idealiza-se a partir do próprio
direito, tendo como norma fundamental a Constituição Federal, e é
exercido pelos seus operadores a partir da análise da estrutura
jurídica, e de aplicação deste arcabouço ao caso concreto.
Para a teoria pura do Direito, a ordem jurídica tem sua razão
na Constituição Federal. É a Constituição Federal a norma medular,
a base de todo o ordenamento jurídico do Estado, da qual
desdobram-se as demais normas jurídicas. Uma norma jurídica só
será válida e aceita pelo ordenamento jurídico, se gerada a partir das
regras estabelecidas na norma fundamental.
A ciência jurídica tratará de projetar ao aplicador da Lei
todas as possíveis soluções de conflitos relacionados à sua aplicação.
Seu instrumento de estudo e reflexão, portanto, é a norma jurídica,
e somente a norma jurídica.
A crença ilimitada na racionalidade e na redução das
operações jurídicas às normativas estatais, começa a ser colocada
em cheque quando não mais responde aos problemas
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contemporâneos de proteção do direito, principalmente em face de
demandas que envolvem direitos sociais, como o direito à saúde.
A aplicação da Constituição Federal e do arcabouço
normativo que protege a saúde, consubstanciados, principalmente,
no artigo 196 e seguintes da Constituição Federal, e na Lei Orgânica
da Saúde (composta pelas Leis n. 8.080/1990 e n. 8.142/1990), sem
a sua devida contextualização às questões técnicas e políticas que
envolvem este direito, vem ocasionando sérios conflitos sociais e
impactos políticos significativos.
Essa é uma realidade complexa que conjuga a garantia de
cuidados integrais de saúde no âmbito individual e a formalização
de políticas destinadas a atender o coletivo. E, além disso, conjuga
problemas relacionados à prescrição e erros médicos, à problemas
médico-sanitários decorrentes do uso de medicamentos, entre
outros.
A prestação jurisdicional do caso individual, portanto, não
resolve o problema do direito à saúde. Além de não garantir que um
medicamento esteja constantemente, ou prontamente disponível no
sistema de saúde (mesmo com a ameaça de penalidade diante do
descumprimento de uma ordem judicial), essa prestação pode
ocasionar sérios impactos políticos e até médico-sanitários, se a
prescrição que subsidiar o pedido estiver maculada de erros ou
impropriedades.
Tendo em vista que o Direito à saúde abarca uma série de
contornos como, por exemplo, a ordem social, econômica, cientifica
dentre outros, o direito deve acompanhar esta realidade para poder
atuar efetivamente sobre este paradigma. Portanto, o direito não
deve se ater somente à normatividade, mas também ao seu contexto
de realidade, o qual cria um sistema público efetivo através de uma
justiça distributiva que garanta a todos indistintamente, prevenções
e assistências.
Destarte, para que o direito a saúde seja efetivo e ampliado,
no que tange à Constituição Federal, os diversos órgãos estatais
deveriam impulsionar-se e dialogar para que a saúde seja garantida
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com igualdade e segurança, tanto a proteção coletiva quanto a
individual, e sempre conceber na elaboração de novas políticas
públicas de saúde.
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE E A SUPERAÇÃO DAS
DESIGUALDADES
As políticas públicas são ações que englobam mais do que
uma decisão e requerem diversas atividades estrategicamente
selecionadas para que as decisões tomadas sejam executadas.
Consoante Bucci (2006, p. 39),
Política pública é o programa de ação governamental que resulta
de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados
– processo eleitoral, processo de planejamento, processo de
governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo
administrativo, processo judicial – visando coordenar os meios à
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.
Como tipo ideal, a política pública deve visar a realização de
objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a
reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de
tempo em que se espera o atingimento dos resultados.

A origem dessas ações está vinculada com a constituição do
Estado Social, uma vez que nesta forma de Estado os direitos de
segunda dimensão, ou seja, direitos econômicos, sociais e culturais,
bem como, posteriormente, os de terceira dimensão, como o direito
ao meio ambiente equilibrado, à biodiversidade e o direito ao
desenvolvimento, são promovidos. (BUCCI, 2006, p. 2-3).
Nesse sentido, afirma-se que as políticas públicas são ações
sociais orientadas pelos fundamentos de um modelo de Estado
Social que visam garantir a promoção dos direitos fundamentais,
primando pelo respeito das liberdades civis, por meio do
estabelecimento de uma proteção jurídica, em que aqueles são um
comprometimento do Estado e dos indivíduos.
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Hodiernamente, um dos principais indicadores para
qualificar (e quantificar) o bem-estar populacional tem sido, em
grande parte, somente a renda média mensal das pessoas, assim, “o
aumento da desigualdade raras vezes é considerado sinal de alguma
coisa além de um problema financeiro” (BAUMAN, 2013, p. 9).
Contudo, há muita divergência sobre o entendimento e a
conceituação do termo “desigualdade”. De conformidade com
Atkinson (2015, p. 24),
Muito se fala sobre “desigualdade”, mas há também muita
confusão, já que o termo tem significados diferentes para pessoas
diferentes. A desigualdade tem significados diferentes para pessoas
diferentes. A desigualdade surge em muitas esferas da atividade
humana. As pessoas têm um poder político desigual. Elas são
desiguais perante a lei. [...] Quando colocado diante de dados sobre
a desigualdade, o leitor deve sempre perguntar: desigualdade do
que e em relação a quem? [...].

No contexto da desigualdade e da superação, Sen, na grande
maioria de suas obras, conduz as investigações além dos indicadores
estritamente econômicos, como, por exemplo, a análise do
crescimento do produto interno bruto dos países e da aferição de
renda.
A desigualdade, nos estudos de Sen (2010, p. 58-59),
também considera as liberdades instrumentais como forma para a
diminuição daquela e para o aumento da liberdade global, as quais
favorecem as capacidades gerais de os indivíduos viverem
livremente, como é o caso das disposições impostas na área da
saúde, que influenciam diretamente a “liberdade substantiva de o
indivíduo viver melhor”.
É necessário que se ressalte, especialmente, que a proteção
e promoção do direito fundamental à saúde por meio das políticas
públicas, em todas as esferas federativas, é impulso para o
desenvolvimento dos indivíduos, sendo esse, em um sentindo
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amplo, compreendido como o “processo de expansão das liberdades
reais que as pessoas desfrutam”. (SEN, 2010, p. 16).
Pois, nos últimos anos, em um momento em que as
necessidades e interesses estão, paulatina e significativamente,
aumentando, não decrescendo, a falta de garantia e proteção dos
direitos sociais, em especial, a não promoção do direito à saúde, é
um dos motivos para o aumento das desigualdades. (ATKINSON,
2015, p. 250).
Nessa perspectiva, é possível afirmar que as políticas
públicas de fomento à saúde são um mecanismo de superação das
desigualdades, já que essas incluem não só a disparidade na riqueza,
mas englobam, também, as assimetrias brutais existentes no poder
e nas oportunidades políticas, econômicas, sociais, de acesso à
saúde, à educação (SEN, 2010, p. 23).
As ações públicas podem alterar os desfechos das relações
locais e globais, em especial no que se refere à efetivação do direito
à saúde, ou seja, no tocante ao estado de saúde dos indivíduos, em
razão de esse ser influenciado por diversos fatores além do social e
econômico, as políticas públicas são meios concretos para se buscar
a “igualdade em realizações da saúde (ou capacidades e liberdades
correspondentes) e a igualdade na distribuição do que podem ser
genericamente chamados de recursos de saúde” (Sen, 2010, p. 86),
que são questões distintas, mas que estão diretamente relacionadas.
Para Sen (2010, p. 73-74)
[...] em qualquer discussão de equidade e justiça social, doença e
saúde devem figurar como uma preocupação da maior
importância, [...] ressaltando que a equidade na saúde não pode
ser outra coisa senão um aspecto central da justiça dos
mecanismos sociais em geral. O alcance da equidade na saúde é
imenso. Mas há um aspecto recíproco desta conexão ao qual
também devemos prestar atenção. Equidade na saúde não pode se
preocupar somente com a saúde, isoladamente. Em vez disso, ela
tem de estar em sintonia com a questão mais ampla de justiça
social, incluindo a distribuição econômica, dando a devida atenção
ao papel da saúde na vida e na liberdade humana. Equidade na
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saúde com certeza não se refere apenas ao acesso aos serviços de
saúde. Na verdade, equidade na saúde como conceito tem um
alcance e uma relevância extremamente amplos.

Como anteriormente mencionado, o operador do direito
deve saber lidar com as questões relacionadas ao direito
fundamental à saúde, tornando-se assim, um colaborador direto
para a superação das desigualdades.
Nesse segmento, Atksinson (2015) aduz que é preciso
reconciliar o acadêmico do cidadão de maneira mais direta. É
preciso fazer com que os operadores do direito compreendam que
eles, juntamente com o Estado, possuem um papel fundamental na
sociedade e no desenvolvimento dessa e dos indivíduos que nela
estão inseridos.
Tanto o direito fundamental à saúde como as políticas
públicas de fomento e promoção desse direito estão previstos no
texto constitucional brasileiro e para a adequada compreensão dos
dois segmentos é relevante que se analise, brevemente, os princípios
constitucionais informadores das políticas públicas de saúde, para a
assimilação entre a determinação das exigências do direito à saúde
e para a apreciação de suas consequências diante de pedidos
judiciais de medicamentos.
3.1 Princípio da universalidade.
O princípio constitucional da universalidade nas políticas
públicas de saúde requer que a prestação de serviço público de saúde
alcance a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país8,

8

CF/88. Artigo 5º, caput: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”
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titulares de direitos fundamentais sociais, dentre os quais se insere
o direito à saúde9.
A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado,
que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que
visem a redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à
saúde rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de
acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam
(SILVA, 2001, p. 808).
Formulado como garantia de “acesso universal e
igualitário” às ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde10, ele se também está presente no inciso I do
artigo 194, que trata da universalidade da cobertura e do
atendimento pela seguridade social. No direito brasileiro, à
universalidade se relaciona a gratuidade no acesso aos serviços,
configuração expressamente atribuída à política pública instituída
por meio do Sistema Único de Saúde. (CARVALHO e SANTOS,
1995).
Associada aos princípios da universalidade e gratuidade, a
política pública de saúde se afasta da “focalização”, segundo a qual o
acesso aos bens e serviços no sistema de saúde público deveria
atender somente aos mais pobres. A opção pelo caminho da saúde
pública e universal, aponta Octávio Ferraz, prestigia objetivos de
maior coesão social (todos, independentemente da condição
econômica, compartilham os mesmos serviços). Evita, ainda, a
estigmatização e a queda de qualidade que necessariamente
acompanham os serviços públicos destinados exclusivamente aos
mais pobres.

9

CF/88. Artigo 6º, caput: São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. “
10

CF/88. Artigo 196, caput: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
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3.2 Princípio da igualdade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, caput,
consagra a igualdade formal, vedando-se a “distinção de qualquer
natureza, sendo garantido aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade”.
A leitura do texto constitucional, conforme entendimento de
Alexandre de Moraes (2001, p. 92), possibilita o entendimento de
que são proibidas as diferenciações arbitrárias, as discriminações
absurdas, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida
em que se desigualam, é exigência do próprio conceito de justiça.
No tocante à dignidade da pessoa humana relacionada à
saúde, que compreende o bem-estar físico, mental e social do
indivíduo, a “igualdade substancial” é patente, pois, é certo que as
incapacidades provocadas pelas burocracias, bem como as
dificuldades existentes e a inércia no provimento de políticas
públicas acentuam a desigualdade entre os cidadãos, deixando o
sistema imperfectivo e ineficaz, o que causa ociosidade na rede
privada e escassez na rede pública, a qual é responsável pelo
atendimento de mais da metade dos cidadãos brasileiros.
3.3 Princípio da solidariedade.
Em razão da existência de diferenças que não podem ser
encobertas, sob pena de lesar o desenvolvimento integral do ser
humano e, por conseguinte, o seu direito a uma vida digna, a
solidariedade surge no Título I – Dos Princípios Fundamentais, da
Carta Magna pátria, precisamente no artigo 3.º, inciso l.11
Ao conceituar solidariedade, Abbagnano (2007, p. 1.086) a
define como um termo de origem jurídica que, na linguagem
11

CF/88. Artigo 3º: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...]”.
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comum e filosófica, significa em primeiro lugar uma inter-relação
ou interdependência. Também pode-se conceituá-la como
assistência recíproca entre os membros de um mesmo grupo. Neste
sentido, fala-se de solidarismo para indicar a doutrina moral e
jurídica fundamentada na solidariedade.
A solidariedade parte do princípio de que o homem não pode
viver isolado, sendo de extrema relevância a convivência com seu
semelhante em sociedade, o que explica a relação de
interdependência, que o impulsiona à necessidade de se voltar para
o outro.
O convívio em sociedade reivindica um entrosamento
equilibrado entre os homens que a compõe de modo que possam
viver pacificamente. A ideia de ordem se alicerça na ideia de
equilíbrio, estabilidade, o que é possível através da cooperação e
respeito mútuo, sendo certo que todas as atividades humanas se
desenvolvem pelo fato de que os homens vivem juntos.
O desenvolvimento humano não ocorre isoladamente, mas
sim pelo contrário, de maneira solidária e, nesse sentido, a
solidariedade apresenta uma dupla natureza, compreendendo uma
virtude moral e um princípio social. No entendimento de Di Lorenzo
(2010, p. 132),
Enquanto virtude, a solidariedade é um hábito pessoal, uma
atitude da pessoa em face do seu semelhante, considerado tanto
individualmente como parte de um grupo social maior. É o
empenho na realização da felicidade do outro, o socorro às suas
necessidades fundamentais. Enquanto princípio social, a
solidariedade implica a ação de todos em favor do bem comum,
isto é, o empenho de todos para que todos e cada um realizem sua
dignidade. Só um desenvolvimento solidário da humanidade gera
ou proporciona o desenvolvimento integral da pessoa, de todas as
pessoas e de cada uma delas em particular. Ela é o aglutinante da
vida social que une as pessoas e os grupos em torno do bem
comum partindo das relações baseadas no reconhecimento, tendo
como resultado a igualdade.
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O bem comum é o fim ou objetivo a ser atingido pela
sociedade, sendo certo que a solidariedade se refere à ação do meio
social na realização da dignidade, assim como lembrado pelo Papa
João XXIII, na Encíclica Pacem in Terris, de 196312.
Todos os princípios mencionados são diretamente
relacionados com a questão da superação das desigualdades com
base na promoção da saúde, mas pode-se dizer que o princípio que
possui maior ligação com a diminuição daquelas é o princípio da
integralidade, o qual será analisado a seguir.
3.4 Princípio da integralidade
A integralidade é um dos princípios teóricos da política do
Estado brasileiro para a saúde, que se destina a harmonizar as ações
direcionadas à concretização da saúde como direito e como serviço.
Suas origens reportam-se à própria história do Movimento de
Reforma Sanitária brasileira13 (Paiva e Teixeira, 2014, p. 18), que,
durante as décadas de 1970 e 1980, abarcou diferentes movimentos
de luta por melhores condições de vida, de trabalho na saúde e pela
formulação de políticas específicas de atenção aos cidadãos.

12

“[...] 53. Todo o cidadão e todos os grupos intermediários devem contribuir para o bem comum.
Disto se segue, antes de mais nada, que devem ajustar os próprios interesses às necessidades dos
outros, empregando bens e serviços na direção indicada pelos governantes, dentro das normas da
justiça e na devida forma e limites de competência. Quer isso dizer que os respectivos atos da
autoridade civil não só devem ser formalmente corretos, mas também de conteúdo tal que de fato
representem o bem comum, ou a ele possam encaminhar. 54. Essa realização do bem comum constitui
a própria razão de ser dos poderes públicos, os quais devem promovê-lo de tal modo que, ao mesmo
tempo, respeitem os seus elementos essenciais e adaptem as suas exigências às atuais condições
históricas. [...]”
13

O movimento da Reforma Sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início da década
de 1970. A expressão foi usada para se referir ao conjunto de ideias que se tinha em relação às
mudanças e transformações necessárias na área da saúde. Essas mudanças não abarcavam apenas o
sistema, mas todo o setor saúde, em busca da melhoria das condições de vida da população. PAIVA,
Carlos Henrique Assunção; TEIXEIRA, Luiz Antônio. Reforma Sanitária e a Criação do Sistema Único
de Saúde: Notas sobre contextos e autores. História, Ciências e Saúde. Manguinhos, Rio de Janeiro,
v. 21, jan-mar. 2014. p.18.
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Na Lei nº 8.080/9014, a integralidade da assistência é
expressa como uma articulação contínua da promoção de saúde com
prevenção e tratamento de agravos, por meio dos serviços e ações
prestadas, no âmbito individual e coletivo, de acordo com cada caso,
abrangendo todos os níveis que compõem os sistemas.
O tema da integralidade no Brasil surge de forma
embrionária com o início da municipalização e estadualização por
meio dos convênios das Ações Integradas de Saúde. Para Paim
(1986, p. 172), as Ações Integradas de Saúde (AIS) foram
significativas como técnica para reorientação das políticas de saúde,
para reorganização dos serviços, com o intuito de impedir
descontinuidades na prestação dos serviços à população. No debate
político, a defesa das AIS era feita a partir de motivos como:
Princípios e objetivos consistentes com os do movimento de
democratização da saúde; planejamento e administração
descentralizados; instâncias deliberativas permeáveis a negociação
política; possibilidade concreta da participação popular
organizada; percurso para o estabelecimento unificado de saúde;
respeito ao princípio federativo; respaldo das forças atuantes no
setor; perspectivas mais concretas de viabilidade; incorporação do
planejamento à prática institucional; e responsabilidade das
universidades na formulação e implementação das políticas de
saúde (PAIM, 1986, p. 172).

No eixo “saúde como direito”, a integralidade surge no
momento em que se apresenta a saúde como resultado de fatores
referentes ao acesso aos serviços, às condições de vida, à forma de
organização e produção do trabalho. No núcleo de reformulação do
Sistema Nacional, o princípio da integralidade apresenta-se na
moção de integração institucional entre os vários órgãos e níveis de
atenção e quando se refere à perspectiva de se evitar a

14

Lei nº 8.090, de 19 de setembro de 1990: “Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências”.
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descontinuidade da atenção e a superação da dicotomia preventivocurativo.
Os anos 80 foram de resultados positivos no tocante ao
direito à saúde, dentre os quais destaca-se a sucessiva
descentralização dos serviços para os estados e municípios e a
progressiva unificação das ações de saúde em uma única instituição,
o Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS caracteriza-se como a
efetivação do texto constitucional que declara a partir de 1988 a
saúde como um direito de todos e um dever do Estado. A proposta
do SUS é uma política de construção da democracia que visa à
ampliação da esfera pública, à inclusão social e à redução das
desigualdades” (PAIM; TEIXEIRA, 2007).
A diretriz do SUS que mais confronta com o modelo
hegemônico do sistema é a integralidade, que pode ser definida
como uma bandeira de luta do sistema de saúde. Envolve o ato de
cuidar das pessoas por meio de ações coesas e interligadas e o
incentivo às práticas de promoção de saúde e prevenção de agravos,
sem prejuízos das práticas assistenciais (ALVES, 2005, p. 42).
Como definição legal e institucional, a integralidade é
idealizada como um conjunto planejado de ações e serviços de saúde,
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos
níveis de diversidades do sistema. Ao ser estipulada como ato em
saúde nas vivências comuns dos sujeitos nos serviços de saúde, tem
impulsionado experiências que geram transformações na vida das
pessoas, cujas práticas eficazes de cuidado em saúde superam os
modelos desenvolvidos para sua realização. (MATTOS, 2001, p. 55).
A integralidade, como noção polissêmica, pode ser vista
como imagem-objetivo ou bandeira de luta, como valor a ser
sustentado e defendido, como dimensão das práticas e como atitude
diante das formas de organizar o processo de trabalho. Apresentase, inclusive, como categoria genérica capaz de abranger diversas
dimensões do cuidado, como por exemplo, acesso, qualidade,
relações interpessoais, e até mesmo das pessoas, como autonomia.
(MATTOS, 2001, p. 57).
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Admite-se que os sistemas de serviços de saúde, planejados
na perspectiva da integralidade da atenção, adotariam as premissas
da primazia das ações de promoção e prevenção, da garantia de
atenção nos três níveis de complexidade da assistência médica, da
articulação das ações de promoção, prevenção, cura e recuperação e
também a abordagem integral do indivíduo e famílias.
A polêmica da integralidade na esfera da saúde no contexto
internacional e de desenvolvimento da Política de Saúde no Brasil é
elaborada em torno de mudanças do sistema de serviços de saúde,
de forma a que venha assegurar o cuidado. Em torno disso discutese entendimento sobre saúde, o sistema de proteção social brasileiro
e os desafios frente aos embates da contrarreforma do Estado, o que
implica a inclusão e a direção assumida na Constituição Federal.
A integralidade, o “apoio público substancial no
fornecimento das facilidades (como serviços básicos de saúde e
educação fundamental) [...] são cruciais para a formação e o
aproveitamento das capacidades humanas” (SEN, 2010, p. 63).
Diante do exposto, imprescindível levar em consideração as
disposições feitas por Sen (2010, p. 76-77) ao afirmar que
[...] a expansão da liberdade humana é tanto o principal fim como
o principal meio do desenvolvimento. O objetivo do
desenvolvimento relaciona-se à avaliação das liberdades reais
desfrutadas pelas pessoas. As capacidades individuais dependem,
crucialmente, entre outras coisas, de disposições econômicas,
sociais e políticas. [...] Os papéis instrumentais da liberdade
incluem vários componentes distintos, porém inter-relacionados.
[...] Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a
perspectiva da liberdade seja colocada no centro do palco. [...] O
Estado e a sociedade têm papéis fundamentais no fortalecimento
das capacidades humanas

e, consequentemente, na superação das desigualdades.
Ainda, segundo Sen (2010, p.124-125),

54 | Estudos sobre Amartya Sen
Não ocorre apenas que, digamos, melhor educação básica e
serviços de saúde elevem diretamente a qualidade de vida; esses
dois fatores também aumentam o potencial de a pessoa auferir
renda e assim livrar-se da pobreza medida pela renda. Quanto
mais inclusivo for o alcance da educação básica e dos serviços de
saúde, maior será a probabilidade de que o mesmo os
potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a
penúria. [...] um aumento das capacidades ajuda direta e
indiretamente a enriquecer a vida humana e a tornar as privações
humanas mais raras e menos pungentes.

Diante de todo o exposto, resta afirmar que, de acordo com
a linha proposta por Amartya Sen em todos os seus estudos, o
combate às desigualdades existentes somente gozará de sucesso
quando a sociedade, por meio dos seus governantes e dos indivíduos
como um todo, elaborar um projeto que abarque a justiça social, em
especial, os contornos do direito fundamental à saúde.
CONCLUSÃO
Independente da consideração base para o entendimento do
tema acerca da desigualdade, é certo que esse encontra-se alocado
nos primeiros planos nos discursos nos grupos de debates políticos.
De acordo com o entendimento do economista Amartya Sen,
a desigualdade é uma questão que deve estar no ponto central das
questões políticas, para que as extensões delas sejam devidamente
compreendidas e que a sua superação seja realmente um ponto a ser
buscado.
Desta feita, diante das perspectivas e das investigações
feitas, é possível, como já mencionado anteriormente, afirmar que
as políticas públicas de fomento à saúde são sim um mecanismo de
superação das desigualdades, já que essas incluem não só a
disparidade na riqueza, mas englobam, também, as assimetrias
brutais existentes no poder e nas oportunidades políticas,
econômicas, sociais de acesso à saúde, à educação.
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Ressalta-se, por fim, que a equidade na saúde é mais que um
direito da coletividade e um dever do Estado, é um aspecto central
da justiça dos mecanismos sociais em geral. Assim, analisar as
políticas públicas de fomento à saúde como um mecanismo de
superação das desigualdades, posto que a condição de saúde de
qualquer indivíduo, sofre a interferência de diversas condições, as
quais vão além das questões sociais e econômicas e que as políticas
públicas de saúde devem buscar a uniformidade na promoção e no
cumprimento das ações de distribuição dos mais variados recursos
em saúde.
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MEDIAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOÇÃO
DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Livia Copelli Copatti1
Luthyana Demarchi de Oliveira2
Valkiria Briancini3
1 Introdução
Diante da complexidade da sociedade contemporânea, é de
fundamental importância a análise da crise do sistema estatal e os
desafios da ordem globalizadas. Dessa forma, a explosão de conflitos
sociais, a liberdade pode ser a fonte promotora do desenvolvimento.
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades
econômicas e destituição social sistemática, negligência de serviços
públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados
repressivos.
Nesse sentido, ter liberdade é melhorar o potencial das
pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo,
questões centrais para o processo de desenvolvimento
Para tanto, a mediação como política pública, busca através
do consenso, a participação, a integração e cooperação dos
envolvidos. Desse modo, o presente artigo, através do método de
abordagem dedutivo, analisa crise estatal e as políticas públicas,

1

Doutora em Direito pela Estácio de Sá - UNESA/RJ. Mestre em Direito pela Universidade de Santa
Cruz do Sul - UNISC/RS. Docente da Escola de Direito da IMED. Coordenadora de Ensino e
Aprendizagem da Escola de Direito da IMED. Advogada. Email: livia.copatti@imed.edu.br.
2

Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul/RS. Especialista em Direitos Humanos
pelo Instituto de Filosofia Berhier/ Passo Fundo/RS. Especialista em Direito Civil pela Imed/Passo
Fundo/RS. Professora. Advogada. Mediadora Judicial. Email: luthyoliveira@hotmail.com
3

Doutora em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade
Estácio de Sá/RJ. Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da
Universidade de Caxias do Sul/RS. Bacharel em Direito. Advogada. Professora do Curso de Direito das
Faculdades IDEAU/Getúlio Vargas - RS E-mail: valkiria.briancini@terra.com.br

60 | Estudos sobre Amartya Sen

traçando, o alcance da mediação como política pública de
tratamento de conflitos.
Por isso, inicialmente analisa-se a crise estatal e o fenômeno
da globalização, contextualizando, ainda, o desenvolvimento e o
espaço democrático. Após, apresenta-se a mediação como política
pública de tratamento de conflitos, e por fim, a política pública da
mediação como fortalecimento da cidadania e promoção do
desenvolvimento.
2 A crise estatal e a liberdade como fonte de desenvolvimento
Atualmente, os conflitos que permeiam a sociedade
moderna são resultado de uma série de fatores que englobam o
sistema. O sistema pode ser conceituado como “toda a organização
complexa que recolhe e transmite informação, gera atividades e
controla resultados, dotado de certa autonomia, mas
permanentemente articulado ao contexto” (SCHIMIDT, 2008, p.
2326).
O sistema de organização de uma sociedade perpassa por
elementos como o Estado, governo, poder, economia e cidadãos.
Nesse sentido, o Estado é o resultado de um processo histórico de
concentração de poder que ocorre na Europa, entre o final da Idade
Média e o início da Idade Moderna. Nas palavras da Rodrigues, “O
Estado moderno se constitui de um conjunto de instituições públicas
que envolvem múltiplas relações com o complexo social num
território delimitado” (2010, p.17).
Nas explicações de Rodrigues, o Estado passa por
transformações históricas que acarretam não só a organização
burocrática do Estado, mas também do reordenamento jurídico da
sociedade com o reconhecimento dos direitos do cidadão. Para a
autora, em primeiro lugar, a organização burocrática do Estado
nasce da administração pública que é composta do conjunto das
atividades ou ações do Estado, definidas por lei ou pelos atos do
governo, visando à execução de interesse público. O reordenamento
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da sociedade se dá pelo Estado de Direito que é “um sistema jurídico
que garanta as liberdades fundamentais, com a aplicação da lei por
intermédio de juízes independentes” e por fim, um sistema de
proteção social que “garanta renda mínima, saúde, educação,
habitação, saneamento e segurança como direito de todo cidadão,
nascendo, assim o Estado de Bem-Estar Social (RODRIGUES, 2010,
p.18).
Assim, o Estado de Bem-Estar Social é um sistema de
proteção social que emergiu nos países de capitalismo desenvolvido
no período do pós-Segunda Guerra Mundial. Contudo, contrariando
a essa ideia de Estado de Bem-Estar Social e implementando a
bandeira neoliberal que percorria as sociedades modernas, o
postulado de Estado Mínimo, nasce com o objetivo claro que o
mercado coordenasse a economia. A ideia é afastar a intervenção
estatal do mercado, buscando a auto regulação e oportunizando a
livre atividade econômica de acordo com os interesses privados e da
economia globalizada. Nesse sentido explica Klisberg sobre o Estado
Mínimo:
[...] suas funções deveriam ser totalmente mínimas e que se
deveria deixar o desenvolvimento entregue ao mercado e à “mão
invisível”. O Estado foi sentido como um estorvo para a dinâmica
a ser impulsionada. Enfatizou-se a existência de uma autonomia
entre Estado e mercado. Finalizou-se um ativo processo
“demolição” do Estado nos países em desenvolvimento. [...]
tratou-se, me muitas ocasiões, de privatizar e eliminar funções, no
mais curto prazo (1998, p.38).

O Estado brasileiro, particularmente, é centralizador.
Assumiu, por tradição, muito mais objetivos econômicos, da
proteção social e do bem-estar. Dessa forma, adquiriu uma postura
de Estado fazedor e não regulador, ou seja, protegia determinados
direitos ao invés de dialogar com a sociedade civil um espaço
político. Nesse sentido para Bacelar: “Estado centralizador, em
muitos momentos da nossa vida recente, junta-se ao autoritário:
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tivemos uma longa ditadura no período Vargas e, depois, uma longa
ditadura nos governos militares pós-64. Então, o viés autoritário é
muito forte nas políticas públicas do país”.
Observa-se, que o Estado brasileiro era regulador e
desenvolvimentista implementadas pelas classes dominantes. O
objetivo principal era a industrialização e o crescimento econômico
e o Estado de bem-estar social estava bem distante. Verifica-se,
assim, pelo histórico brasileiro que há um distanciamento entre
Estado e sociedade, já que pelos ideais do neoliberalismo preconizase o Estado Mínimo que defende o individualismo evitando a
interação social. Nesse sentido, ainda persiste, uma imagem
negativa e minimalista do Estado, resultado, segundo Farah:
O descrédito com relação ao Estado e à Administração Pública diz
respeito à ação estatal como um todo, às diversas políticas públicas,
e aos políticos, de um modo geral. A ocorrência de práticas de
cunho clientelista e marcadas pela corrupção, após a
democratização dos anos 80, e a maior visibilidade desses
fenômenos, decorrente da própria democratização, articularam-se
à onda minimalista de corte neoliberal, que propõe a redução
radical do Estado, contaminando a visão que os cidadãos têm da
ação governamental e da Administração Pública em todas as
esferas de governo (2001).

No Estado atual, um tema que também não pode passar
despercebido, já que acarreta resultados devastadores,
desproporcionais e desumanos a todos os membros da sociedade é
a globalização. A globalização é compreendida como a dimensão
econômica dominante de interligação mundial dos mercados. “É
vista também como fenômeno econômico que deve ser combatido,
pelas suas consequências nocivas para os países pobres em vias de
desenvolvimento” (GIDDENS, 2008, p.70). E, “é apresentado ainda
como um fenômeno que se contrapõe aos laços de solidariedade
social existentes nos planos local e nacional” (GIDDENS, 2008,
p.70). E vai além, explicando que é mais que mero pano de fundo
para políticas contemporâneas é: “tomada com um todo, a
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globalização está transformando as instituições da sociedade em que
vivemos. É com certeza diretamente relevante para a ascensão do
“novo individualismo” que figurou com tanto destaque em debates
socialmente democráticos” (GIDDENS, 2008, p.70).
Consequentemente, os fenômenos globais interferem em
fatos locais e vice-versa, pois não se trata mais de duas instâncias
autônomas, mas inter-relacionas, influenciando-se reciprocamente
e mantendo cada uma sua identidade. “Surgem novos centros de
poder que agem em todos os níveis, do local ao global, estabelecendo
normas e leis nacionais que podem contrariar os interesses públicos
da sociedade civil” (LISZT, 2004, p. 73). O termo designa também
“a crescente transnacionalização das relações econômicas, sociais,
políticas e culturais que ocorrem no mundo” (LISZT, 2004, p. 73).
Por conseguinte, a preocupação atual é construção de uma
ordem e de regras de jogo menos caóticas que tendam a uma nova
organização do mundo. “Observam-se as insatisfações das
necessidades da comunidade mundial, deve evitar todo e qualquer
tipo de exploração, seja do trabalho, economia, do comércio e do
capital. Deverá ainda, haver apropriação cooperativa dos meios de
informação, opinião e conhecimento, evitando igualmente a
exploração” (MARTINEZ, 2008, p. 153). Nesse sentido, como
resultado dessa ordem globalizada explodem os conflitos dentro da
sociedade.
Desse modo, a fim de evitar um colapso mundial,
organizações de sociedade civil começam a tomar iniciativas
pontuais com o objetivo de burlar o quadro de crise e garantir,
assim, os direitos de todos os cidadãos. Na busca desse espaço de
diálogo, a sociedade civil, ressurge como a esfera de interação, de
modo a garantir a autonomia da economia e do Estado. A
construção dessa esfera torna-se assim, essencial enquanto
participação política e social dos cidadãos. Nesse sentido, o combate
do modelo liberal, denominado democracia liberal se dá pela
instituição de uma democracia participativa com espaços estruturais
de integração social. Nas palavras de Santos:
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No processo, o próprio espaço político liberal, o espaço da
cidadania sofre uma transformação profunda. A diferenciação das
lutas democráticas pressupõe a imaginação social de novos
exercícios de democracia e de novos critérios democráticos para
avaliar as diferentes formas de participação política. E as
transformações prolongam-se no conceito de cidadania, no sentido
de eliminar os novos mecanismos de exclusão da cidadania, de
combinar formas individuais com formas coletivas de cidadania e,
finalmente, no sentido de ampliar esse conceito para além do
princípio da reciprocidade e simetria entre direitos e deveres
(1997, p. 276).

Nas afirmações de Morin “os gigantescos problemas da
civilização, demandando mobilização para humanizar a burocracia
e a técnica, defender e desenvolver as convivialidades e
solidariedades” (1995, p.93). Assim, a sociedade contemporânea,
colhendo os resultados negativos do modelo de progresso
capitalista, necessita reaprender a viver conjugando as formas
individuais e coletivas de cidadania, de modo a tratar seus conflitos.
Nesse sentido, o sistema estatal não é somente uma
organização burocrática, mas também um reordenamento jurídico,
social e político da sociedade com o reconhecimento da cidadania.
Assim, o papel do Estado é promover a convivência dos cidadãos, de
modo a multiplicar os espaços públicos de cooperação e
participação. As crises estatais são cada vez mais constantes,
trazendo privações e negação de direitos. Atualmente, várias são as
demandas definidas como privações.
Nesse sentido, constata-se um mundo de privação,
destituição e opressão extraordinárias. Existem problemas novos
convivendo com os antigos – a persistência da pobreza e de
necessidades essenciais não satisfeitas, fomes coletivas e fomes
crônicas muito disseminadas, violação de liberdades políticas
elementares e de liberdades formais básicas, ampla negligencia
diante dos interesses e da condição de agente das mulheres e
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ameaças cada vez mais graves ao nosso meio ambiente e à
sustentabilidade de nossa vida econômica e social. (SEN, 2010.p. 9).
Para tanto, o a teoria de Amartya Sen pode ajudar a entender
o cenário. Para o autor, a liberdade é fonte promotora do
desenvolvimento. O desenvolvimento requer que se removam as
principais fontes de privação de liberdade: pobreza e tirania,
carência de oportunidades econômicas e destituição social
sistemática, negligência de serviços públicos e intolerância ou
interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2010. p. 16).
Nesse sentido ter liberdade “melhora o potencial das pessoas
para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo, questões
centrais para o processo de desenvolvimento” (SEN, 2010.p. 33).
Dessa forma, a capacidade de uma pessoa é formada pelas
combinações de funcionamentos, a capacidade é um tipo de
liberdade, a liberdade para escolher o modo como viver. Sen expõe
que “a combinação dos funcionamentos de uma pessoa reflete suas
realizações efetivas, o conjunto capacitário representa a liberdade
para realizar as combinações alternativas de funcionamentos dentre
as quais a pessoa pode escolher” (SEN, 2010, p.105). Assim, para
entender a relação entre desenvolvimento e liberdade é necessário
entender que as liberdades especificas promovem outros tipos de
liberdades, e, consequentemente, essas liberdades se interrelacionam. “As liberdades não são apenas os fins primordiais do
desenvolvimento, mas também os meios principais” (SEN, 2010.p.
25).
Desse modo uma forma de liberdade está relacionada a
outra e a realização de uma é necessária para a realização da outra,
por exemplo, a liberdade política promove a liberdade econômica e
a liberdade econômica ajuda a promover a segurança econômica,
oportunidades sociais facilitam a participação econômica, e a
facilidade econômica ajuda a gerar recursos para os serviços sociais.
Assim, uma liberdade fortalece a outra. “Com oportunidades sociais
adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio
destino e ajudar uns aos outros” (SEN, 2010.p.26).
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A partir desta perspectiva de liberdade evidencia-se uma
preocupação de Sen com a qualidade de vida, portanto, o
desenvolvimento almejado, envolve a liberdade dos indivíduos e dos
elementos que a constituem. A expansão das “capacidades” das
pessoas permite que elas possam levar o tipo de vida que elas
valorizam. Essa capacidade pode ser ampliada através de políticas
públicas ao mesmo tempo em que ações dessas políticas podem ser
influenciadas pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo
(SEN, 2010, p.26). A seguir estuda-se a mediação como política
pública.
3 A mediação como política pública
Inicialmente, menciona-se que as políticas públicas podem
ser entendidas como meio que as pessoas possuem para acessarem
outros recursos socialmente valorizados em virtude das suas
relações. Portanto, as políticas públicas nascem com o objetivo de
fortalecimento da cidadania e como uma alternativa pacífica de
tratamento dos conflitos sociais.
Nas explicações de Schmidt é “um conjunto de redes,
relações e normas que facilitam ações coordenadas na resolução de
problemas coletivos e que proporcionam recursos que habilitam os
participantes a acessarem bens, serviços e outras formas de capital”
(2009, p.1560).
Historicamente, a mediação é milenar e tem uma aplicação
longa e variada em diversas culturas. As culturas judaicas, cristãs,
islâmicas, hinduísta, budista, indígenas tem práticas de mediação.
Segundo relatos de Moore, em tempos bíblicos, as comunidades
judaicas utilizavam a mediação tanto por líderes religiosos quanto
políticos. As tradições judaicas de solução de conflito foram
transportadas para as comunidades cristãs emergentes e viam
Cristo como mediador supremo. Nas culturas islâmicas, a tradição
da mediação se dava nas sociedades pastoris do Oriente Médio, onde
os problemas eram resolvidos através de uma reunião comunitária
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dos idosos. No hinduísmo e o budismo, aldeias empregavam o
sistema denominado “panchayat”, no qual um grupo de cinco
membros mediavam as disputas e exerciam funções administrativas
(1998, p.32).
Nesse mesmo sentido continua o autor explicando que na
China, no Japão e em várias sociedades asiáticas, a mediação é usada
para enfatizar o consenso social, a persuasão moral e a busca do
equilíbrio e da harmonia nas relações humanas. Nos textos sagrados
do budismo, existem pelos menos três casos em que Buda atuou com
mediados. Em fase de ascensão, a mediação cresceu na América, em
especial nos Estados Unidos e no Canadá, onde essa prática de
tratamento de conflito era de natureza informal e voluntária, sem
contar os mecanismos preexistentes dos povos americanos nativos
(MOORE, 1998, p.33).
Nesse sentido Levy explica:
Como método alternativo ao Poder Judiciário de solução de
conflitos, temos notícias de que nos Estados Unidos da América, a
partir da década de 60, a mediação começa a tomar vulto e que, na
década de 70, a Universidade Harvard para instituí-la como
método de composição empresarial. Contudo, a partir da década
de 80 do século passado, os norte-americanos passam a aplicar a
mediação de forma sistematizada justamente para minimizar as
consequências danosas sofridas pelos filhos. Ocorre o boom do
fenômeno “mediação”. Dos Estados Unidos da América a mediação
migra para o Canadá e atinge a Europa a partir da França. Chega
na década de 90 à Argentina e, logo a seguir, ao Brasil (2008, p.21).

Em nível nacional, várias são as iniciativas de
implementação da mediação. Dessa forma, através da Resolução n.º
125, o Conselho Nacional de Justiça institui uma política pública
denominada “Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado
de Interesses” no âmbito do Poder Judiciário, de modo a incentivar
e adotar mecanismos consensuais de tratamento do conflito. Por
meio de Resolução, estipula-se a mediação e a conciliação como
mecanismos de solução e tratamento do conflito de modo a
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transformar o paradigma de litígio para o de consenso.
Consequentemente, o objetivo maior dessa política é pressionar e
reclamar uma prestação jurisdicional célere e eficaz, capaz de tratar
os conflitos decorrentes das relações sociais, aproximando a
jurisdição da cidadania, para que haja efetividade do acesso à justiça.
Recentemente publicada, a Lei 13. 105 de 16 de março de
2015, traz novas regras processuais civis. Dentre elas, está a adoção
da conciliação e da mediação e outros métodos consensuais de
resolução de conflitos. Assim, a implementação de uma política
pública de tratamento dos conflitos, através de mecanismos
consensuais, torna-se além de um instrumento facilitador para o
diálogo e o bem de todos, um direito social. O mediador deve ser
neutro e imparcial, entendendo-se como ausência de préjulgamentos, valoração e crenças, e também deve se manter
equidistante das partes, ou seja, sem realizar nenhum tipo de
vínculo com os envolvidos.
Por isso, a mediação é resultado de uma prática
comunicativa que gera a participação consensual, possibilitando a
transformação do paradigma de tratamento do conflito. Assim, esse
tratamento também remodela a concepção de jurisdição buscando a
participação, ou seja, não há somente uma jurisdição exclusiva de
tomada de decisão, mas sim uma jurisdição que promova a prática
do consenso e da participação.
Dessa forma, o modelo surge em meio a nova tendência de
preocupação para com as comunidades de origem popular e de
periferia, pois é ali que são os exemplos e práticas de novos modos
de transformação de conflito a partir das próprias identidades. É
uma prática cultural e uma concepção nova para o direito, um modo
particular de terapia baseada na compaixão e na sensibilidade. Nesse
sentido, continua Warat:
A mediação seria um salto qualitativo para superar a condição
jurídica da modernidade, baseada no litígio e apoiada em um
objetivo idealizado e fictício, como é o de descobrir a verdade, que
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não é outra coisa que a implementação da cientificidade como
argumento persuasivo; uma verdade que deve ser descoberta por
um juiz que pode chegar a pensar a si mesmo como potestade de
um semideus na descoberta de uma verdade que é só imaginária.
Um juiz que decide a partir do sentido comum teórico dos juristas,
a partir do imaginário da magistratura, um lugar de decisão que
não leva em conta o fato de que o querer das partes pode ser
diferente do querer decidido (1998, p. 12).

A partir dos modelos apresentados pode-se entender o
sentido da mediação e aproximar-se de uma concepção. Num
sentido mais amplo, entendido por alguns autores como fenômeno
sociocultural ou uma política da cultura:
A vida social só existe através das diferenças. São elas que, a partir
da interação, como processo universal, produzem e possibilitam as
trocas, a comunicação e o intercâmbio. O estudo desse sentido da
mediação, e especificamente, dos mediadores permitem constatar
como se dão as interações entre categorias sociais e níveis culturais
distintos (VELHO E KUSCHNIR apud EGGER, 2008, p.46).

Desse modo, a mediação se caracteriza como um direito
social no qual busca o tratamento do conflito, através do consenso e
da participação. Para Baccelar “a implementação de um modelo
mediacional, complementar e consensual de solução de conflitos, o
Estado estará mais próximo da pacificação social e da harmonia
entre as pessoas” (2003, p.223).
Assim, a mediação nasce como uma política pública de
tratamento do conflito e um direito social, voltado à pacificação
social, priorizando a participação, a integração e consenso dos
envolvidos.
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4 A política pública da mediação como fortalecimento da
cidadania
Atualmente, a adoção de uma política pública é instrumento
utilizado para a promoção da cidadania. O mundo suporta uma série
de crises que trouxeram consequências devastadoras para toda a
sociedade. Explica Morin:
Não se poderia destacar um problema número um, que
subordinaria a todos os demais; não há um único problema vital,
mas vários problemas vitais, e é essa intersolidariedade complexa
de problemas, antagonismos, crises, processos descontrolados,
crises gerais do planeta que constituem o problema vital número
um (1995, p. 99).

Percebe-se, que a cada ano os problemas aumentam, a
expansão tecnológica e econômica e as inovações do mundo
globalizado, espalham-se sem enfrentar fronteiras. Frente a essa
situação, consequentemente, também aumentam os problemas
sociais considerados graves, como a pobreza, a miséria, o
desemprego e a exclusão social. Dessa forma, os muitos danos
causados pela globalização trouxeram problemas de todas as
ordens, sejam econômicos, ambientais, e principalmente sociais,
que acarretam conflitos nas diversas relações da sociedade. Nesse
sentido, há uma inter-relação entre local e global. “A participação é
um dos requisitos da cidadania e a esfera local será potencial para a
articulação da sociedade” (COSTA, 2010, p. 108).
Observa-se, que é fundamental para o Estado garantir os
direitos individuais e coletivos, para a construção de uma sociedade
livre que propicie o desenvolvimento social, o bem-estar e
erradicação da pobreza. Para Leal, a concretização do Estado
Democrático de Direito que tem como objetivo “assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança,
o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como
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valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos” (1998, p. 168).
Vale ressaltar, que muitos desses direitos não tiveram sua
efetiva aplicabilidade, devido uma série de fatores de ordem política,
economia e funcional que provocaram uma crise do Estado
Democrático de Direito. Assim, a retomada desse Estado perpassa
pela ideia de direito social amplo, como a defendida no presente
estudo, e pela política dedicada a reinventar a convivência entre os
cidadãos e isso depende da multiplicação de espaços sociais
favoráveis a expansão de novas formas de solidariedade, cooperação
e participação democrática.
Nesse sentido, o Estado Democrático de Direito, promulgado
pela Constituição de 1988, passou a contar com um conjunto
significativo de instrumentos de modo a enfrentar os problemas
frutos das relações sociais modernas. Por isso, “essa medidas
deverão ser implementadas, conjuntamente, com meios
assecuratórios à cidadania, pois a crise que enfrentamos provém de
causas distintas pertencentes a um mesmo fenômeno global, mas
com características próprias” (MORAIS; SPENGLER, 2008, p.109).
Desse modo, o que se almeja é um Estado participativo que
se aproxime do seu cidadão e busque a defesa das questões sociais,
priorizando a inclusão social através da valorização da cidadania e
da participação. Para tanto, busca-se um outro modo de vida
baseada num espaço comunitário de efetivação da pluralidade
democrática, comprometida com a alteridade e a diversidade
cultural. Ressalta-se um contexto global de emancipação, que tem
como “estratégia progressista de integração procurar promover e
estimular a participação múltipla de segmentos populares e de
novos sujeitos coletivos de base” (MARTINEZ, 2008, p. 214).
Portando, a cidadania é definida como princípio da
democracia, constituindo-se na criação de espaços sociais de luta e
na definição de instituições permanentes para a expressão política,
significando também conquista e consolidação social e política. “A
cidadania poderá, dessa forma, cumprir um papel libertador e
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contribuir para a emancipação humana, abrindo novos espaços de
liberdade” (LIZST, 2004, p.41). Pode ser definida como um status ou
como um posto que ocupam as pessoas enquanto cidadãos em
determinada sociedade. Para tanto, a participação é condição
essencial para a vigência da democracia. “A esfera pública é o local
da aprendizagem social: além de ser o locus por excelência de
participação dos cidadãos, a esfera pública é também o local onde os
cidadãos aprendem com o debate público” (COSTA, 2010, p. 112).
Assim, o espaço local é de fundamental importância, pois “é
possível uma efetiva participação dos atores sociais considerados
excluídos, ou incapazes de fazer frente ao processo complexo de
articulação nos espaços nacional e, especialmente, transnacional”
(HERMANY, 2007, p. 250). Para tanto, é na articulação da esfera
local que se faz possível a participação dos cidadãos nos processos
decisórios.
Por isso, a efetivação de políticas públicas favorece a
construção de uma democracia, já que elas fortalecem a cidadania
que reside nas classes econômicas menos favorecidas, através dos
vínculos entre as pessoas. E é através desses vínculos que se
fortalece a cooperação, que gera a confiança. A atuação conjunta do
Estado e da sociedade, no espaço local, fomenta essa confiança.
Nesse sentido, melhorar o potencial das pessoas para cuidar
de si mesmas e para influenciar o mundo são questões centrais para
o processo de desenvolvimento e de promoção da cidadania.
5 Considerações Finais
Frente a complexidade do mundo contemporâneo, a
cidadania é o princípio norteador, recriando espaços sociais de luta
e participação, redefinindo a dimensão social e política e
estabelecendo alternativas de enfretamento das devastadoras e
desumanas consequências da ordem globalizada.
Nesse sentido, o sistema estatal não é somente uma
organização burocrática, mas também um reordenamento jurídico,
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social e político da sociedade com o reconhecimento da cidadania.
Assim, o papel do Estado é promover um direito social amplo que
priorize a convivência dos cidadãos, de modo a multiplicar os
espaços públicos de cooperação e participação.
Por conseguinte, a implementação de uma política nacional
de tratamento dos conflitos, através da Resolução nº 125 do CNJ, que
adota como mecanismos consensuais a conciliação e a mediação,
transforma as relações não só dos envolvidos, mas contribui e muito
para a mudança de paradigma de um sistema de justiça voltado para
o consenso e a pacificação social.
Desse modo, a efetivação de políticas públicas fortalece o
potencial das pessoas para cuidar de si e influenciar o mundo. Essas
são questões centrais para o processo de desenvolvimento e de
promoção da cidadania.
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A ATUAÇÃO TRANSDISCIPLINAR DO PSICÓLOGO NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS
Eliana Sardi Bortolon1
Israel Kujawa2
Taimara Foresti3
Introdução
O ser humano necessita de outras pessoas para a própria
sobrevivência. Além dos outros, as circunstâncias e as
especificidades individuais, indicam que ele é produto e sujeito
construtor da sociedade (LANE, 2006). Ao explicitar o sentido das
circunstâncias devemos incluir o mercado, com suas contradições,
disputas e confrontos entre o lucro, os ideais humanos e sociais. No
conjunto destas contradições, o trabalho em Políticas Públicas exige
uma capacitação para o diálogo, com interfaces e transversalidade
entre saberes, com as diversas formas de abordar uma demanda de
vulnerabilidade. Nesta pluralidade estão as diversas categorias
profissionais, entre as quais, está incluída a psicologia. Sob as
diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2013) os
profissionais da psicologia podem atuar nas diversas políticas
públicas, integrando as redes de proteção e atenção, podendo
cumprir função de articular e fomentar essa rede, para que
contemple as necessidades da população atendida.
A complexidade das demandas e necessidades atendidas
requer uma capacidade de intervenção que, para ser integral e
transformar a vida dos sujeitos envolvidos, seja singular e também
complexa. A partir dessa complexidade e realidades da
contemporaneidade, cada vez mais o serviço público deve ser capaz
de atender às situações mais diversas e heterogêneas, sendo que o
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psicólogo é um dos profissionais responsáveis pelas intervenções
assertivas nas Políticas Públicas. O pensamento complexo (MORIN,
2015) preconiza um abandono do raciocínio binário (causa-efeito,
bom-mau), e nos provoca a refletir de forma sistêmica, em que uma
ação influencia na outra, sem determinantes estáticos, totalitários.
Isso quer dizer que, nas políticas públicas, não há saber absoluto,
nem vulnerabilidade a ser superada com uma única ação.
A capacitação conceitual que deve ser desenvolvida na
formação destes profissionais, na qual está incluída a psicologia,
demanda a adequada seleção e organização dos conteúdos, para que
eles sejam interligados e conectados com o mundo vivido. Esta
seleção deve respeitar a conexão de áreas do conhecimento
(interdisciplinaridade), e estar conectada com as situações
problemas, abrindo espaços para a transdisciplinaridade. Entender
e admitir que nenhum saber é absoluto, e precisa da interface com
outros para a mesma situação problema é um enunciado
aparentemente simples, mas ainda muito distante das práticas
formadoras dos psicólogos. (MORIN, 2010).
No entanto, esta defesa teórica reproduzida por especialistas
em educação e capacitação profissional, não evolui de forma
satisfatória. As constantes reformas curriculares, agregando ou
eliminando disciplinas e, especialmente, diminuindo o tempo de
estudos para concluir a graduação não contribuem para efetivar a
necessária interligação e conexão dos conteúdos entre si e com o
mundo concreto. Além disso, a demanda do mercado de formar
especialistas, reduzindo assim a amplitude do exercício profissional
a partes do sujeito e/ou da situação problema, restringe a formação
profissional, deixando de formar bons generalistas, capazes de
intervir em situações e contextos diversos. A capacitação
profissional para a prática transdisciplinar se efetivará, se partir de
conteúdos advindos das possibilidades do cotidiano e da profunda
reflexão dos atores envolvidos. Estes conteúdos não podem
desconsiderar que um “número imenso de pessoas em todo é vítima
de várias formas de privação de liberdade. Fomes coletivas
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continuam a ocorrer em determinadas regiões, negando a milhões
a liberdade básica de sobreviver” (SEN, 2010, p. 29)
Nesta forma de entender o problema que envolve a
capacitação dos profissionais da psicologia, este estudo visa
descrever, repensar e propor indicativos para a atuação, pautado na
prática da transdisciplinaridade. Isto é, sua atuação deve estar
baseada em um método que tenha as pessoas em primeiro lugar,
com ética e reflexão sobre temas e ideias de justiça. Ao discutir a
equidade, por exemplo, se faz necessária a sintonia com as questões
mais amplas da justiça social, da distribuição econômica e a
liberdade humana. Indicativos para a prática transdisciplinar
podem ser encontrados em pensadores que, desenvolvem
conteúdos, partindo das pessoas. “Muitas privações e violações de
diretos humanos de fato assumem a forma da exclusão de
prerrogativas individuais elementares que deveriam ser dadas como
certas, como o acesso à justiça ou a liberdade de expressão.”
(KLIKSBERG; SEN, 2010, p.33). Ao seguirmos estes indicativos
estaremos partindo da vida concreta e de situações problemas, nos
distanciando do comportamento disciplinar. E, mais do que isso,
exercitando a complexidade na compreensão das questões
contemporâneas.
A construção de especialistas
A partir do método cartesiano, o pensamento acadêmico
evoluiu em inúmeras áreas, possibilitando a consolidação de novas
ciências, entre as quais estão, por exemplo, a psicologia, a sociologia
e a pedagogia. O estudo do comportamento em geral e do humano
em específico se inclui no conjunto dos modos de definir estas áreas
do conhecimento. No entanto, a submissão ao princípio da
demarcação de uma especialidade está na base das dificuldades do
diálogo entre estas áreas, promovendo a desconexão delas entre si e
com a situação problema e distanciando as mesmas do
comportamento. Estas desconexões resultaram em maniqueísmos,
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petrificações e paralizações do pensamento, fixados em
especialidades, desconsiderando as infinitas possibilidades que
compõem o que denominamos de realidade. Esta divisão do todo em
especialidades permitiu a consolidação e o avanço do conhecimento
científico. Contudo, as especializações em áreas cada vez mais
restritivas, explicitam uma contradição, em que o aprofundamento
em uma área do saber, perde o contato com o todo, implicando na
situação em que o especialista é aquele que sabe cada vez mais coisas
sobre menos, a ponto de saber quase tudo sobre quase nada. Esta
restrição e paralisia no modo de pensar resulta em compreensões
limitadas do comportamento individual e social das pessoas e da
natureza (KUJAWA, 2016).
A análise de currículos acadêmicos de formação do
profissional em psicologia, indica poucos espaços para reflexão
sobre o modelo de sociedade em que o profissional da psicologia vive
e se constrói, indicando uma atuação desconectada da vida social,
política e econômica do território em que trabalha. O modelo
clínico, na perspectiva disciplinar se torna reducionista e simplista,
marcado pelo “sujeito científico”, cujo objetivo a ser compreendido
é o fenômeno pelo viés experimental, sem espaços para as
incertezas. Ao tentar comprovar o subjetivo, naturalizam-se,
generalizam-se e simplificam-se experiências, vivências singulares e
complexas (MORIN, 2008).
A análise do pensamento, evidenciado a partir do
comportamento das pessoas, demonstra a baixa frequência de
conexões entre contextos que extrapolem os limites do tempo e do
espaço físico. Geralmente, o pensamento não vislumbra correlações
diretas entre os fenômenos, em dadas circunstâncias, com outros
contextos. Além disto, o aspecto mais paralisante e ineficaz é a
separação política, acadêmica e científica, entre o que é teórico e o
que é prático. Este modo de pensar cristalizado pelas especialidades
da cultura moderna resultou no que Edgar Morin denomina de
pensamento patológico. Trata-se de um modo unilateral e linear,
apoiado no método cartesiano/positivista, que é sustentado pela
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lógica binária, apoiada na identificação da oposição entre certo e
errado, entre conhecimento e não conhecimento (MORIN, 2008).
Este pensamento, simples e binário, das especialidades
defende por exemplo, que homens são masculinos e mulheres são
femininas, o que reduz significativamente as possibilidades de
entender comportamentos que transcendem os limites destas
noções normativas de identidade. Ao observar pessoas que
conhecemos, constataremos que ser homem não necessariamente
significa ser masculino, no sentido restrito do comportamento
previamente estabelecido para a função. Além disto, ser mulher não
implica, obrigatoriamente, em seguir um comportamento restrito a
funções estabelecidas para o comportamento feminino (KUJAWA,
2016).
Em sua teoria sobre pensamento contemporâneo, Zygmunt
Bauman informa e promove compreensões de mundo pautadas em
pluralidades interpretativas e comportamentais das pessoas, da
sociedade e da natureza. Evidencia uma compreensão de mundo em
que é necessário aceitar a multiplicidade de identidades que
compõem a grande diversidade humana. Como consequência, um
número indeterminado de possibilidades aceitas como plausíveis,
passa a ocupar o espaço restrito por apenas duas formas de
compreender. Este modo de descrever o comportamento, rompe
com as restrições do modelo binário, que pode petrificar e paralisar
o pensamento, representando uma possibilidade de superar a
compreensão limitada da realidade (BAUMAN, 2010).
Uma das alternativas para superar esta fragmentação e este
distanciamento do mundo vivido está no pensamento atribuído a
Blaise Pascal e reforçado na teoria da complexidade, apresentada
por Edgar Morin. Este pensamento é sintetizado na frase que afirma
a impossibilidade de conhecer as partes sem relacionar e conhecer o
todo (MORIN, 2015). Neste pensamento temos um confronto com a
cultura, calcificada nos indivíduos e nas instituições, em que as
disciplinas se apresentaram como compartimentos estanques, nos
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quais a psicologia não está relacionada com a história nem com a
pedagogia.
Ao se distanciar e separar o conhecimento da complexidade
do mundo atual, em que as diversas dimensões da realidade estão
relacionadas, somos condicionados a ver os assuntos de maneira
isolada. Um exercício vivenciado em instituições acadêmicas para
aproximar o que foi separado é a interdisciplinaridade, que visa uma
aproximação das áreas do conhecimento. No entanto, a prática tem
demonstrado que as disciplinas permanecem enraizadas em si
mesmas, sem tratar dos problemas identificadas a partir da
totalidade. Entre os exemplos deste condicionamento está a baixa
disponibilidade em interpretar as situações sociais, no decorrer da
formação do profissional em psicologia (SILVA & CORGOZINHO,
2011).
O psicológico, o social e o pedagógico
Um exercício para realizar uma descrição dos problemas
advindos das relações entre natureza, sociedade e indivíduos está na
prática da transdisciplinaridade. Para que isto ocorra, se faz
necessário convicção teórica e superação do conforto proporcionado
pelos limites estabelecidos a partir da separação entre o lógico, o
social e o individual. Em seu lugar deverá predominar a prática
prescrita pela complexidade, em que as partes são compreendias nas
suas relações com o todo e as decisões são tomadas visando os
benefícios da totalidade (MORIN, 2015).
A formação do profissional da psicologia deve promover
aproximações entre as dimensões subjetivas, sociais e pedagógicas,
para se conectar com os problemas que se apresentam para a
humanidade. As forças produtoras de mudanças psicológicas,
pedagógicas e sociais, estão sendo compostas por pessoas com
maior desenvolvimento cognitivo, que demanda maiores cuidados
com as dimensões mental e afetiva. As inteligências advindas do
conhecimento produzido, especialmente no século XX, pelo modelo
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apoiado na matéria, galgaram novos patamares com as descobertas
da constituição e funcionamento da energia (FORBES, 2012).
Um dos temas a ser valorizado, na capacitação dos
profissionais da psicologia, diz respeito à atenção e cuidado das
relações entre técnicas, máquinas e humanos. Para ampliar seu
impacto social, a psicologia deve definir com mais clareza o seu
problema, bem como propor intervenções adequadas para o
tratamento do mesmo. Neste foco, deve estar incluída a
responsabilidade dos profissionais em responder às demandas
sociais crescentes, nos cuidados com as pessoas. Nestes cuidados,
inclui-se soluções que passam pelo convencimento, possibilitando
opções por caminhos pacíficos e sustentáveis. As descrições das
relações entre pensamento, mente, cérebro e corpo, indicando
influências entre estas dimensões é um ponto de partida importante
e está no horizonte da atuação dos profissionais da psicologia. Em
uma sociedade ideal (utópica) para o século XXI, as pessoas são
educadas pelo reforço do que é positivo. Para isto, se faz necessário
aperfeiçoar a democracia, nos sistemas de gestão de escolas e
empresas, sejam elas públicas ou privadas. Para ser bem sucedida,
a democracia depende da capacidade das pessoas de tomar as
decisões corretas, a partir de condições, incluindo oportunidades
econômicas, acesso aos serviços públicos com a liberdade de “obter
uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a
oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter
acesso a água tratada ou saneamento básico.” (SEN, 2010, p.17).
As primeiras décadas do século XXI, apresentam situações
que demonstram a continuidade e acentuação das instabilidades e
inseguranças sociais. A estabilidade e a previsibilidade almejadas
pelo modelo teórico cartesiano/Newtoniano, não se materializaram
no comportamento das pessoas. Isaac Newton (1642-1727) é
considerado um dos maiores estudiosos da história da humanidade.
Suas publicações sobre mecânica, astronomia, física, química,
matemática revolucionaram o entendimento do ser humano sobre
a realidade do mundo físico, na sua época. Antes dele, Descartes
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(1596- 1650) marcou uma mudança de época, transição do mundo
medieval para o mundo moderno, ao apresentar uma certeza
racional absoluta, como base para edificação do conhecimento.
No entanto, as descobertas do científicas no final do século
XIX demonstraram que os fenômenos naturais e o universo, são
mais complexos do que Descartes e Newton propuseram.
Especificamente, as descobertas no campo da física, em grande parte
atribuídas a Einstein, simbolizados, incialmente, na teoria da
relatividade e, sequencialmente, na física e química quântica
indicam a insuficiência da visão de mundo cartesiana e da visão
mecanicista newtoniana. Mais especificamente, as novas concepções
da substância material elementar e a superação da descrição
estritamente causal, dos fenômenos físicos, impulsionaram
mudanças nos conceitos como os de espaço, tempo, matéria, objeto,
causa e efeito.
A nova física, desenvolvida no início do século XX
impulsionou a consciência dos limites das teorias científicas,
demonstrando que as mesmas não representam uma descrição
completa ou final dos fenômenos naturais. Contudo, o pensamento
e o comportamento institucional, no início do século XXI,
permanecem sobre influências das concepções petrificadas pela
visão mecanicista do pensamento cartesiano/newtoniano. No
campo da física, este paradigma foi superado, a nível micro, pelas
pesquisas subatômicas e a nível macro, pela astrofísica. Resta
identificar e analisar como estas descobertas estão interferindo nas
pesquisas de outras áreas do conhecimento como a biologia e a
psicologia (CAPRA, 1982).
Na biologia, por exemplo, se faz necessário questionar em
que medida as descrições e análises do corpo e do comportamento
humano, continuam apoiados na concepção cartesiana, que
identifica o funcionamento dos organismos vivos, com leis
mecânicas e materiais. Na psicologia, se faz necessário questionar
as diversas abordagens para identificar em que medida estão
apoiados da separação entre res cogitans (pensamento, mente) e res
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extensa (corpo, matéria) de Descartes ou no monismo de Spinoza
(1632-1677) e nas mônodas de Leibniz (1646-1716), que propõem
um princípio unitário entre as partes (CAPRA, 1982).
Costumamos reproduzir alguns pensamentos como se eles
estivessem claros e corretos. No entanto, no momento que
exercitamos a reflexão, que é pensar o próprio pensamento, as
palavras e os conceitos utilizados demonstram sua obscuridade e
sua complexidade. Quando proferimos ou reproduzimos
pensamentos sem um sentido objetivo, estamos inconscientemente,
reproduzindo conteúdos petrificados de uma cultura específica. Um
exemplo ilustrativo desta reprodução mecânica e irreflexiva, pode
ser visualizado no comportamento da educação formal, na qual se
inclui a formação dos profissionais da psicologia.
A opção por enfrentar o debate e a reflexão, com o objetivo
de visualizar a efetividade desta formação, implica em explicitar os
sujeitos reais da mesma. Ao optar por este comportamento, será
possível identificar que os ideais de ser humano e de sociedade
podem entrar em contradição e em confronto com os objetivos do
mercado e das estruturas sociais consolidadas. Ao pensarmos o ser
humano, devemos entendê-lo, não apenas como produto, mas
também como sujeito construtor da sociedade. Ao explicitar o
sentido do mercado, podemos identificar as contradições, disputas e
confrontos entre o lucro e os ideais humanos e sociais (LANE, 2006).
Os recentes debates sobre a adequada seleção e organização
dos conteúdos, para que eles sejam interligados, conectados com o
mundo vivido e tenham sentido, passaram pela defesa da conexão
de áreas do conhecimento e da interdisciplinaridade. No entanto,
esta defesa teórica reproduzida por especialista em educação e
formalizada por planos de gestão pedagógica, ainda não estão
suficientemente materializados na prática dos profissionais da
psicologia (SILVA; CORGOZINHO, 2011). As constantes reformas
curriculares, agregando ou eliminando disciplinas, ainda não
efetivaram a necessária interligação e conexão dos conteúdos.
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Os métodos de formação em vigor vêm sendo pouco
eficientes e insuficientes para capacitar profissionais na
concretização de intervenções transdisciplinares. Para que isto
ocorra, faz-se necessário rever a metodologia de ensino da
psicologia, integrando intervenção e estudo conceitual. Atualmente
o que se percebe é uma transmissão de conceitos e descrições dos
fenômenos psíquicos desconectadas das realidades em que as
pessoas estão inseridas. É imprescindível também que a formação
profissional evolua de acordo com as demandas sociais e suas
complexidades. Para isso, requer-se uma atualização constante das
concepções e práticas profissionais. Só assim as políticas públicas
serão capazes de intervir na diminuição das desigualdades sociais
(SILVA; CORGOZINHO, 2011).
A compreensão da singularidade talvez seja a maior
contribuição da psicologia nas políticas públicas. Entender a
experiência como única e individual, possibilita que novas
intervenções sejam propostas, ou ainda, que intervenções tidas
como fracassadas possam ser resinificadas e obtenham êxito, em
uma nova conjuntura. A mesma experiência é vivenciada por cada
uma das pessoas envolvidas de uma maneira. A psicologia pode
contribuir na construção dessa experiência, na interface da
constituição da história individual da pessoa e da realidade a que
essa experiência está inserida. Com isso, entende-se que não há
receita, nem fórmula capaz de sanar qualquer dificuldade,
especialmente considerando as especificidades das pessoas e dos
territórios.
A noção de território é também muito importante. Além da
questão geográfica, já preconizada nas políticas públicas, há também
a concepção de constituição de subjetividade a partir do seu
território. Ao observarmos as diretrizes da política nacional de
assistência social – PNAS (BRASIL, 2004), da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996), e da política nacional da
atenção básica – PNAB (BRASIL, 2006), percebemos que em todas,
há o indicativo de território. Preconiza-se, portanto, que a pessoa
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seja atendida pelas políticas públicas no seu território. Isso não só
pela facilidade de acesso (que já seria justificativa suficiente), mas
também pela influência desse território na construção da
subjetividade, de lugar no mundo. Ao mesmo tempo que pode ser
referência para a exclusão, a marginalização, é lugar de constituição
da subjetividade (CASTRO; BICALHO, 2013). Alguns territórios,
como as favelas, constituem esse lugar estigmatizado de
marginalidade. Essa é uma construção social e política, que contribui
para a exclusão e criminalização da juventude, por exemplo.
Se o lugar em que se vive contribui na construção da
subjetividade, as políticas públicas devem ser pensadas
considerando o território em que serão executadas. Isso quer dizer
que devem considerar a complexidade e as diferenças territoriais e
subjetivas. Não há como obter êxito no combate às desigualdades
sociais se as intervenções não forem pautadas pelas especificidades
das realidades a que se aplicam. O jargão da psicologia de que “cada
caso é um caso”, pode valer para resumir essa reflexão. Cada
situação é única, e requer uma intervenção única. Esse é o desafio
da formação profissional. De que o psicólogo seja formado como um
bom generalista, capaz de compreender a realidade que se
apresenta, com todas as suas interfaces e nuances; e seja capaz
também, de considerar as particularidades de cada vivência,
considerando a história, as questões políticas e econômicas que se
cruzam e o sujeito em questão.
Conclusão
A psicologia tem potencial para ser uma das principais áreas
do conhecimento, na orientação da escolha individual das pessoas,
no método adequado para o aperfeiçoamento da democracia e nos
cuidados afetivos com as singularidades de cada sujeito. Por mais
mecanizados que os humanos se tornem, por mais humanizadas
que as máquinas sejam, não há perspectivas, a curto prazo, de que
as máquinas consigam satisfazer algumas necessidades humanas.
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Dificilmente as máquinas saciarão, por exemplo, a necessidade de
afeto, amor, sexo, dentre outras. O ser humano do futuro,
provavelmente, será alguém com mais inteligência e com menos
contato com outros seres humanos. Esta restrição aos espaços de
convivência humana apresenta, entre as consequências, um espaço
privilegiado para a psicologia, incluindo a necessidade de
aperfeiçoar a sintonia entre o desenvolvimento cognitivo e
emocional.
Uma das reflexões referente ao modelo de formação dos
profissionais em psicologia é o paralelo e a análise de algumas
demandas emergentes em Políticas Públicas, que exigem
intervenções objetivas e atuantes, como é o caso das desigualdades
sociais. Esse cruzamento serve para observar as fragilidades da
atuação e intervenção desses profissionais, especialmente nas
situações onde a desigualdade social impede que o sujeito tenha
autonomia para exercer a sua cidadania. Nestas condições, a
capacitação dos profissionais em psicologia será efetiva, como uma
prática com sentido, se partir dos conteúdos advindos das
possibilidades da vida concreta, como um exercício de liberdade
substantiva (SEN, 2010), no qual o indivíduo é motivado para
ampliar as próprias capacidades. Portanto, um indicativo da prática
transdisciplinar está nas produções de pensadores, como Amartya
Sen, que apesar de ser etiquetado e premiado como economista,
desenvolve conteúdos que partem das pessoas, associando
economia com as dimensões materiais da liberdade, da justiça e da
sobrevivência humana. Os temas apresentados nos seus livros, em
que os títulos propõem, as pessoas em primeiro lugar (KLIKSBERG;
SEN, 2010), ética na economia (SEN, 2012) e a reflexão sobre as
ideias de justiça (SEN, 2011), se apresentam como opção para quem
deseja uma prática profissional com sentido. Ao seguirmos este
indicativo estaremos partindo da vida concreta e de situações
problemas, nos distanciando do comportamento disciplinar e
praticando a transdisciplinaridade.
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DIREITO À ALIMENTAÇÃO O PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA NO COMBATE ÀS DESIGUALDADES.
Neuro José Zambam1
Tatiana Aparecida Pedro Knack2
.
1 INTRODUÇÃO
A desigualdade social é uma realidade presente em nossa
sociedade, as políticas públicas governamentais não detêm o poder
de erradicar a pobreza em um simples ato, pois é uma ação de
investimento em longo prazo. Nesta exposição será analisado o
programa bolsa família como um dos objetivos ativos de combate a
miséria, o qual não deve ser compreendido somente pela fome, mas
também como erradicação da miséria social.
O principal objetivo visa demostrar que o programa trará
resultados positivos no futuro, apontando as condições e limites
impostos pelo governo para o recebimento do beneficio, o programa
será analisado como provedor da efetivação das liberdades e
capacidades humanas para combater e erradicar à miséria material
e social.
Neste contexto, o programa bolsa família, busca a promoção
efetiva das liberdades e capacidades humanas, contudo quais seriam
essas liberdades e capacidades e quais os reflexos no contexto social
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futuro, essas são indagações que serão trabalhadas no decorrer do
presente estudo, as quais serão respondidas tendo em vista a
presença das condicionantes impostas para o recebimento do
benefício e manutenção do mesmo, as condicionantes visam metas
sociais em longo prazo.
O trabalho será orientado pelo método crítico legislativo e
bibliográfico, tendo como referência a teoria de Amartya Sen com a
contribuição de comentadores.
Conforme o entendimento de Sen o desenvolvimento
sustentável decorre da valorização humana, valorização moral pelo
poder democrático, o Estado como gestor tem o dever de
aplicabilidade de ações concretas na efetividade das liberdades e
capacidades humanas.
Assim o programa bolsa família segundo Sen pode ser
entendido como uma ação concreta de efetividade das liberdades e
capacidades humanas, contudo não erradicam somente a fome
contribuindo também para melhores condições sociais no combate
das desigualdades sociais.
O poder democrático tem a obrigatoriedade de promover as
igualdades sociais combatendo a situação de pobreza e extrema
pobreza e foi neste contexto que o programa fora instituído no ano
de 2004, é uma forma efetiva de promoção das liberdades e
capacidades humanas para o desenvolvimento social.
A referida lei mostra-se fiel à teoria de Sen, pois a
semelhança resta na implantação de ações sociais positivas para
melhorias futuras, ou seja, aplicação de ações concretas de
efetividade das liberdades e capacidades humanas para o combate
das desigualdades sociais.
O programa bolsa família se enquadra no desenvolvimento
sustentável segundo Sen, pois, promovem as duas liberdades
propostas pelo autor à liberdade substantiva, proporcionando a
educação e a assistência social, e a liberdade instrumental tendo em
vista a oportunidade social para a remoção das principais fontes de
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privação das liberdades humanas a pobreza e carência de
oportunidades.
2 .O programa bolsa família.
O programa Bolsa Família fora instituído pela Lei
10.836/2004 na data de 09 de janeiro de 2003, como forma de
transferência de renda com a implantação de condicionantes.
É de suma importância referir que a Constituição Federal
em seu artigo 1º prescreve entre seus fundamentos do Estado
Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana, assim resta
demostrado que o indivíduo e o fundamento estatal.
Assim, sendo o indivíduo o objetivo primordial do Estado o
mesmo em seu artigo 3º da Magna Carta, descreve os objetivos do
Estado entre os quatro objetivos o inciso III, prescreve a erradicação
da pobreza, da marginalização e as reduções das desigualdades
sociais.
O programa estabelecido, portanto, visa garantir os direitos
humanos, na promoção das liberdades, capacidades humanas por
meio de programas sociais com transferência de renda no combate
as desigualdades sociais conforme previsão constitucional.
Portanto, o programa Bolsa Família, demostra a
preocupação do governo no combate as desigualdades sociais, por
meio de uma ação social concreta prevista na Constituição Federal
de forma ativa na valorização humana, na promoção das liberdades
e capacidades individuais.
O programa não perfaz somente o combate à fome, o seu
objetivo é mais amplo, pois visa à erradicação da miséria social, o
benefício é centrado no indivíduo na busca do desenvolvimento
sustentável em longo prazo em decorrência das condicionantes
implementadas.
A unidade familiar é amplamente protegida pelo programa,
contudo a concessão do benefício não é somente estabelecida pela
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carência financeira, mas sim na obrigatoriedade do beneficiário em
cumprir as condicionantes impostas pelo programa.
O programa aponta várias condicionantes as quais serão
apontadas em tópico específico, contudo obrigatoriedade de
frequência escolar é de certa forma a qual realmente conceda a
principal liberdade individual, o poder de escolha de um futuro
melhor, pois em longo prazo causará reflexos positivos na
sociedade, no combate a desigualdade social.
O benefício bolsa família não é concedido de forma ilimitada,
uma vez que é destinado a unidades familiares que se encontrem em
situação de pobreza e extrema pobreza, devendo na unidade familiar
conter gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes conforme o artigo
2º da referida Lei. O valor do benefício é limitado a 5 (cinco)
benefícios por família.
É de suma importância trazer as limitações do benefício
tendo em vista o senso comum da sociedade quanto à concessão do
benefício de forma ilimitada o qual é uma inverdade, não há
implementação do benefício de acordo com o número de filhos,
tendo em vista as limitações dos artigos 2º, incisos II, III, da Lei
10.838 /2004, vejamos;
Art.2o Constituem benefícios financeiros do Programa, observado
o disposto em regulamento:
I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se
encontrem em situação de extrema pobreza;
II - o benefício variável, destinado a unidades familiares que se
encontrem em situação de pobreza e extrema pobreza e que
tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0
(zero) e 12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo
pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por família;(Redação dada
pela Lei nº 12.512, de 2011)
III- o benefício variável, vinculado ao adolescente, destinado a
unidades familiares que se encontrem em situação de pobreza ou
extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes
com idade entre 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago
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até o limite de 2 (dois) benefícios por família.(Redação dada pela
Lei nº 11.692, de 2008)

O regulamento acima demostra que além da necessidade
material, ora renda, há a limitação decorrente pelo número de
beneficiados da unidade familiar, ou seja, é pago no máximo 5
(cinco) benefícios por unidade familiar que contenha gestantes,
nutrizes e crianças entre 0 e 12 anos e adolescentes até 15 anos,
sendo que para o número de adolescentes de idade de 16 anos há 17
anos o valor pago é limitado a 2 (dois) benefícios.
O valor é pago pela Caixa Econômica Federal a partir da
segunda quinzena até o final de cada mês, com recursos do
Ministério do Desenvolvimento Social, o valor pago para as famílias
decorre das condições sociais dos integrantes da unidade familiar,
portanto é variável.
O valor do benefício é variável de acordo com os
componentes da unidade familiar, uma vez que as unidades
familiares que percebem o valor inferior de R$ 185,00 (cento e
oitante e cinco reais), por pessoa de unidade familiar são
beneficiarias do programa, já as unidades que percebam o valor de
R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) por pessoa tem direito de receber
uma taxa extra no total de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), devido a
situação de extrema pobreza, portanto o valor do bolsa família é
varável de acordo com o número de pessoas da unidade familiar
bem como da renda percebida por cada indivíduo.
As unidades familiares que contenham crianças de 0 a 15
anos recebem o valor de 39,00 (trinta e nove reais) por criança,
valor limitado pelo número de até 5 (cinco) crianças por unidade
familiar cadastrada, na composição familiar com adolescentes de 15
anos até 17 anos o valor do benefício é de R$ 46,00 (quarenta e seis
reais) limitado a dois adolescentes por unidade familiar, as gestante
também recebem o valor aproximado de R$ 39,00 (trinta e nove
reais) durante o período gestacional, o qual pode se estender em
caso de aborto, como forma de indenização, o programa também
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possibilita telefonia popular entre outros benefícios concedidos as
famílias cadastradas.
Portanto o senso comum de concessão do benefício atrelado
ao número de crianças é uma inverdade, pois ele não fomenta o
índice de nascimentos para concessão do auxílio conforme senso
comum, é um benefício social limitado e concedido de acordo com a
situação de pobreza e extrema pobreza.
O programa estabelece as condicionantes da educação e
saúde e a assistência social, com o objetivo de reestabelecer a
igualdade social de forma inclusiva gradual e humanitária.
A Teoria de Sen (2010) defende que a implementação de
liberdades instrumentais por meio de oportunidade sociais
possibilita uma maior satisfação e participação social ativa na
economia, portanto possibilita o combate a pobreza, já quanto as
liberdades substantivas as mesmas são promovidas por disposições
sociais e econômicas por meio de serviços oferecidos aos agentes
como, por exemplo, a educação e a saúde, a falta de serviços sociais
agravam as capacidade dos agentes afastando os mesmo da vida em
comunidade, ou seja acarretando a exclusão social.
No contexto apontado por Sen (2010), se percebe que o
programa bolsa família amplia as liberdades instrumentais uma vez
que oportuniza maior satisfação e participação do indivíduo em
sociedade, bem como amplia as liberdades substantivas de seus
agentes aos quais é oferecida assistência social, serviços à saúde bem
como as vinculações com a educação, ambas as liberdades
defendidas por Sen restam implantas pelo programa bolsa família.
A política pública estabelecida pelo programa bolsa família
visa então ampliar as capacidades humanas bem como as liberdades
substantivas instrumentais influenciando o desenvolvimento social
por hora o combate às desigualdades sociais.
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3 . Das condicionantes.
Outro ponto controvertido do senso comum é concessão do
benefício, sem a devida contraprestação, uma vez que as famílias
cadastradas para o benefício devem cumprir com as condicionantes
previstas no artigo 3º do programa, o qual estabelece o
acompanhamento pré-natal, nutricional, saúde e a frequência
escolar.
Obrigatoriedade imposta pela Lei no cumprimento de
condicionantes visa não somente a proteção dos direitos
fundamentais como, por exemplo, a obrigatoriedade do
acompanhamento pré–natal o qual visa à proteção da vida materna
e do nascituro, assim como o acompanhamento nutricional das
crianças no combate a desnutrição infantil acompanhamento no
desenvolvimento e crescimento infantil e controle da vacinação e o
incentivo a educação.
Contudo, a obrigatoriedade de frequência escolar é uma das
condicionantes que ajuda no combate a evasão escolar das famílias
carentes, o combate a evasão escolar contribuirá automaticamente
no desenvolvimento social uma vez que no futuro contribuirá na
erradicação da pobreza em virtude da diminuição do analfabetismo
causando reflexos no mercado de trabalho.
As condicionantes são possibilidades governamentais de
restabelecer as garantias básicas do direito a igualdade social,
alimentação, saúde e educação mostra-se como uma inclusão social
promovida pelo poder público por meio da fiscalização local de
forma a assegurar as garantias constitucionais de acesso aos
serviços sociais básicos.
As imposições também estabelecem um compromisso
mútuo entre as famílias e o governo no combate as desigualdades
sociais e materiais contribuindo com o desenvolvimento social e
econômico.
Urge referir que o §17 do artigo 2º do programa, possibilita
aos adolescentes com idade a partir de 14 anos o acesso a programa
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e cursos de educação e qualificação profissional, infelizmente o
referido paragrafo não é uma condicionante, e sim uma
possibilidade em decorrência da menor idade, contudo de grande
importância para a capacitação dos jovens na qualificação
profissional.
O sujeito alfabetizado possui melhores condições de escolher
e competir no mercado de trabalho, a educação possibilita o mínimo
de condições sociais por meio das liberdades substantivas
defendidas por Sen (2010), as quais serão apontadas no próximo
tópico.
As condicionantes reestabelecem os direitos fundamentais
das pessoas carentes no combate a miséria e promoção da dignidade
humana através da inclusão social por meio de condições sociais de
acesso a saúde, alimentação e educação apontadas por Sen (2010)
como liberdades substantivas.
O programa instituído promove as liberdades substantivas
defendidas por Sen (2010) a ação estatal possibilitar o mínimo das
necessidades básica de promoção a dignidade humana no combate
as desigualdades sociais, a implementação das condicionantes
concedendo as liberdades substantivas ampliando a capacidade do
indivíduo, o incentivo a frequência escolar erradicando o trabalho
infantil refletindo nas liberdades de escolhas individuais trazendo
reflexos positivos a sociedade em longo prazo no combate as
desigualdades sociais com inclusão social possibilitando o
desenvolvimento sustentável.
Para Rego; Pinzani (2014), a dignidade humana também
pode ser promovida pela inclusão social, acrescentam que:
Exclusão e falta de reconhecimento geram aquela peculiar espécie
de sofrimento (que é talvez o sofrimento social ou político ou civil
par excellence: no sentido de ser típico de quem é o ator numa
comunidade de atores no espaço e no tempo) que definimos como
experiência da humilhação ou da degradação.( REGO; PINZANI
apud VECA, 2014.p.39).
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As condicionantes, portanto são meios de inclusões sociais
através de contribuição social para o desenvolvimento saudável da
unidade familiar no incentivo a educação para possibilitar melhores
condições de escolhas para romper o ciclo das restrições materiais
em decorrência da situação de pobreza e extrema pobreza.
4 . As capacidades e liberdades para o desenvolvimento
sustentável.
Sen (2010) defende que a pobreza perfaz uma das formas de
privação das capacidades e liberdades humanas, uma vez que
acarreta a exclusão social, pois a condição de agente resta interligada
com a possibilidade de participação ativa na sociedade, portanto a
pobreza causa a exclusão social.
No contexto de condição de agente defendido por Sen
existem dois indivíduos os quais são denominados sujeitos ativos e
passivos pela sua condição de inserção no meio social.
O sujeito ativo possui condições de participação ativa com
condições de satisfação social, econômica em virtude da renda ele
atua de forma participativa na sociedade, possui capacidade
representativa é o sujeito incluso da comunidade, já o sujeito passivo
não possui voz ativa na sociedade em virtude da condição econômica
e social são os sujeitos os quais encontram-se excluído das
condições básicas de vida digna, em decorrência da privação das
capacidades e liberdades pela situação de pobreza e extrema
pobreza.
As oportunidades econômicas a implementação das
liberdades instrumentais e substantivas entre outras questões
sociais abordados por Sen (2010), possibilitam a condição de agente
ativo capacitando e libertando o indivíduo na busca de melhores
condições de renda auferida, a influência desta possibilita e a
amplitude daquelas.
Sen (2010), afirma que a capacidade e as liberdades
humanas restam interligadas diretamente com a renda, a ampliação
das capacidades e liberdades possibilitam o aumento de renda à
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condição de agente ativo, por fim contribui no combate as
desigualdades sociais.
Afirma ainda Sen (2010), que as liberdades substantivas
compreendem oportunidade de educação, assistência à saúde,
participação política, sendo que a educação e a saúde causam
reflexos positivos na qualidade de vida das pessoas acarretam
reflexos na renda auferida, a qual é fator importante no combate à
baixa renda e expansão das liberdades.
A efetividade dos direitos e liberdade por intermédio do
Estado visa superar as deficiências sociais segundo o entendimento
de Conto, afirmando ainda que o Estado tem que proporcionar o
bem estar social:
O impacto da industrialização e os graves problemas sociais e
econômicos que acompanharam as doutrinas socialistas e a
constatação de que a consagração formal de liberdade e igualdade
não gerava a garantia do seu efetivo gozo acabaram já n século XIX,
gerando amplos movimentos reivindicatórios e o reconhecimento
progressivo de direitos, atribuindo ao Estado comportamento
ativo na realização da justiça social. A nota distintiva desses
direitos é a sua dimensão positiva, uma vez que se cuida não mais
de evitar a intervenção do Estado na esfera da liberdade individual,
mas sim, na lapidar formulação de Lafer, de propiciar um “ direito
de participar do bem-estar-social”. Não se cuida mais, portanto, de
liberdade do perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio
do Estado. (CONTO apud, SARLET, 2008, pg..51)

.

A liberdade implementada através do Estado, possibilita a
participação do indivíduo através de políticas públicas na promoção
da justiça social, sendo que a justiça social só poderá ser alcançada
após a extinção das desigualdades, as liberdades e capacidades
humanas são instrumentos interligados no combate as
desigualdades sociais.
Sen, (2010), afirma que o desenvolvimento resta
intimamente interligado com a expansão das liberdades
substantivas como liberdades na participação política,
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desenvolvimento de oportunidade de educação e assistência social,
e as liberdades instrumentais as quais são compreendidas pelo autor
como liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades
sociais, garantia de transparência e informação entre outros direitos
do cidadão os quais fazem parte dos direitos fundamentais.
Todas as liberdades, acima citadas e defendidas por Sen,
restam amplamente previstas pela Magna Carta, as quais restam
efetivadas por meio do programa bolsa família como forma de
remoção das principais fontes de privação das liberdades humanas
a pobreza, carência de oportunidades, negligência dos serviços
públicos com a educação, saúde e laser.
Segundo Zambam, (2013), o modelo de desenvolvimento
sustentável se traduz como um valor moral substantivo e
inestimável, o desenvolvimento sustentável segundo afirma é a
busca efetiva das liberdades humanas em um contexto social que
ampara, protege e possibilita condições e ampliações das
capacidades humanas no desenvolvimento social.
O direito á alimentação é um preceito constitucional previsto
no artigo 6º, a vida digna só coexiste com o mínimo de satisfações
básicas, o programa bolsa família mostra-se como política pública
de satisfação direta do direito básico à alimentação com influência
na educação.
O valor do benefício não resolve o problema da fome,
contudo possibilita as unidades familiares o mínimo existencial a
qual poderá com a concessão do valor agregar o benefício como
renda para a promoção da dignidade humana, possibilitando a
liberdade de escolha na aquisição de alimentos ou outras
necessidades básicas.
O desenvolvimento sustentável em uma sociedade tem por
objetivo a preservação e disponibilização dos recursos voltados às
melhorias nas condições na qualidade da vida no combate a fome
com o desenvolvimento social para as gerações futuras com a
promoção de oportunidades no combate as principais fontes de
privações, ou seja, a promoção do combate às desigualdades sociais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A pesquisa realizada demostrou que o programa bolsa
família não deve ser visto somente como combate a fome, uma vez
que seu objetivo é muito mais amplo ele visa à erradicação da
miséria social e material.
O programa ao ser estudando em paralelo com a teoria de
Amartya Sen demostra que a implantação do beneficio de forma
condicionada possibilita a promoção das liberdades substantivas e
instrumentais defendidas por Sen, no combate à miséria e extrema
pobreza, uma vez que as capacidades e liberdades fazem referência
direta com a renda e com a inclusão social.
A transferência de renda instituída pelo governo é uma
politica pública de efetivação dos direitos fundamentais básicos o
direito à alimentação e a educação condicionada a fiscalização da
saúde da frequência escolar, com o objetivo em longo prazo de
proceder o desenvolvimento de agentes ativos libertos, atuantes e
capacitados sendo o essas liberdades e capacidades influências
positivas no combate a erradicação da pobreza e no
desenvolvimento sustentável.
O programa Bolsa Família, demostra a preocupação do
governo no combate a desigualdade social e na satisfação do direito
à alimentação como forma de valorização humana, o programa fora
centrado no indivíduo objetivando para o futuro o desenvolvimento
sustentável.
Dessa forma, o programa bolsa família é promotor do
desenvolvimento sustentável o qual resta intimamente ligado à
remoção das principais fontes de privação das liberdades,
capacidades e da dignidade humana decorrente da pobreza social e
material, as condicionantes impostas as famílias beneficiadas
possibilitam além da inclusão social oportunidade de
desenvolvimento econômico de forma conjunta e a longo prazo o
resultado da reversão do quadro de desigualdade e extinção da
miséria, pois as liberdades e capacidades restam intimamente
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interligadas com a renda, assim a promoção daquelas influencia
diretamente e positivamente a elevação desta, um caminho ardo em
longo prazo no desenvolvimento sustentável e combate a
erradicação da pobreza.
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A SUPERAÇÃO DA CRISE DE LEGITIMIDADE DAS
DEMOCRACIAS ATUAIS MEDIANTE O AUMENTO DAS
CAPACITAÇÕES DOS AGENTES
Matheus Saalfeld Bartz1
1 INTRODUÇÃO
O conceito de democracia possui significação abrangente.
Diversos pensadores como Platão, Rousseau e Montesquieu
procuraram examiná-lo e explicá-lo. Atualmente, diversos governos
pelo mundo denominam-se governos democráticos. Vive-se um
período nunca antes visto de aderência e de defesa desse modelo
governamental.
O texto argumenta, embasando-se em Yuval Noah Harari
(2016), que conceitos como democracia, justiça, etc. são crenças
construídas coletivamente e passíveis de questionamento e
modificação. Por intermédio de David Van Reybrouck (2016),
critica-se as atuais democracias. Para o belga, as atuais democracias
representativas são aristocracias que não dão espaço para que a
população realmente participe do governo. A partir de Amartya Sen
(2011), analisa-se a relevância que a democracia (debate público),
possui para combater as injustiças latentes. Segundo ele, para que
haja democracia é preciso que as pessoas possuam capacitações que
as qualifiquem e lhes deem a possibilidade de participarem
efetivamente do debate público.
O objetivo do artigo é questionar as atuais democracias
representativas no que se refere à participação pública e oferecer
uma possível solução, a fim de que se tornem realmente governos
do povo e para o povo.

1

Graduando em Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e bolsista do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) financiado pelo CNPq. Email:
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2 A IDEIA DE JUSTIÇA
O que diferencia os seres humanos dos animais? Será o
polegar opositor que possibilita manusear habilmente ferramentas
e objetos? Ou será a sua enorme quantidade de neurônios e suas
numerosas conexões sinápticas? Os seres humanos se auto
classificam como parte de uma família, dentro do grupo dos
mamíferos, chamada de grandes primatas. Possuindo parentes
como os orangotangos, os gorilas e os chimpanzés e compartilhando
com essa família diversas características anatômicas, intelectuais e
de organização social, i.e., as diferenças entre os grandes primatas
são sutis2.
Para Yuval Noah Harari (2016, p. 41), o que diferencia os
Homo sapiens dos demais animais é a sua "capacidade de criar uma
realidade imaginada com palavras [e foi ela que] possibilitou que
um grande número de estranhos coopere de maneira eficaz" , ou
seja, foi essa capacidade de criar mitos3 que lhes deu a possibilidade
de ultrapassar as barreiras que os demais primatas ainda têm: não
conseguir conviver harmonicamente em sociedades maiores do que
duas centenas de indivíduos. Os mitos são os elementos que
permitem aos Homo sapiens cooperarem com outros indivíduos,
que nunca viram antes, de formas extremamente eficazes: 1) seja
guerreando e matando outros humanos que não compartilham a
mesma rede de mitos; 2) seja criando instituições e artefatos que os
possibilitem explorar outros planetas. Os sapiens costumam se
classificarem e dividirem dependendo de quais mitos e redes de
mitos acreditam ser os verdadeiros; e.g., a religião, a corporação de

2
3

Apesar de alguns seres humanos repugnarem tal afirmação.

O termo mito será utilizado no artigo para se referir a construção de ficções compartilhadas que
facilitam a cooperação humana, seguindo a terminologia usada por HARARI (2016). É preciso cuidado
para não confundir mito como referente exclusivamente à mitologia ou como um adjetivo pejorativo
para algo que é mera ilusão.
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capital aberto, os direitos humanos, o Estado nacional, o método
científico, a liberdade, o dinheiro, etc4.
Dentre os mitos, um dos mais relevantes é o mito da justiça.
Mito esse que perpassa pelas relações sociais, embasa as concepções
de mundo e tornam as sociedades minimamente coesas e
organizadas; caso contrário, dão-se origem às revoluções, às
revoltas civis, às guerras, etc. Amartya Sen (2011) encontra na antiga
ciência do direito indiana duas concepções distintas de justiça: niti e
nyaya. A concepção de justiça baseada em niti é uma noção mais
formalista da justiça, preocupada com os arranjos sociais,
instituições e a organização da justiça. Já a concepção de justiça
baseada em nyaya é uma noção de justiça mais abrangente, que
engloba: 1) tanto a noção formalista e institucional - niti; 2) quanto
os resultados e impactos sobre as vidas das pessoas reais, incluindo
assim um leque maior de avaliação sobre a justiça. O filósofo defende
que é necessário abordar a ideia de justiça de uma forma mais
abrangente, como nyaya, avaliando as condições de reais de vida das
pessoas, juntamente com os arranjos institucionais.
Para Sen (2011), os filósofos políticos contemporâneos, em
suas teorias da justiça, se apoiam predominantemente no enfoque
institucionalista (niti), como é o caso de John Rawls, Ronald
Dworkin, David Gauthier e Robert Nozick. Ele adverte que essa
tradição visa uma justiça ideal, elemento esse que não é factível,
visto que tais paradigmas não se sustentam quando vão de encontro
aos problemas reais de justiça. O primeiro problema é que essas
teorias tendem a reduzir arbitrariamente os diversos princípios
avaliativos conflitantes a um único princípio, supondo que seja
possível uma base neutra para que se chegue a acordos sobre o que
é a justiça. O segundo problema, se refere especificamente ao
4

Harari (2016, p.41) divide a realidade humana em duas: 1) "a realidade objetiva dos rios, das árvores
e dos leões" e 2) "por outro a realidade imaginada de deuses, nações e corporações". O enfoque do
artigo é a abordagem sobre a realidade imaginada pelo seres humanos, mas é relevante ressaltar que
a concepção do historiador não se atenta sobre questões filosóficas e epistemológicas mais densas,
como por exemplo a questão do Noumenon (coisa-em-si) e Phainomenon (nosso modo de ver as
coisas) abordada por Immanuel Kant.
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conceito de "posição original" elaborado Rawls, afinal, é possível
"não haver nenhum arranjo social identificável que seja
perfeitamente justo e sobre o qual surgiria um acordo imparcial"
(SEN, 2011, p. 45). Para o filósofo indiano é possível que as
argumentações utilitaristas, igualitaristas e liberais sobrevivam a
um exame imparcial e razoável:
Quando as pessoas em todo o mundo se mobilizam para obter mais
justiça global - e enfatizo aqui o termo comparativo 'mais' -, não
estão clamando por algum tipo de 'humanitarismo mínimo'.
Também não estão se mobilizando a favor de uma sociedade
mundial 'perfeitamente justa', mas apenas pela eliminação de
alguns arranjos afrontosamente injustos para melhorar a justiça
global [...]. (SEN, 2011, p. 56).

Em suma, ele propõe uma virada metodológica nas teorias
da justiça contemporâneas. Ao invés de um empenho investigativo
para se obter um princípio último e ideal de justiça, é preciso almejar
a eliminação das injustiças latentes e intoleráveis: uma teoria da
injustiça5. A teoria da injustiça "se norteia pela crença no potencial
das diferentes pessoas de diferentes culturas para compartilharem
muitos valores e concordar em alguns comprometimentos comuns.
[...] [Ela possui] acentuada presunção universalista" (SEN, 2009, p.
313). Sua teoria é nitidamente pluralista e não um conjunto de
normas e valores finitos que devam ser dogmaticamente seguidos.
Então, como identificar essas injustiças latentes? Para isso,
Sen (2010, p. 149) aponta a exigência do "trabalho da valoração
pública [e que ele] não pode ser substituído por alguma suposição
engenhosamente brilhante", quer dizer, não é preciso um guru ou
de uma teoria que suprima as visões de mundo concorrentes, são os
próprios agentes que as identificam. Para eliminar as injustiças
latentes é necessário "um acordo baseado na argumentação racional
pública sobre rankings de alternativas que podem ser realizadas"
5

Amartya Sen não utiliza esse termo, mas ele será utilizado no artigo para se referir a sua teoria da
justiça.
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(SEN, 2011, p. 47). A possibilidade de argumentações racionais
públicas já se encontra nas democracias atuais. É válido apontar que
Sen (2010, p. 362) não deixa apenas a cargo do Estado resolver as
injustiças, é necessário um empenho conjunto de organizações
sociais, bases comunitárias, instituições não governamentais, meios
de comunicação e instituições que garantam o funcionamento do
mercado e das relações contratuais. Excluindo também uma visão
que enfoca apenas as responsabilidades individuais, onde o
indivíduo isolado é o responsável por promover as mudanças que
quer.
Analisou-se nesse tópico a relevância dos mitos para a
humanidade, especificamente o mito de justiça. Passou-se então a
elucidar a teoria da injustiça de Sen e a indispensabilidade da
argumentação racional pública para a identificação das injustiças. A
seguir, analisa-se a democracia representativa, o modelo de
democracia mais comum nos dias atuais e as suas falhas.
3 AS DEMOCRACIAS REPRESENTATIVAS
Boa parte da população mundial considera a democracia
uma boa forma de governo6. De acordo com David Van Reybrouck
(2016), as atuais democracias ocidentais sofrem uma crise de
legitimidade. Existe, cada vez mais, uma desconfiança generalizada
sobre elas:
Qualquer um que junte a baixa taxa de participação nas votações,
a pouca fidelidade a posições políticas, diminuição de membros
filiados aos partidos, impotência governamental, paralisia política,
medo de perder a reeleição, falta de recrutamento, autopromoção
compulsiva, [...] stress exaustivo da mídia, desconfiança,
6

Pesquisa feita pelo instituto de pesquisas World Values Survey mostra que dos 73.000 entrevistados
em 57 países, nada menos que 91,6% acreditam que a democracia seja uma boa maneira de governar
um país (APUD REYBROUCK, 2016, p. 1. tradução nossa). "The World Values Survey [...] questioned
more than 73.000 people in fifty-seven countries [...] (if) they believed democracy to be a good way of
governing a country, no fewer than 91,6% answered in the affirmative".
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indiferença e outros paradoxos persistentes vê os contornos de
uma síndrome emergente. (REYBROUCK, 2016, p. 16, tradução
nossa)7.

As pessoas estão cada vez mais céticas sobre a capacidade
dos políticos profissionais e, principalmente, sobre a capacidade do
sistema democrático em satisfazerem seus anseios e melhorarem as
suas vidas objetivamente. Esse grande descontentamento e
insatisfação, Reybrouck (2016, p. 16) chama de "síndrome da fadiga
democrática". O mito de que a democracia seja a melhor maneira de
resolver os problemas sociais está perdendo popularidade e está
sendo duramente questionado.
Qual então é o principal problema das democracias atuais?
Para o autor belga é a forma de democracia: a democracia
representativa. "As palavras 'eleições' e 'democracia', nos dias de
hoje, são sinônimos para quase todo mundo"8 (REYBROUCK, 2016,
p. 38, tradução nossa). O governo do povo se resumiu em apertar
algumas teclas (ou assinalar um X) em uma cabina eleitoral em um
determinado domingo a cada quatro anos. Ele diz que esse
fundamentalismo eleitoral já toma a forma de "evangelismo global":
há um anseio em promover e expandir esse modelo democrático a
todas nações, uma nova forma de "catequização".
Jean-Jacques Rousseau, já em 1762, denunciava que a
vontade geral não pode ser representada, ainda mais por um
pequeno grupo de pessoas, e que a democracia representativa dá
uma falsa noção de liberdade: "o povo inglês pensa ser livre, mas
está completamente iludido; apenas o é durante a eleição dos
membros do parlamento; tão logo estejam estes estejam eleitos, é de
novo escravo, não é nada" (ROUSSEAU, 2014, p. 113). Mais de 250
anos se passaram desde a publicação "Do Contrato Social" e a
7

"Anyone who puts together low voter turnout, high voter turnover, declining party membership,
governmental impotence, political paralysis, electoral fear of failure, lack of recruitment, compulsive
self-promotion, [...], exhausting media stress, distrust, indifference and other persistent paroxysms
sees the outlines of a syndrome emerging."
8

"The words 'elections' and 'democracy' are nowadays synonymous for almost everyone."
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população ainda só possui poder para decidir em um curto intervalo
de tempo, logo após isso, ela se torna mera espectadora das decisões
políticas e a sua participação é ínfima9.
Continua-se a votar em pessoas, a discutir suas vidas
pessoais e se debate pouco as ideias, projetos, formas de governo e
maneiras de tornar a sociedade mais justa. Montesquieu (2005,
p.20), ressalta que quando: "o povo em conjunto possui o poder
soberano, trata-se de uma Democracia. Quando o poder soberano
está nas mãos de uma parte do povo, chama-se um Aristocracia". A
democracia representativa é então uma espécie de aristocracia, visto
que raros são os casos em que o povo tem o poder soberano. Em
uma aristocracia, as decisões são centralizadas em determinado
grupo da população, e.g. o Parlamento Britânico, a Câmara dos
Deputados do Brasil, o Congresso Americano e o Congresso de
Sovietes da antiga União Soviética.
Bernard Manin argumenta que "o governo representativo
foi instituído sobre total consciência de que os representantes eleitos
seriam e deveriam ser notáveis cidadãos, socialmente diferentes
daqueles que os elegeram"10 (1995 apud REYBROUCK, 2016, p. 62,
tradução nossa). Esse era um pressuposto, já nas fundações das
democracias modernas e ainda hoje, os cidadãos que atualmente
disputam as eleições são "cidadãos notórios": ou eles precisam ser
bem quistos e aceitos por um partido para concorrer; ou necessitam
ser bem-vistos pelas elites e pela mídia; ou necessitam convencer
financiadores para que hajam verbas para suas campanhas; ou

9

No Brasil, e.g., houveram alguns referendos: em 1963 quando optou-se pelo presidencialismo e
rejeitou-se o parlamentarismo; em 1993 quando escolheu-se entre monarquia ou república e
parlamentarismo ou presidencialismo e; em 2005 houve o plebiscito sobre o comércio de armas de
fogo e munição (Fonte: http://www.tse.jus.br/eleicoes/plebiscitos-e-referendos/plebiscito-ereferendo). Nesses poucos espaços de efetiva decisão, decide-se sem debates satisfatórios na sociedade
e sem o conhecimento mínimo necessário. As atuais consultas públicas online do Senado Federal ainda
são tímidas, com pouco impacto efetivo nas decisões e com pouco debate público.
10

"Representative government was instituted in full awareness that elected representatives would and
should be distinguished citizens, socially different from those who elected them."
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precisam ser vistos como líderes de determinada comunidade; ou
etc.
Também é notável a falta de uma mínima proporcionalidade
entre representantes e representados, e.g., as mulheres, os negros e
pessoas mais pobres tendo pouca participação entre os políticos
eleitos. Reybroyck (2016, p.87, tradução nossa) afirma que "o
sistema representativo talvez tenha sido democrático quando deu o
voto às pessoas, mas ele foi aristocrático desde o começo na sua
forma de recrutamento. Qualquer um pode votar, mas uma seleção
que favorecia a elite já havia sido feita"11. Esse é o modelo
predominante de recrutamento nos dias atuais.
O mito da democracia representativa:
Sacralizou-se, tornou-se intocável, algo que não pode ser
removido, ou sequer modificado. Falar contra ela, apontar seus
defeitos, pensar uma forma de Democracia que rompa com a farsa
da representação seria profaná-la. Mas é disto que se trata:
profanar a representação para restituir a democracia, tirá-la da
separação entre os políticos profissionais e o homem comum,
retirá-la dos espaços apartadores das instituições que funcionam
não com base no comum, mas para a manutenção do privilégio de
alguns. [...] É preciso restituí-la ao comum. (ALAVINA, 2017, s/p).

É preciso estar consciente de que os mitos que os seres
humanos sustentam são sempre construídos12, como investigou-se
a partir de Harari. A qualquer momento, os mitos podem ser
questionados e modificados. Na história, é comum observar-se a
ocorrência de civilizações que acreditavam que os seus mitos eram
superiores e melhores do que os mitos dos demais povos: "somos o
suprassumo da humanidade", um pensamento egocêntrico e letal.
11

"The representative system may have been democratic in that it gave people the vote, but it was
aristocratic from the start in its form of recruitment. Anyone could vote, but a selection had already
been made that favoured the elite."
12

Há aqui uma tese antirrealista epistêmica, i.e., de que o valor de verdade de algo não está em uma
realidade externa e independente aos seres humanos.
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Letal, tanto para as demais civilizações, quanto para a diversidade
de pensamentos. Elementos estes que beneficiam a diversidade e a
pluralidade enriquecendo a argumentação e a democracia.
É comum, ao se estudar Filosofia, se deparar com a
informação de que a Filosofia surgiu na Grécia Antiga, quando os
filósofos pré-socráticos13 romperam com os mitos estabelecidos14 e
procuraram uma explicação racional do mundo. O que não se
percebe é que as próprias explicações racionais da Filosofia são
mitos - certamente mitos mais complexos e melhor fundamentados
-, mas ainda sim, mitos15.
A crise de legitimidade das democracias atuais, os problemas
da representação e a necessidade de constantemente repensarmos
os mitos foram abordados nos parágrafos anteriores. No próximo
ponto, analisa-se os conceitos centrais de democracia, a partir de
Amartya Sen e outros autores, para entender em quais pontos é
possível superar essa crise de legitimidade.
4 O CONCEITO DE DEMOCRACIA
O termo democracia possui vasto referencial bibliográfico,
ampla discussão e divergência sobre a definição durante toda a
história do pensamento político. Amartya Sen (2011, p. 11) é singelo
ao definir que a democracia é "o governo por meio do debate". Sua
abordagem, como no conceito de justiça que se abordou
anteriormente, é uma abordagem comparativa, i.e., podemos falar

13

Comunga-se aqui da crítica ao termo "pré-socráticos", que enaltece Sócrates e o coloca em posição
de demasiada importância, como se os filósofos naturalistas, os sofistas, etc. fossem menores ou com
menor grau de discernimento, mas a fim de facilitar a compreensão, mantêm-se a nomenclatura
tradicional.
14
15

Aqui, exclusivamente, mito é entendido como narrativa dentro da mitologia grega.

E.g., a explicação científica do mundo. Segundo Hume, a indução apresenta um problema. Não é
por que até agora o sol nasceu todos os dias das nossas vidas que necessariamente ele irá nascer
amanhã. Não há uma garantia na contingência, somente uma probabilidade: pode ser que amanhã o
sol imploda ou o universo volte ao processo anterior ao Big Bang.
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em governos mais democráticos: há graus de democracia
dependendo dos debates.
Quando há ausência de participação popular e debate
público não existe democracia. Podemos até nomeá-la como
democracia, mas em essência, ela não é. O filósofo e economista
indiano alega também que "a democracia tem de ser julgada [...] por
diferentes vozes, de diversas partes da população, na medida em que
de fato possam ser ouvidas" (SEN, 2011, p. 15), ou seja, a democracia
precisa ser pluralista: deve aceitar e incentivar a participação dos
mais diversos setores da sociedade.
Vozes não somente da sociedade onde se está decidindo e
debatendo, mas também de pessoas longínquas que também devem
ter os seus interesses ouvidos, afinal, os efeitos das escolhas feitas
localmente são sentidos globalmente. O debate público não deve
considerar somente nosso período histórico e o futuro próximo, mas
como justifica Hans Jonas (2015), há a necessidade de pensarmos
também no futuro distante, na humanidade futura, baseando-se no
princípio de responsabilidade.
Fidel Valdez Ramos, ex-presidente das Filipinas, explica que:
Sob um regime ditatorial, as pessoas não precisam pensar - não
precisam escolher - não precisam tomar decisões ou dar seu
consentimento. [...] O desafio político para os povos de todo o
mundo atualmente não é apenas substituir regimes autoritários
por democráticos. É, além disso, fazer a democracia funcionar para
as pessoas comuns. (APUD SEN 2009, p. 204)

Majoritariamente, a autoridade de pensar a coisa pública e
de efetivar sua decisão foi delegada às pessoas destacadas da
sociedade. As ideias de messias e salvador são outra forma de
delegar o poder ao outro, o que não deixa de ser uma ditadura. Como
Immanuel Kant diria: ferem o princípio de autonomia individual,
são heteronomia e se baseiam na menoridade das pessoas.
Platão (2000), nem sua obra “A República”, é contrário à
democracia e argumenta que ela não funciona. Na origem
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etimológica grega da palavra, temos a separação: Demos - povo,
populaça, povão, e Kratos - poder; i.e., democracia é o governo do
povão. Para o filósofo grego, se o ato de governar é uma espécie de
conhecimento/habilidade, como poderíamos deixar o governo
àqueles menos instruídos?.16
O exemplo de Platão é o seguinte: imagine um grande navio,
no meio do oceano. No meio da viagem, a tripulação observa que,
apesar do capitão do navio ser mais forte que eles, os conhecimentos
náuticos dele são medíocres. Então, a tripulação toma o navio para
si e joga ao mar o antigo capitão. Durante toda a viagem, a tripulação
se reveza sobre o poder do timão, usando-se de todo tipo de
persuasão para ali continuar. A quem deveríamos delegar o timão e
comando do navio? 1) A um verdadeiro conhecedor das artes
náuticas ou; 2) ao mais persuasivo da tripulação?
Para Platão, a ideia do governo das massas é absurda, a sua
argumentação vai em defesa ao governo de uma elite intelectual: os
reis-filósofos. Sábios que dedicariam sua vida à verdade, teriam
acesso ao mundo inteligível e seriam os únicos com conhecimentos
capazes de governar bem a cidade. Para ele, conhecer é recordar. A
alma é imortal e o conhecimento provêm da negação desse mundo
sensível e visa a ascensão ao mundo inteligível, o mundo das ideias.
Mas como negar a determinação do mundo sensível sobre o
que os seres humanos pensam e se tornam? Não seriam os reisfilósofos beneficiados pelo tipo de educação e condições materiais
que tiveram? A própria "história é o que algumas poucas pessoas
fizeram enquanto todas as outras estavam arando campos e
carregando baldes de água" (HARARI, 2016, p. 111).
É sobre a influência das experiências frente ao
conhecimento humano que os empiristas da Idade Moderna
procuraram argumentar. John Locke (2012, p. 81) argumenta que
"se nós, ingleses, tivéssemos nascido na Baía de Saldanha [ponto ao
sul da África], provavelmente nossos pensamentos e noções não
16

Essa pergunta ainda repercute atualmente, e.g., tecnocratas e positivistas comtianos.
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seriam melhores que os dos brutais hotentotes [i.e., caçadorescoletores] que ali habitam". O empirismo reconhece à relevância das
experiências em condições materiais, históricas e geográficas para a
formação e desenvolvimento das redes de mitos e do ser humano17.
Vimos que: 1) a democracia, para Sen, deve ser pluralista e
deve se dar por meio do debate; 2) a democracia deve funcionar para
as pessoas comuns; 3) Platão argumenta que os governantes devem
possuir conhecimento adequado e; 4) Locke apresenta a
importância das experiências para a formação do indivíduo. No
próximo item, investigam-se as exigências que dão possibilidade
para que as próprias pessoas possam efetivamente ser governantes.
5 AS CAPACITAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA
Reybrouck (2016) defende que a "democracia não é apenas
o governo para as pessoas, mas o governo pelas pessoas"18. É preciso
então que as próprias pessoas tenham as capacitações19 para que
possam se autogovernarem; essa seria a verdadeira democracia.
Quando as democracias representativas não desenvolvem as
capacitações dos indivíduos, elas podem até possibilitar a votação,
mas não dá aos indivíduos a possibilidade de efetivamente
17

Cada vez mais a neurociência aponta, por meio de pesquisas, a importância dos primeiros anos de
vida para o desenvolvimento pleno da capacidade cognitiva do ser humano. Novos campos de estudo
começam a abordar também o período pré-natal e a formação do cérebro, i.e., o quão determinante
são os primeiros estágios de vida para a formação do ser humano. Ideias como "dom natural" e
"talento" são gradualmente menos consideradas.
18
19

"Democracy is not just the government for the people but government by the people."

Capacitações (capabilities) é um termo usado por Sen para designar "a capacidade de uma pessoa
para realizar funcionamentos que ela tem razão para valorizar" e "os funcionamentos incluídos podem
variar desde os mais elementares, tais como estar bem nutrido, livre de doenças que não são
inevitáveis e da morte prematura, aos bastante complexos e sofisticados, tais como ter respeito
próprio, ser capaz de tomar parte na vida da comunidade, e assim por diante" (SEN, 2008, p.34). É
importante salientar que o termo capacitação não é o mesmo que capacidade usado no sentido
comum. Capacitação se refere 1) tanto a capacidade; 2) quanto a oportunidade de fazer algo. Quando
se diz que "'a pessoa P é capaz de nadar', neste sentido, 'capacidade' não implica 'oportunidade': [a
pessoa P] pode ser capaz de nadar mesmo sem ter a oportunidade de nadar" (SEN, 2008, p. 234). Sen
é um claro herdeiro do pensamento aristotélico de florescimento humano (SEN, 2010, p. 368).
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participarem. Nesse sentido, as democracias representativas são
pseudodemocracias.
As capacitações têm papel fundamental na democracia de
Sen (2009, p. 203), pois são a partir delas, que os agentes20
identificam e procuram remediar as injustiças latentes. Sem
capacitações, o indivíduo não pode ser responsável pelas suas másdecisões. Quanto maior o grau de capacitações, maior será a
capacidade de identificar e corrigir as injustiças. A própria ausência
de debate democrático é uma injustiça que deve ser sempre
corrigida e "os direitos políticos incluindo a liberdade de expressão
e discussão, são não apenas centrais na indução de respostas sociais
a necessidades econômicas, mas também centrais para a
conceituação das próprias necessidades econômicas" (SEN 2010, p.
203).
Como já se abordou anteriormente, o enfoque seniano é
pluralista: ele abre espaço para que os agentes possam decidir quais
as liberdades devam ser fornecidas, mas sem abrir mão das
capacitações que possibilitam e aprimorem o debate racional
público. Algumas pessoas defendem a "existência de um profundo
conflito entre liberdades políticas e satisfação das necessidades
econômicas" (SEN, 2010, p. 196), tendo em vista que alguns países
são tão pobres, que se preocupar com a democracia é um luxo
desnecessário.
Mas são justamente "os direitos políticos e civis [que] dão às
pessoas a oportunidade de chamar a atenção eficazmente para
necessidades gerais e [exigem] a ação pública apropriada" (SEN,
2010, p. 199). Sem a democracia, volta-se a ideia elencada
anteriormente, de um indivíduo ou grupo, que decida pelos os
demais e imponha a sua decisão.
Sen enuncia que:

20

Agentes, segundo a terminologia seniana, são os indivíduos que possuem as capacitações, podem
agir.

118 | Estudos sobre Amartya Sen
Com razão valorizamos a liberdade formal e a liberdade
substantiva de expressão e ação em nossa vida, não sendo
irracional que seres humanos - criaturas sociais que somos valorizem a participação irrestrita em atividades políticas e sociais.
Além disso, a formação bem informada e não sistematicamente
imposta de nossos valores requer comunicação e diálogo abertos,
e as liberdades políticas e direitos civis podem ser centrais para
esse processo. (SEN, 2011, p. 200).

É preciso que as democracias deem capacitações para que as
próprias pessoas sejam os agentes e arrazoem seus valores e
necessidades. O enfoque das capacitações é um enfoque que
retroalimenta a democracia.
6 CONCLUSÃO
Analisou-se, a partir da teoria da justiça de Sen, a relevância
da democracia para que os agentes ajuízem e reparem as injustiças
sociais. O aumento da capacitação dos agentes é o elemento
fundamental para que as argumentações racionais públicas possam
ocorrer. Sem capacitação, o agente é impedido de se desenvolver e
participar dos debates públicos. As democracias representativas não
precisam ser completamente eliminadas de uma vez - apesar de seu
caráter aristocrático e excludente -, mas devem ter como prioridade,
o aumento das capacidades de seus cidadãos, para que se tornem
democracias efetivas. Há aqui uma ampla defesa de um Estado de
bem-estar social que dê liberdades substantivas aos agentes, não
somente uma tarefa do Estado, mas um compromisso de toda a
sociedade.
As injustiças sociais são evidentes e latentes nos países ditos
"não-desenvolvidos". O sentimento perante as injustiças é intenso:
presenciar injustiças abala as pessoas emocionalmente, mas ficar
apenas nesse nível de indignação não é suficiente, é preciso
argumentar de forma racional e convencer os demais da
necessidade de se corrigir e identificar as injustiças latentes, como:
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a fome, a miséria, o analfabetismo, a falta de oportunidades, a falta
de liberdade política, entres outros.
Amartya Sen defende que, apesar de cada indivíduo possuir
uma rede diferente de mitos, seja possível um acordo sobre o que
consideram injustiças latentes e sobre a necessidade de combatê-las,
para que então as pessoas sejam agentes e tenham mais liberdade.
Corrigindo-se as injustiças haverá maior participação democrática
de todos e é através dessa correção que será possível superar a crise
de legitimidade das democracias atuais.
Este artigo pretende ser apenas mais uma voz no ambiente
do debate racional público. Procurou-se mostrar a fragilidade dos
mitos e como se pode questioná-los. É preciso repensar a conclusão
de que existam pessoas superiores, capazes de representar a
vontade dos demais sem consulta, pois já se possui a base material
e intelectiva para se construir verdadeiras democracias, onde mais
vozes possam ser ouvidas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E DESIGUALDADES
SOCIAIS: PARADOXOS DE PROCESSOS DE
GOVERNANÇA
Sonia Aparecida de Carvalho1
INTRODUÇÃO
O estudo do artigo propõe investigar os programas de
políticas públicas ambientais e de desigualdades sociais e ambientais
como paradoxos de processos de governança, tanto no âmbito local
quanto global. Nessa perspectiva, o artigo implica questionar se a
implementação, o desenvolvimento e o aproveitamento de
programas de políticas públicas ambientais, como os métodos de
gestão ambiental, constituem instrumentos de superação de
desigualdades sociais e de proteção, conservação e preservação do
meio ambiente.
Inicialmente, o artigo divide-se em três etapas; na primeira
etapa, pesquisa o desenvolvimento das políticas públicas
ambientais, destacando a distinção do conceito de política e de
política ambiental, e o surgimento das políticas públicas
socioambientais como ferramentas de gestão do meio ambiente.
Posteriormente, na segunda etapa, estuda a política
ambiental e a gestão ambiental como processos de governança.
Finalmente, na terceira etapa, investiga a relação mútua entre a
desigualdade social, a degradação ambiental e a pobreza como
indicadores de injustiça ambiental.
Por fim, na investigação do artigo, adotou o método
indutivo, fundamentado com as técnicas do referente, da categoria,
1
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do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica (PASOLD, 2011,
p. 25 a 105).
1. O DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
AMBIENTAIS
O conceito de políticas públicas surgiu da política, do grego
polis que significa cidade ou cidade - Estado, a política é um conceito
antigo, associado à ciência do governo, administra os espaços
coletivos e os modos de regulação nas relações entre a sociedade civil
e o Estado. A política está associada à administração da sociedade,
de espaços coletivos e de comunidades. Já a política pública é um
conceito contemporâneo, associado ao Estado moderno, em que o
poder público tem a responsabilidade de tomar decisões de acordo
com os princípios da democracia (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p.
145-146). Conforme asseveram Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 146),
“as políticas públicas estão associadas aos processos de decisão
referentes aos governos, voltados aos interesses coletivos”. As
políticas públicas são as ações regulares de governo, visando
objetivos coletivos e fins determinados.
A política ambiental brasileira iniciou a partir da década de
1930, na elaboração de normas relativas à gestão dos recursos
naturais, tais como o Código Florestal, criado no ano de 1934 e
aprovado em 1945. A partir desse período houve avanço nas políticas
públicas de meio ambiente. A política ambiental federal brasileira
surgiu a partir da década de 1930, por meio de ação de organismos
internacionais e multilaterais, tais como o Banco Mundial,
Organização das Nações Unidas (ONU) e movimento ambientalista
de Organizações Não Governamentais (ONGs). Nas décadas de 1930
a 1960 não havia uma política ambiental no Brasil, somente havia
políticas setoriais ambientais. Nas décadas de 1930 a 1960, a
principal preocupação das políticas setoriais ambientais era gestão
ou o controle racional dos recursos naturais, visando o melhor uso
econômico (MOURA, 2016, p. 14).
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Em 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF), também vinculado à pasta de Agricultura. A
administração das áreas protegidas passou a ser atribuição do
IBDF, que tinha também, como competência prioritária, fazer
cumprir o Código Florestal e toda a legislação pertinente à
proteção dos recursos naturais renováveis (MOURA, 2016, p. 15).

Em 1973, foi criada a instituição da política ambiental no
nível federal: a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA). Na
década de 1980, foi criada a Lei n. 6.938 de 1981, Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que criou o Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA) e estabeleceram os princípios, as
diretrizes, os instrumentos e atribuições para os diversos entes da
Federação que atuam na política ambiental nacional (MOURA, 2016,
p. 16).
O Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) iniciou sua
atuação em 1991, como investimento (com empréstimo do Banco
Mundial) realizado pelo governo federal para investir na área
ambiental. O programa está vigente até hoje e tem tido um papel
fundamental na melhoria da capacidade institucional dos órgãos
ambientais federais e estaduais para a formulação de políticas e
para a gestão ambiental (MOURA, 2016, p. 18).

Em 1992 foi realizada a Conferência da Rio-92, a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (CNUMAD). Em 2002 foi realizada a Conferência
da Rio+10, a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (CNUADS), tendo como um dos
principais objetivos a avaliação dos acordos e convênios ratificados
na Rio-92. Em 2012, foi realizada a Conferência da Rio+20, a
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
(CNUDS) (MOURA, 2016, p. 19-20).
A política ambiental brasileira, principalmente os
instrumentos de política e gestão caracterizam-se pelo aumento da
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capacidade de regulação das ações humanas e suas interfaces com o
meio ambiente, como também, pelo modelo político-institucional e
o desenvolvimento da economia do País. A governança no Brasil
caracteriza-se pelo aumento da demanda pela gestão ambiental e o
crescimento de descentralização das ações governamentais.
A política ambiental é o conjunto de finalidades e princípios
de uma organização em relação ao seu desempenho ambiental. A
política ambiental reflete as finalidades, o comprometimento da
organização para com o meio ambiente, é um compromisso que a
organização assume de forma pública, ou seja, a política ambiental
deve ficar visível ao público interno e externo.
A política ambiental é parte da política governamental (de um
Estado ou País) que se refere à proteção e à gestão do meio
ambiente; mesmo tendo seus próprios objetivos, estes estão
subordinados aos objetivos da política maior, devendo se
compatibilizar e integrar às demais políticas setoriais e
institucionais desse governo (BRASIL, 2002, p. 88).

Segundo entendem Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 146), os
modos de gestão governamental são caracterizados “pela inclusão
nos processos decisórios públicos (governo), de mecanismos de
participação direta ou indireta, dos grupos sociais e dos interesses
da coletividade”, pois houve uma evolução da noção de governo para
a de governança. A gestão de ecossistemas surgiu das práticas
agrícolas com a finalidade de ampliar a base dos recursos naturais
para as comunidades humanas. Com o desenvolvimento das
práticas agrárias surgiu à gestão territorial, “que significa uma
integração de recursos e ecossistemas em uma estrutura espacial
concreta”.2 A gestão ambiental significa administrar para conseguir
o objetivo de proteção e conservação do meio ambiente.

2

Tradução livre do trecho: “que significo una integración de recursos y ecosistemas en un marco
espacial concreto” (BARBERÁ; TORMO, 1996, p. 33).
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A gestão supõe a introdução de medidas de proteção e
conservação do meio ambiente, consequentemente, a proteção deve
incidir em “conciliar o aumento da produção de bens com a
conservação e proteção do meio ambiente”.3 A proteção do meio
ambiente deve ser responsabilidade do individual e do coletivo,
como também, da sociedade, de grupos sociais e dos Estados.
A proteção e conservação do meio ambiente não se obtêm
somente de medidas por meio de ações do legislativo e da sociedade
civil, mas também se obtém por meio de ações dos poderes públicos
mediante medidas legislativas e a introdução de políticas
ambientais. Portanto, a proteção do meio ambiente deve basear em
diversos pilares como o legislativo, o executivo, o administrativo e o
judiciário (BARBERÁ; TORMO, 1996, p. 35).
As políticas ambientais de instituições e empresas se
realizam em um contexto econômico. A política ambiental promove
a eficiência econômica, ou seja, melhora os resultados econômicos,
a eficiência dos recursos e diminui o impacto ambiental do
desenvolvimento e da produção. A Agenda 21 tem como objetivos
“promover e apoiar as políticas nacionais e internacionais que façam
que o crescimento econômico e a proteção ambiental se apoiam
mutuamente”.4 A política ambiental promove a busca de recursos
por meio de bens e serviços ambientais, a curto e longo prazo. A
definição de sistemas naturais consiste em:
Um sistema, ou em outras palavras, as unidades funcionais, tem
propriedades que não podem ser inferidas a partir de suas partes.
Suas ações têm diversidade e individualidade e são conectados
internamente, mas o sistema influencia seus elementos. Sistemas
naturais são sistemas auto-organizados, o que significa que o

3

Tradução livre do trecho: “conciliar el incremento de la producción de bienes con la conservación y
protección del medio ambiente” (BARBERÁ; TORMO, 1996, p. 34).
4

Tradução livre do trecho: “promover y apoyar políticas nacionales e internacionales que hagan que
el crecimiento económico y la protección del medio ambiente se apoyen mutuamente” (BERMEJO,
2005, p. 322).
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desenvolvimento do sistema não está totalmente determinado,
mas produziu a adaptação do seu meio.5

Os sistemas naturais se definem como sistemas complexos
autoadaptativos (SCA) e a principal característica dos SCA
consistem na capacidade de criar e manter suas funções diante dos
impactos ambientais. A natureza está formada por múltiplos
sistemas complexos autoadaptativos, como os indivíduos, os
ecossistemas, a biosfera, entre outros (BERMEJO, 2005, p. 44). A
capacidade dos SCA para criar e manter suas funções diante dos
impactos ambientais é determinado pela resiliência do sistema, pois
“toda esta estrutura hierárquica e complexa tem como objetivo de
preservar a estabilidade dos sistemas naturais”.6 Desse modo, os
ecossistemas são estruturas auto-organizadas, complexas e
interdependentes, também, os ecossistemas constituem a
capacidade de regenerar e manter suas funções decorrentes de
processos de degradações no meio ambiente e na natureza.
A boa governança adota um conjunto de critérios,
instrumentos e práticas de governança na promoção de ações
voltadas ao desenvolvimento em geral, e ao desenvolvimento
sustentável em particular. A gestão de bens coletivos, como o
ambiente em geral e a regulação pública ambiental, são questões que
envolvem a compatibilização de interesses individuais e públicos. A
governança ambiental se tornou a base da regulação pública, pois de
acordo com Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 165), a governança
ambiental “significa regras, processos e comportamentos que
afetam a maneira de como os poderes são exercidos [...] no campo

5

Tradução livre do trecho: “Un sistema, o, dicho de otro modo, un conjunto funcional, tiene
propiedades que no pueden ser inferidas de sus partes. Sus partes tienen diversidad e individualidad
y están internamente relacionadas, pero el sistema influye sobre sus elementos. Los sistemas
naturales son sistemas auto organizados, los que significa que el desarrollo del sistema no está
totalmente determinado, sino que se produce adaptándose su medio” (BERMEJO, 2005, p. 43-44).
6

Tradução livre do trecho: “Toda esta estructura compleja y jerarquizada tiene el objetivo de preservar
la estabilidad de los sistemas naturales” (BERMEJO, 2005, p. 46).
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das políticas ambientais, particularmente no que diz respeito à
abertura, participação, responsabilidades, efetividade e coerência”.
A governança ambiental é o conjunto de práticas envolvendo
instituições e interfaces de atores e interesses, voltados à
conservação da qualidade do ambiente natural e construído, em
sintonia com os princípios da sustentabilidade. Envolve regras
estabelecidas e esferas políticas mais amplas do que as estruturas
de governo. Em sociedades complexas, governança envolve,
geralmente, um complexo jogo de pressões e representações, onde
os governos são (ou devem ser) parte ativa, mas outras forças se
expressam, como os movimentos sociais, lobbies organizados,
setores econômicos, opinião pública, etc. (BURSZTYN;
BURSZTYN, 2012, p. 166).

A partir da regulação da relação entre a sociedade e a
natureza tem se ampliado o papel da governança em geral, buscando
ampliar as ações públicas. “A ampliação dos espaços de participação
da sociedade nas decisões que envolvem o meio ambiente permite
maior grau de legitimidade ao processo decisório” (BURSZTYN;
BURSZTYN, 2012, p. 167). Desse modo, Bursztyn e Bursztyn (2012,
p. 167) percebem que “a extensão do conceito de políticas públicas
voltadas ao meio ambiente a ao desenvolvimento sustentável para a
noção de governança pressupõe um amplo e cada vez mais
complexo conjunto de pressupostos” e critérios por meio de
mecanismos de regulação, nas diferentes escalas, como a local,
regional, nacional e internacional. A questão ambiental e a
governança envolvem intervenções regulatórias e novos atores
sociais.
Os danos ambientais são problemas comuns, em escala
global, pois existem várias formas distintas de danos ao meio
ambiente, afetando as populações e os setores da atividade. Desse
modo, “o meio ambiente e os atuais problemas que os caracterizam,
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também são apresentados como um paradigma de nossa época”.7
Os problemas comuns do meio ambiente são formas de interpretar
e definir períodos da sociedade. Por isso que “o meio ambiente e seus
problemas são abordados tanto nas ciências físico-biológicas como
sinônimo de ecossistema, inter-relações e equilíbrios, quanto nas
ciências sociais e econômicas, como expressão do binômio homem
e natureza e recurso e desenvolvimento”.8
A percepção de perigo do esgotamento dos recursos naturais
não renováveis e a crescente poluição do meio ambiente decorrente
de dejetos da civilização industrial são problemas ambientais
comuns, locais e globais. O esgotamento dos recursos naturais é um
problema percebido pela população como um perigo e risco que
compromete a vida dos seres humanos, como também, é uma
ameaça à qualidade de vida da população. A escassez de recursos
naturais e o excesso de dejetos industriais demonstram a fragilidade
da sociedade moderna ou civilização e do atual modelo de
desenvolvimento e produção (ILERA; BULLÓN; VARELA, 2000, p.
51).
O dever de evitar os danos e impactos ambientais resulta da
gestão da sociedade e do Estado para com o planeta Terra. A
sociedade tem o dever de prevenir e diminuir os danos e impactos
como também, tem o dever de utilizar os recursos naturais
planetários de forma sustentável. Atualmente, os Estados
reconhecem o dever de prevenção e reparação ou compensação dos
danos causados no meio ambiente, tanto no âmbito nacional como
internacional.
O dever de evitar impactos negativos descreve os procedimentos
que os Estados e atores transnacionais devem continuar a abordar
7

Tradução livre do trecho: “el medio ambiente y los actuales problemas que los caracterizan se
presentan, también como un paradigma de nuestra época” (ILERA; BULLÓN; VARELA, 2000, p. 50).
8

Tradução livre do trecho: “el medio ambiente y sus problemas se abordan tanto desde las ciencias
físico-biológicas en cuanto sinónimo de ecosistema, interrelaciones y equilibrios, como desde las
sociales y económicas, expresión del binomio hombre y naturaleza y recurso y desarrollo” (ILERA;
BULLÓN; VARELA, 2000, p. 50).
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as atividades que podem representar um maior risco de danos ao
meio ambiente para além das fronteiras ou recursos de
importância global dentro das fronteiras nacionais.9

As políticas públicas são instrumentos de desenvolvimento
econômico e social, garantia de proteção e preservação de recursos
naturais às futuras gerações. As políticas públicas colaboram na
proteção ambiental, no entanto, em razão da expansão social, do
crescimento econômico e do aumento da ação humana no meio
ambiente, o Poder Público não colabora na exigência da obrigação
dos cidadãos e das empresas no cumprimento da legislação
ambiental.
A gestão dos recursos naturais, de modo que, por um lado, a
garantia de proteção de produtos e serviços, objetivos econômicos
e sociais, [...], mas, por outro lado, a preservação dos ecossistemas
sujeitas a exploração humana de diferentes formas, as atividades
transformadoras ou extrativas.10

O principal fundamento do desenvolvimento sustentável é
combinar um modelo de desenvolvimento social, econômico,
ambiental e ecológico, de forma que as gerações futuras também
tenham acesso aos recursos naturais. A principal característica da
atividade econômica é a apropriação e a transformação da natureza
e dos recursos naturais em benefício da satisfação das necessidades
individuais e sociais. Também, qualquer atividade econômica deve
ser uma forma de definição de gestão da natureza.

9

Tradução livre do trecho: “El deber de evitar los impactos negativos señala los procedimientos que
los Estados y los actores transnacionales deben seguir al encarar actividades que pueden significar un
riesgo mayor de daño al medio ambiente fuera de las fronteras nacionales o a los recursos de
importancia planetaria dentro de las fronteras nacionales” (WEISS, 2000, p. 88).
10

Tradução livre do trecho: “El manejo de los recursos naturales de tal forma que, por un lado, se
aseguren los bienes y servicios, metas económicas e sociales, [...] pero, por otro lado, que se garantice
la preservación de los ecosistemas sujetos a explotación humana de diferentes formas, actividades
transformativas o extractivas” (GUTIERREZ-YURRITA, 2009, p. 59).
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A gestão do ambiente natural, portanto, deve ser entendida como
uma área especial de gestão da Terra habitada pelo homem, e,
portanto, explorada por si mesmo; mas, ao mesmo tempo,
devemos entender que o uso que o homem faz dela, e pelos
mesmos valores ecológicos que você está usando, ou seja, você tem
apenas o que você usa, a Terra deixa de ter importância e validade
antropocêntrica.11

Portanto, a gestão ambiental representa a base da proteção
ambiental, assim como a conservação ou a preservação do meio
ambiente deve ser fator condicionante no conjunto de ações e
decisões. As decisões devem ser integradas e intersetoriais e devem
enfocar soluções de forma preventiva. É necessário que os órgãos
competentes em matéria ambiental tenham delimitadas suas
atribuições e um sistema de coordenação para a elaboração e
aplicação de diferentes políticas.
2. POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL: PROCESSOS DE
GOVERNANÇA
O planeta Terra se encontra em uma crise ambiental,
ecológica, social, econômica e política, pois os ecossistemas que
suportam a economia, o bem estar e a sobrevivência humana estão
entrando em colapso. Atualmente, à medida que o ser humano
avança em direção a seu objetivo de conquistar e dominar a
natureza, ele acarreta destruição, poluição e coloca em risco o
planeta Terra. Porém, o ser humano ocasiona destruição, poluição e
gera risco não só contra a Terra em que ele habita, como também
contra os seres vivos que compartilham o planeta Terra. Os riscos e
efeitos dos problemas ambientais e ecológicos abrangem tanto o
11

Tradução livre do trecho: “La gestión del medio natural, de esta forma, debe entenderse como el
manejo especial de una zona de la Tierra habitada por el hombre, y, por tanto, explotada por él mismo;
pero a la vez, hay que entender que el uso que el hombre hace de ella, e por los mismos valores
ecológicos que está utilizando, esto es, si se acaba lo que se usa, la tierra deja de tener importancia y
validez antropocéntrica” (GUTIERREZ-YURRITA, 2009, p. 58).
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âmbito local quanto global. Os problemas ambientais e ecológicos
causam consequências irreversíveis e catastróficas para o meio
ambiente natural do planeta Terra, como também para a espécie
humana e outros seres vivos.
Não destruir o planeta Terra, nem seria totalmente inabitável, mas
certamente mudar os padrões de vida na biosfera, e poderia ser
inabitável para a espécie humana [...]. Além disso, a taxa na qual a
tecnologia moderna tem aumentado a nossa capacidade de
modificar o ambiente natural - mesmo assumindo que não há
velocidade - o tempo disponível para resolver o problema não deve
ser contado em séculos, mas em décadas.12

Os problemas ambientais e ecológicos comprometem a
qualidade dos ecossistemas, o estoque dos recursos naturais e a
qualidade de vida. Desde antigamente, a humanidade acumula
conhecimentos e estratégias de exploração dos recursos naturais,
pois a regulação do uso de recursos naturais envolve estratégias e
instrumentos institucionais. Contudo, não há uma definição do
conceito de gestão ambiental, a definição envolve o conhecimento
das interações entre os seres humanos e o meio ambiente e a
aplicação de políticas públicas e, do direito para equacionar os
conflitos relativos à utilização e a disponibilidade dos recursos
naturais (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 200).
O meio ambiente é considerado como um todo sistêmico e
harmônico, no qual os processos se elaboram e se integram de modo
indefinido, portanto, é necessária uma visão global na gestão dos
elementos que compõem o meio ambiente. É por meio da gestão que
se articula a boa política ambiental, a proteção e o uso sustentável
dos recursos naturais. As estratégias de gestão ambiental buscam
12

Tradução livre do trecho: “No destruiría el planeta ni lo haría totalmente inhabitable, pero con toda
seguridad cambiaría las pautas de la vida en la biosfera, y podría resultar inhabitable para la especie
humana […]. Además, el ritmo a que la tecnología moderna ha aumentado nuestra capacidad de
modificar el entorno natural - incluso suponiendo que no se acelere - el tiempo del que disponemos
para afrontar el problema no debe contarse en siglos, sino en décadas” (HOBSBAWM, 1998, p. 561562).
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soluções de proteção, conservação e preservação do meio ambiente
(ZSÖGÖN, 2004, p. 333).
Nas últimas décadas, o aumento da degradação ambiental
no planeta Terra, motivou a esfera política e as organizações na
proteção do meio ambiente, em escala mundial. Nas décadas de 1970
e 1980, houve o crescimento de instituições e organizações de
controle e proteção ambiental no âmbito, internacional, nacional,
regional, estadual e local. Antes do ano de 1970, já havia políticas
ambientais e instrumentos que cumpriam a função de proteção do
meio ambiente, entretanto, a partir da década de 1970, cresceu a
função do Estado na regulação ambiental.
As ações dos órgãos encarregados da implementação da
política ambiental que prevalecia uma estrutura centralizada se
estendiam a outros setores, com novos atores governamentais,
prevalecendo uma estrutura descentralizada. Atualmente, a área
ambiental absorve funções e atribuições de outras instituições,
portanto, “na área de meio ambiente, é necessário a internalização
de responsabilidades em outros órgãos da União, paralelamente a
uma descentralização e desconcentração de funções para o nível dos
Estados e Municípios” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 181). A
política ambiental precisa de outros setores de atuação transversal
do governo, de diferentes instituições e organizações.
O conceito de política está vinculado ao de poder e governo.
A política diz respeito à atividade ou ao conjunto de atividades que
estão ligados ao Estado, poder e governo. No contexto de políticas
públicas, “a política é entendida como um conjunto de
procedimentos que expressam relações de poder e que se orienta à
resolução de conflitos no que se refere aos bens públicos”
(RODRIGUES, 2010, p. 13). A política implica a solução de conflitos
referente aos bens coletivos, de forma pacífica.
Política pública é o processo pelo qual os diversos grupos que
compõe a sociedade - cujos interesses, valores e objetivos são
divergentes - tomam decisões coletivas, que condicionam o
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conjunto dessa sociedade. Quando decisões coletivas são tomadas,
elas se convertem em algo a ser compartilhado, isto é, em uma
política comum (RODRIGUES, 2010, p. 13).

Deste modo, Rodrigues (2010, p. 14) explica que as “políticas
públicas são resultantes da atividade política, requerem várias ações
estratégicas destinadas a implementar os objetivos desejados e, por
isso, envolvem mais de uma decisão política”. As políticas públicas
constituem-se de decisões e ações, vinculadas ao poder público. As
políticas públicas resultam das intervenções do Estado, em conjunto
com a sociedade civil (ONGs, grupos empresariais, comunidades,
entidades internacionais).
A política ambiental da empresa ou organização deve
orientar as ações e estratégicas. A política ambiental é uma forma de
a organização nortear as normas de proteção ao meio ambiente e a
contribuição para a solução racional e sustentável dos problemas
ambientais. A política ambiental deve ser um instrumento de
planejamento estratégico da empresa e da elaboração de seus planos
e projetos.
O instrumento de política ambiental caracteriza-se pelos
mecanismos de que se vale a Administração Pública para
implementar e perseguir os objetivos da política ambiental,
podendo incluir os aparatos administrativos, os sistemas de
informação, as licenças e autorizações, pesquisas e métodos
científicos, técnicas educativas, incentivos fiscais e outras medidas
econômicas e relatórios informativos (BRASIL, 2002, p. 86).

A política ambiental é uma declaração da organização ou
empresa, na qual ela expõe suas intenções e princípios em relação o
seu desempenho ambiental e é prevista uma estrutura para ação e
definição de seus objetivos e metas ambientais. A política ambiental
tem como objetivo orientar a implantação e o aprimoramento dos
Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) das organizações. O SGA é uma
ferramenta moderna de gestão no sentido da melhoria dos
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processos de produção industrial das empresas, com a finalidade de
serviços e produtos para atender as demandas nacionais e
internacionais de consumo e melhorar a utilização dos recursos
naturais.
Entende-se por política ambiental o conjunto de iniciativas
governamentais coordenadas, envolvendo diferentes organismos e
setores de intervenção pública, em articulação com atores não
governamentais e produtivos, voltadas à proteção, conservação,
uso sustentável e recomposição dos recursos ambientais. O foco é
não apenas o ambiente biofísico, mas também, os modos como as
populações e as atividades produtivas interagem com os diferentes
ecossistemas (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 182).

Ainda, Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 182) declaram que “as
políticas públicas ambientais sejam da responsabilidade do poder
público, elas envolvem, necessariamente, outros setores da
sociedade, notadamente as atividades produtivas, as associações e as
organizações sociais”. Pelo seu caráter transversal, as políticas
públicas ambientais devem atuar em diferentes setores, envolvendo
setores governamentais e não governamentais. A política ambiental
é constituída por um conjunto de objetivos, dispositivos
regulamentares e organizacionais, para que seus objetivos e metas
sejam alcançados. Os países elaboram as suas políticas ambientais
em diferentes escalas; nacional, regional, estadual ou local, em
função de suas características de padrão de desenvolvimento
econômico, de processo e estrutura em relação à qualidade do meio
ambiente. Portanto, os objetivos a serem alcançados e as suas
consequências econômicas variam em cada país (BURSZTYN;
BURSZTYN, 2012, p. 185).
Alguns instrumentos das políticas públicas, especialmente
das políticas públicas ambientais, atuam no sentido de minimizar ou
compensar perdas na esfera local decorrentes de iniciativas de
interesse nacional ou global. No Brasil, na área ambiental, os
conflitos entre os três níveis de governo podem provocar limitações
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na implementação dos instrumentos reguladores. A Constituição
Federal brasileira de 1988 estabelece que Estados e Municípios estão
limitados a União em suas legislações específicas, mas a efetividade
de certas ações, como o controle do desmatamento, é limitada por
inoperância de órgãos de governo na esfera local, sejam Federais,
Estaduais ou Municipais, em razão de que as estruturas do governo
somente podem operar se estiverem implantadas no território
(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 186-187).
O crescente número de organizações internacionais,
incluindo os governos e as associações, desenvolvem princípios de
orientação que ajudam as organizações definir metas globais dos
compromissos com o meio ambiente. A política ambiental estabelece
os princípios de ação de uma organização, como estabelece uma
meta quanto ao nível de responsabilidade ambiental e o
desempenho da organização em todas as suas ações (AENOR, 2006,
p. 52). Consequentemente, “a política ambiental deveria reconhecer
que todas as atividades, produtos e serviços dentro do escopo
definido do sistema de gestão ambiental de uma organização podem
causar impactos no meio ambiente”.13
Também, a política ambiental deveria refletir o
compromisso de cumprir os requisitos legais aplicáveis, como o de
prevenir os impactos e danos ambientais, como também constitui a
base da organização que estabelece seus objetivos e metas. “A
política ambiental direciona a implementação e melhora do sistema
de gestão ambiental de uma organização, de modo que possa manter
e potencialmente melhorar o seu desempenho ambiental”.14 A
gestão ambiental deve integrar a conservação, a proteção e a
melhoria do meio ambiente com o desenvolvimento sustentável,
13

Tradução livre do trecho: “La política ambiental debería reconocer que todas las actividades,
productos y servicios dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental de una organización
pueden causar impactos en el medio ambiente” (AENOR, 2006, p. 53).
14

Tradução livre do trecho: “La política ambiental es la que impulsa la implementación y la mejora
del sistema de gestión ambiental de una organización, de tal forma que puede mantener y
potencialmente mejorar su desempeño ambiental” (AENOR, 2006, p. 22).
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como também a gestão ambiental requer a organização e a
coordenação de ações adequadas. Assim sendo, “administrar
significa realizar um conjunto de etapas necessárias para executar
uma tarefa, ou seja, todas aquelas ações principais e secundárias que
permitam conseguir o objetivo desejado”.15
A gestão ambiental pode ser definida como um conjunto de ações
envolvendo políticas públicas, setor produtivo e sociedade civil,
para garantir a sustentabilidade dos recursos ambientais, da
qualidade de vida e do próprio processo de desenvolvimento
dentro de um complexo sistema de interações da humanidade com
os ecossistemas (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 200).

A formulação e a implementação de ações de gestão
ambiental requerem o uso de instrumentos e estratégias de caráter
político, jurídico, econômico, social, ambiental, executivo e
legislativo, como também a articulação entre os diferentes atores
sociais e níveis de atuação. Conforme declaram Bursztyn e Bursztyn
(2012, p. 200), “a gestão ambiental requer uma abordagem
interdisciplinar que integre as ciências sociais, biológicas e humanas
ao planejamento e as políticas públicas”, como suas ações
ultrapassam o curto prazo e a escala do local ao global. Ainda, os
alegam os autores (2012, p. 201) que “a gestão ambiental requer
abordagens qualitativas e quantitativas e envolve a aplicação de um
conjunto de objetivos”.
A Gestão Ambiental é a administração pelo governo, da proteção e
do uso dos recursos ambientais, por meio de ações ou medidas
econômicas, investimentos e providências institucionais e
jurídicas, com a finalidade de manter ou recuperar a qualidade do
meio ambiente, assegurar a produtividade dos recursos e o
desenvolvimento social (BRASIL, 2002, p. 85).

15

Tradução livre do trecho: “gestionar significa realizar un conjunto de diligencias necesarias para
llevar a cabo un cometido; es decir, todas aquellas acciones principales y secundarias que permitan
alcanzar el objetivo perseguido” (ZSÖGÖN, 2004, p. 333).
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O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) é uma ferramenta de
gestão visando melhorar os processos industriais e organizacionais
em geral, apontando o desenvolvimento de serviços e produtos para
atender as demandas de consumo e melhorar a utilização de
recursos naturais. De acordo com Bursztyn e Bursztyn (2012, p.
201), “a governança entendida como a capacidade de uma sociedade
de governar por meio de instituições, de sistemas de representação,
de processos de negociação, de decisão e de controle”, se estende na
gestão ambiental. Já a boa governança busca “reciclar o modo de
compreender e de tomar decisões que envolvem a governança
baseada em metas compartilhadas, [...] na medição de
consequências e riscos sistêmicos, dos empreendimentos”
(FREITAS, 2012, p. 309) e das atividades.
A diferença entre os conceitos de gestão e de governança,
embora tenham os mesmos objetivos, gestão e governança têm
conceitos diferentes. A gestão é condicionada a um processo político
e corresponde aos modos de intervenção, a governança instrui a
gestão na aplicação de decisões no processo e corresponde ao poder
de estratégias. A esfera da governança está situada no universo da
política e, a esfera da gestão se situa no mundo da política.
3. DESIGUALDADE SOCIAL, DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
E POBREZA: INDICADORES DE INJUSTIÇA AMBIENTAL
Atualmente, cresce a preocupação da sociedade
contemporânea de que a humanidade e o ser humano são vítimas
do aumento da desigualdade social, da pobreza e da degradação
ambiental, em escala planetária. O aumento da desigualdade entre
países ricos e pobres e da degradação ambiental causam riscos para
o desenvolvimento das nações pobres. O desenvolvimento das
nações provoca à degradação ambiental e a pobreza, como também,
gera o avanço das desigualdades sociais, consequentemente, há uma
relação mútua entre a injustiça ambiental, a miséria e as
vulnerabilidades sociais. Diante disso, a política ambiental e a gestão
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ambiental surgem como mudanças nos modos dos processos
decisórios, com a participação e ação conjunta da sociedade,
governos e Estados, nas questões socioambientais.
Os conceitos de desenvolvimento sustentável e de
sustentabilidade estão ligados com as questões ambientais e sociais,
ainda que o conceito de desenvolvimento sustentável seja usado
como sinônimo de questão ambiental, os dois conceitos são
complementares e autônomos. A definição de desenvolvimento
sustentável remete as estratégias de processos políticosinstitucionais e modos de relação com a natureza, já a definição de
meio ambiente16 remete além da noção ecológica da natureza. O
conceito de meio ambiente enfoca três aspectos.
O primeiro, objetivo e biocêntrico, entende o meio ambiente como
um conjunto de objetos naturais em interação (espécies, meios,
ecossistemas) e cuja conservação e reprodução devem ser
asseguradas. O segundo, subjetivo e antropocêntrico, o meio
ambiente é entendido como um conjunto de relações dos humanos
com o meio natural e com o meio construído, onde eles vivem. O
terceiro enfoque é tecnocrático e considera que o meio ambiente
se baseia na relação entre humanos e natureza, considerando todas
as interações entre elementos naturais e sociedade humana
(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 42-43).

O desenvolvimento sustentável designa a gestão dos
recursos naturais, adota decisões sobre a utilização e produção e
administra os estoques e fluxos dos recursos naturais. Conforme
afirmam Bursztyn e Bursztyn (2012, p. 43), “os recursos naturais
16

“Em termos amplos, o meio ambiente inclui e transcende os elementos do mundo natural, como a
fauna, a flora, a atmosfera, o solo e os recursos hídricos, engloba, também, as relações entre as pessoas
e o meio ambiente onde vivem. Portanto, tratar a questão ambiental demanda conhecimentos sobre
os meio físicos e bióticos e a dimensão socioeconômica e cultural, tudo isso circunscrito a um dado
contexto político-institucional, onde aqueles aspectos interagem” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p.
42). A Lei n. 6.938, de 1981 define meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”. A mesma lei adota o conceito de recursos ambientais como sendo “a atmosfera, as águas
superficiais e subterrâneas, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a
flora” (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012, p. 44).
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representam uma parte do conjunto do capital natural que pode ser
convertido em matéria-prima para o uso em processos produtivos”.
O uso da expressão recurso natural remete como fator de produção
e valor utilitário da natureza. Também, Bursztyn e Bursztyn (2012,
p. 44) alegam que “na definição do que é recurso natural interagem
processos naturais e processos sociais”. Desse modo, “o princípio
fundamental para o desenvolvimento ambientalmente saudável, é
que os recursos vivos e outras fontes renováveis são desenvolvidos
numa base sustentável”.17 O princípio do desenvolvimento
sustentável e da sustentabilidade, como o uso dos recursos naturais
renováveis devem ser metas obtidas, em nível local ao global.
Apesar disso, a sociedade moderna ou população vive em
um mundo de privação de liberdade, destruição ambiental e
opressão social. Existem problemas econômicos, sociais, ambientais,
políticos e culturais, tanto no âmbito local quanto global, tais como
o avanço da pobreza, as necessidades não satisfeitas e o aumento das
desigualdades sociais e ambientais. Muitas dessas privações de
liberdade individual e de liberdades substantivas18 podem ser
encontradas tanto em países ricos como em países pobres, desta
maneira, superar esses problemas é o principal escopo do processo
de desenvolvimento (SEN, 2010, p. 9).
Conforme assevera Sen (2010, p. 17), “a ausência de
liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza
econômica” como também, “a privação de liberdade vincula-se
estreitamente à carência de serviços públicos” essenciais e à
deficiência de programas sociais e assistência social. Ainda, a
violação de liberdade resulta diretamente de uma negação de
liberdades políticas e civis, tais como a limitação de participar da
17

Tradução livre do trecho: “El principio fundamental para un desarrollo ambientalmente sano, es
que los recursos vivos y otros recursos renovables sean desarrollados sobre una base sostenible”
(WEISS, 2000, p. 145).
18

“As liberdades substantivas representam aquelas dimensões essenciais para a realização individual
de uma pessoa, [...] e condição fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, que não
depende exclusivamente do crescimento econômico” dos países (ZAMBAM, 2012, p. 49).
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vida social, política e econômica da sociedade. Nesse contexto, a
expansão da liberdade é considerada como o principal fim e o
principal meio do desenvolvimento. A análise do desenvolvimento
como o fundamental fim e o meio e a avaliação das políticas públicas
no combate a miséria ou pobreza e a superação das desigualdades
sociais, Sen (2010, p. 55) explica que:
É principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento como
um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas
desfrutam. Nessa abordagem, a expansão da liberdade é
considerada o fim primordial e o principal meio do
desenvolvimento.

A suficiência e a ampliação da liberdade das pessoas são os
principais instrumentos para conduzir o desenvolvimento político,
econômico, social, cultural, tecnológico, jurídico e ambiental. Desse
modo, Sen (2010, p. 10) esclarece que “o desenvolvimento consiste
na eliminação de privações de liberdade individuais que limitam as
escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente
sua condição de agente”, tais como a pobreza, os direitos sociais e a
participação política.
Do mesmo modo, o desenvolvimento é considerado a
manifestação da liberdade do indivíduo, e que o desenvolvimento
deve necessariamente consistir na eliminação da privação de
liberdades substantivas, como os bens sociais básicos: alimentação,
habitação, água tratada, saneamento básico, educação adequada e
meio ambiente saudável e equilibrado.
Entretanto, é necessário afirmar que a concentração da riqueza e
a, consequente, ampliação das desigualdades econômicas
representam graves crises de ordem social. As desigualdades
quanto mais expressivas, denunciam com mais intensidades a falta
de legitimidade moral da sua estrutura, organização e
funcionamento. Verifica-se uma tensão permanente entre a
necessidade de diminuir as desigualdades, o inevitável
reconhecimento das diferenças que constituem a realidade
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humana e social, a natureza e as sociedades em geral (ZAMBAM;
AQUINO, 2016, p. 71-72).

O crescimento da população na esfera mundial gera o
avanço da degradação do meio ambiente, o uso insustentável dos
recursos naturais e o aumento da pobreza, com consequências
irreversíveis para o ser humano e o planeta Terra. Essas
consequências irreversíveis atingem com muito mais intensidade os
pobres do que os ricos, aumentando as desigualdades sociais e a
injustiça ambiental.
A existência de graves desigualdades sociais, especialmente
econômicas e de participação política, é um fator que denuncia a
ocorrências de injustiças, especialmente nos espaços das relações
humanas, na organização da estrutura social, na administração
equilibrada dos recursos disponíveis e no compromisso com as
condições de sobrevivência das futuras gerações (ZAMBAM, 2012,
p. 245).

A desigualdade social tem relação com a degradação
ambiental, pois os benefícios de uso do meio ambiente estão
concentrados no poder dos países ricos e não no poder dos países
pobres. Acselrad; Mello e Bezerra (2009, p. 77) entendem que “a
proteção do meio ambiente depende do combate à desigualdade
ambiental”, como não se pode enfrentar a colapso ambiental sem
promover a justiça social. Também, Acselrad; Mello e Bezerra
(2009, p. 76) compreendem que “a desigualdade ambiental é a
distribuição desigual das partes de um meio ambiente injustamente
dividido”. Consequentemente, a desigualdade ambiental decorre de
“processos sociais e políticos que distribuem de forma desigual à
proteção ambiental”(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 73).
Além disso, Acselrad; Mello e Bezerra (2009, p. 75)
constatam que “a desigualdade ambiental, tanto em termos de
proteção desigual como de acesso desigual”, considerada pela
sustentabilidade dos recursos e do meio ambiente baseia-se nas
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formas sociais de apropriação e utilização desses recursos e meio
ambiente. A distribuição desigual de proteção ambiental ocorre
através de múltiplos processos privados de decisão e de ações de
programas governamentais nos diferentes grupos sociais.
A desigualdade ambiental pode manifestar-se tanto sob a forma de
proteção ambiental desigual como de acesso desigual aos recursos
ambientais. A proteção ambiental é desigual quando a
implementação de políticas ambientais – ou a omissão de tais
políticas ante a ação das forças de mercado (ACSELRAD; MELLO;
BEZERRA, 2009, p. 73).

A superação das desigualdades ambientais pode advir tanto
da adoção de políticas públicas governamentais quanto de ações dos
Estados e governos. Porém, a omissão de políticas públicas
governamentais pode contribuir com o aumento das desigualdades
sociais, econômicas e ambientais e com o avanço da pobreza
(ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 79).
Embora os indicadores considerem que a pobreza está
diretamente relacionada à privação de renda e à desigualdade social,
Sen (2010, p. 10) explica que as privações de necessidades essenciais
interferem nas condições de vida das pessoas, limitando suas
escolhas e oportunidades, porquanto as privações vão além do
rendimento, relativos à habitação, saúde, educação e acesso aos
serviços.
Assim, há uma relação mútua entre a pobreza19 e a
degradação ambiental,20 ocasionado pelo contínuo domínio da
riqueza e poder. A degradação ambiental se torna ao mesmo tempo
19

“A pobreza não é um fenômeno inscrito na natureza das coisas, mas um produto de processos sociais
precisos de despossessão para a produção de bens e riquezas que são apropriados por outrem. [...]
Assim, a pobreza não é um estado, mas é um efeito, fruto de um processo social determinado e com
características próprias” (ACSELRAD; MELLO; BEZERRA, 2009, p. 76).
20

“Termo usado para qualificar os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se
perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como: a qualidade ou a capacidade
produtiva dos recursos ambientais. Qualquer alteração adversa das características do meio ambiente,
conforme a Lei n. 6. 938, de 31de agosto de 1981” (BRASIL, 2002, p. 84).
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causa e efeito da exclusão social. A degradação do meio ambiente e
da sociedade afetam de modo especial, as pessoas pobres ou
desprovidas economicamente do planeta, pois os efeitos da
deterioração ambiental recaem sobre a população carente. A
pobreza é uma das principais causas de degradação ambiental nos
países em desenvolvimento. Nessa definição, a Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD), a Rio-92, de 1992, declarou que:
A pobreza e a degradação do meio ambiente estão estreitamente
relacionadas. Enquanto a pobreza tem como resultado
determinados tipos de pressão ambiental, as principais causas da
deterioração ininterrupta do meio ambiente mundial são os
padrões insustentáveis de consumo e produção, especialmente nos
países industrializados, motivo de séria preocupação, pois tais
padrões de consumo e produção provocam o agravamento da
pobreza e dos desequilíbrios (MMA, 2017).

A deterioração dos recursos naturais, a degradação do meio
ambiente e do ambiente onde vivem os pobres enfraquece a
capacidade produtiva dos recursos naturais. Assim, não existe uma
relação mútua entre proteger, preservar os recursos naturais e
pobreza, pois para proteger, preservar e recuperar o meio ambiente
degradado tem que reduzir a pobreza, na finalidade de conseguir a
justiça ambiental.21 Nesse contexto, na finalidade de obter a justiça
ambiental, Acselrad; Mello e Bezerra (2009, p. 16) afirmam que a
justiça ambiental “é a condição de existência social através do
tratamento justo e do envolvimento significativo de todas as
pessoas, independente de sua raça, cor ou renda no que diz respeito
à elaboração, desenvolvimento, implementação e aplicação de
21

“A noção de justiça ambiental implica, pois, o direito a um meio ambiente seguro, sadio e produtivo
para todos, onde o meio ambiente é considerado em sua totalidade, incluindo as suas dimensões
ecológicas, ambientais, físicas, construídas, sociais, políticas e econômicas” (ACSELRAD; MELLO;
BEZERRA, 2009, p. 16). “A noção de justiça ambiental implica em que, para denominar um quadro
de vida futuro no qual essa dimensão ambiental da injustiça social venha a ser superada” (ACSELRAD;
MELLO; BEZERRA, 2009, p. 9).
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políticas, leis e regulações ambientais”. Ainda, nesse mesmo
contexto:
A justiça ambiental é o conjunto de princípios e práticas que: a asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de
classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências
ambientais negativas de operações econômicas, de decisões de
políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim como da
ausência ou omissão de tais políticas; b – asseguram acesso justo e
equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do país; c asseguram amplo acesso [...] aos processos democráticos e
participativos na definição de políticas, planos, programas e
projetos. [...] A injustiça ambiental é o mecanismo pelo qual
sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social,
destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento
às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, às
populações marginalizadas e vulneráveis (LEROY, 2011, p. 1).

Também, há uma relação intrínseca entre a degradação
ambiental e a pobreza, pois “a desigualdade é o problema ambiental
mais importante do planeta; é também o seu maior problema no
rumo do desenvolvimento” (BECK, 1999, p. 80).
Consequentemente, para conseguir o desenvolvimento, todos os
fatores sociais, econômicos, ambientais, ecológicos, culturais e
políticos estão interligados e não podem ser tratados
separadamente, tanto na esfera local quanto global.
Portanto, a degradação ambiental e a pobreza são
indicadores de desigualdade social, porque a economia e o mercado
controlam o bem estar e a qualidade de vida, além disso, são
indicadores de desigualdade ambiental, porque há a omissão de
políticas públicas ambientais diante do poder do mercado. Deste
modo, o aumento da degradação ambiental e o avanço da
desigualdade socioambiental e da pobreza são implicações da crise
ambiental e ecológica que ocasionam a injustiça ambiental, em
escala planetária.
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CONCLUSÃO
A proposta da investigação evidencia que a implementação,
o desenvolvimento e a aplicação, de forma eficaz, jurídica e política,
de programas de políticas públicas ambientais e de processos de
gestão ambiental, constituem instrumentos eficazes de superação de
desigualdades sociais, de redução da pobreza e de proteção e
preservação do meio ambiente. Nesse argumento, a proposta
sustenta que os métodos de gestão de políticas públicas ambientais
e de desigualdades sociais são paradoxos de sistemas de política e
governança ambiental e social, tanto no âmbito local quanto global.
Diante dessa perspectiva, a pesquisa do artigo comprova que
a obtenção da conservação e preservação ambiental, destaca o
direito como instrumento através do qual os Estados, governos e
sociedade programam políticas públicas ambientais que incorporam
a proteção do meio ambiente e a superação das desigualdades
sociais, como fundamentos de justiça socioambiental.
Portanto, a investigação do artigo demonstra que as políticas
públicas ambientais representam as ações da sociedade civil, dos
governos e dos Estados na implementação dos direitos
fundamentais, aqueles direitos que exigem uma prestação ativa do
poder público, como previsto no artigo 225 da Constituição Federal
de 1988.
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LIBERDADE SUBSTANTIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO
CONTEMPORÂNEO NO BRASIL
Ezequiel Paulo Zanellato1
“Ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos
interessados não apenas no tipo de vida que conseguimos levar,
mas também na liberdade que realmente temos para escolher entre
diferentes estilos e modos de vida. Na verdade, a liberdade para
determinar a natureza de nossas vidas é um dos aspectos valiosos
da experiência de viver que temos razão para estimar”.
Amartya Sen

1. INTRODUÇÃO
A presente abordagem pretende demonstrar que a ausência
de liberdade substantiva, decorrente da necessidade de
sobrevivência dos trabalhadores, tem agido como fator colaborativo
para a submissão das pessoas ao trabalho em condições análogas às
de escravo no Brasil.
Para tanto, será empreendida uma análise da caracterização
do trabalho escravo na contemporaneidade, valendo-se dos aspectos
que circundam esse nefasto formato de exploração de mão de obra
alheia.
A partir da caracterização das modalidades de configuração
do trabalho escravo contemporâneo, será realizada abordagem de
forma que seja possível perceber que a ausência de liberdade
substantiva, decorrente da necessidade de sobrevivência dos
trabalhadores que se submetem a essa forma de exploração, tem
agido como fator colaborativo para a submissão das pessoas ao
trabalho em condições análogas às de escravo.
1

Mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF); Especialista em Direito Constitucional
Contemporâneo e em Direito do Trabalho Contemporâneo e Processo do Trabalho pela UPF; Analista
Processual do Ministério Público da União; Professor na graduação e na pós-graduação da Faculdade
de Direito da UPF.
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Por fim, o estudo procura demonstrar que a ausência de
políticas públicas estatais para proporcionar oportunidades sociais
adequadas à parcela da população submetida à essa forma de
exploração de mão de obra impede a melhoria de suas capacidades
individuais, de forma a prejudicar ou até mesmo inviabilizar a
escolha de seus destinos de maneira digna, de maneira a demonstrar
a necessidade do implemento de políticas públicas para a garantia
da liberdade substantiva, considerando essa medida uma forma de
evitar a sujeição dos trabalhadores em situação de vulnerabilidade
social a condições análogas à escravidão.
2. O TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL
Com a abolição da escravatura, ocorrida em 1888, o Brasil
passou a rechaçar a possibilidade do exercício dos poderes
atribuídos ao direito de propriedade sobre as pessoas. No entanto, o
término abrupto da escravidão não permitiu o implemento das
mudanças estruturais almejadas pelos teóricos do movimento
abolicionista2.
Conforme asseveram Simón e Melo (2007, p. 107), "a
abolição e a libertação dos negros resultou muito mais de razões de
natureza econômica do que humanitárias", pois o mundo
industrializava-se e havia necessidade de mercado produtor, pela
substituição paulatina da economia rural pela produção industrial.
Segundo Schwarz (2008, p. 110-111), a legislação obreira que
substituiu o escravismo foi pautada pela proteção dos tomadores de
serviço, em detrimento dos colonos, evidenciando um verdadeiro
paradoxo: à eliminação do trabalho escravo seguiu-se a edição de
rígidos regulamentos que impunham aos trabalhadores livres
consideráveis restrições contratuais e disciplina, condições que os
reduziriam a trabalhadores servis, no formato de plagium3, tendo as
2
3

Nesse sentido veja-se NABUCO, Joaquim. O abolicionismo. Petrópolis: Vozes, 1988.

Schwarz (2008, p. 110) caracteriza o plagium pelo exercício manifestamente ilício, sobre o
trabalhador, de poderes similares àqueles atribuídos ao direito de propriedade, restringindo-se a sua
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leis de locação e serviços de 1830, 1837 e 1879 representado o
principal marco de intervenção estatal na contratação de trabalho
livre no Brasil.
Diante disso, o mesmo autor conclui pela inexistência no
Brasil da época de uma "liberdade de trabalho" como um valor em
si mesmo, pois a transição do trabalho escravo ao trabalho livre
fundou-se numa política que constrangia os nacionais (libertos) ao
trabalho, e, por outro lado, incentivava os imigrantes europeus ao
trabalho no Novo Mundo, de modo que, ao contrário dos países
europeus, em que a introdução do trabalho livre foi pautada pela
necessidade de desenvolvimento e expansão do capitalismo
incipiente, no Brasil a introdução do trabalho livre pautou-se a
partir dos interesses de ocupação de terra e da sua exploração, num
contexto tendente a perpetuar o sistema territorial e agrícola em que
a escravidão se inseria (SCHWARZ, 2008, p. 114).
Somente a partir de 1930 foi ampliada a intervenção estatal
nas relações sociais, destacando-se a dimensão social inerente à
Constituição de 1934, que estabelecia a proteção do trabalhador por
meio de direitos inseridos no texto constitucional.
Mesmo com evidentes retrocessos no plano dos direitos de
liberdade, a Constituição de 1937 manteve a lógica de valorização do
trabalho, merecendo pleno destaque a aprovação da Consolidação
das Leis do Trabalho em 1943, instrumento normativo que até os
presentes dias se apresenta como o estatuto do direito do trabalho
nacional.
Com a proclamação da Constituição Federal de 1988, foi
consagrada uma série de direitos de caráter protetivo ao
trabalhador, com posição destacada no texto constitucional,
fortalecendo a ideia de que os direitos individuais dos trabalhadores
se afiguram como verdadeiros direitos fundamentais.

liberdade de locomoção, mediante violência, grave ameaça ou fraude, revelando verdadeiro status
libertatis da pessoa.
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Nesse ponto, em termos normativos, o Brasil veda a prática
do trabalho escravo em seu território, especialmente ao reconhecer
como fundamentos da República a dignidade da pessoa humana e
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
Todavia, Schwarz refere que "o país ainda convive com a
escravidão e com as chagas econômicas, sociais e culturais que para
ela concorrem e que são, em certo grau, também dela decorrentes"
(2008, p. 81).
Segundo Gil (2015, p. 95), o trabalho escravo
contemporâneo no Brasil floresceu nas décadas de 50 e 60,
inicialmente nas regiões centro-oeste e norte do país, especialmente
no setor agropecuário. No entanto, essa chaga hoje se encontra
espalhada por todas as regiões do Brasil.
Necessário, então, identificar as características que
permitem definir o trabalho escravo no formato contemporâneo,
sobretudo para que se compreendam os elementos diferenciadores
em relação à escravidão experimentada no período colonial.
De início, conforme assinala Schwarz, a configuração
contemporânea de escravidão não pode, evidentemente, ser
associada à incidência do direito de propriedade sobre a pessoa, que
historicamente caracterizou o escravismo. Assim, a expressão
clássica do escravismo, segundo a qual o escravo é uma coisa, ou, no
máximo, um semovente, não se demonstra útil para a efetiva
caracterização do escravismo contemporâneo (2008, p. 109).
Embora distintas, Cavalcanti aponta que os modelos
escravocratas apresentados no Brasil ainda apresentam
características aproximadas, especialmente quanto ao aspecto
subjetivo, em que o fazendeiro assumiu a posição do senhor de
engenho; o gato4, a do feitor; e o trabalhador pobre e vulnerável, a
do negro traficado (2016, p. 72).

4

"Gato" é a expressão utilizada para designar o indivíduo especializado no aliciamento de
trabalhadores e na intermediação da mão de obra, agindo de maneira interposta para o encobrimento
do vínculo empregatício entre os trabalhadores e os fazendeiros (SCWARZ, 2008, p. 120).
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Segundo o mesmo autor, é possível perceber que as
características da escravidão contemporânea não fogem por
completo do seu padrão histórico: "a limitação da capacidade do
homem de realizar escolhas conforme sua livre determinação,
retirando-lhe o domínio sobre si e transformando-o em algo
próximo a um objeto" (CAVALCANTI, 2016, p. 72).
O aspecto ligado à restrição da liberdade no escravismo
hodierno é referido por Schwarz, nos seguintes termos:
A escravidão contemporânea, à margem da lei, configura-se em
situações em que o trabalhador é reduzido, de fato, à condição
análoga à de escravo, sendo-lhe suprimido o seu status libertatis.
Situações em que, por meio de dívidas contraídas junto ao
empregador, ou por meio de outras fraudes, violência ou grave
ameaça, o trabalhador permanece retido no local da prestação de
serviços, para onde foi levado, não podendo dele retirar-se com
segurança. Consubstancia-se, portanto, na supressão de fato, da
liberdade da pessoa, sujeitando-a ao poder de outrem, que
realmente passa a exercer, sobre ela, poderes similares àqueles
atribuídos ao direito de propriedade (2008, p. 82).

Nesse sentido, é possível perceber que a escravidão no seu
formato contemporâneo suprime ou restringe a autodeterminação
humana, de maneira que se afigura em verdadeira violação à noção
de dignidade pessoal5.
Cavalcanti refere que, à luz do aspecto econômico, a
escravidão contemporânea deve ser concebida, em linhas gerais,
como o uso e descarte de seres humanos como o limite necessário
para garantir o lucro máximo. Veja-se a seguinte passagem de sua
obra:

5

Cavalcanti (2016, p. 66) aduz que a escravidão contemporânea apresenta contornos próprios, dentro
de um novo modo de produção, aduzindo que "as expressões escravidão e escravidão contemporânea
(ou neoescravidão) são ambas, aptas a designar, com a justeza desejável, todas as formas hodiernas
que violam gravemente os direitos mais caros dos seres humanos, despindo-lhes do livre-arbítrio e,
com efeito, da sua dignidade".
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Cuida-se da superexploração gananciosa do homem da forma mais
indigna possível. Talvez por isso, há quem diga que as condições a
que se submete o escravo dos dias atuais são ainda mais perversas
do que aquelas do período colonial, pois noutrora inexistia a
característica da descartabilidade: enquanto o negro colono era um
investimento, um capital ativo comercializável e que merecia, com
vistas a tal finalidade, manter boas condições de saúde, a vitima da
neoescravidão, após a prestação dos serviços em condições
inumanas, é jogada ao relento como uma máquina quebrada e
inservível (2016, p. 72-73).

Apesar dos argumentos acima expostos, é importante
salientar que o trabalho escravo moderno assume contornos
diferenciados em relação à escravidão tradicional, no sentido de que,
apesar de ser a forma mais explícita de exploração ofensiva à
dignidade humana, o tolhimento da liberdade para a prestação de
serviços forçados não é a única forma de manifestação desse
fenômeno degradante.
Partindo de uma definição ligada ao trabalho no âmbito
rural, Sento-Sé fornece subsídios para a definição do trabalho
escravo moderno, nos seguintes termos:
Nesta esteira, poderíamos conceituar o trabalho escravo
contemporâneo, na zona rural, como sendo aquele em que o
empregador sujeita o empregado a condições de trabalho
degradantes, inclusive quanto ao meio ambiente em que irá
realizar a sua atividade laboral, submetendo-o, em geral, a
constrangimento físico e moral, que vai desde a deformação do seu
consentimento ao celebrar o vínculo empregatício, passando pela
proibição imposta ao obreiro de resilir o vínculo quando bem
entender, tudo motivado pelo interesse mesquinho de ampliar os
lucros às custas da exploração do trabalhador (2000, p. 27).

Em termos legais, importante trazer à baila a conceituação
prevista no art. 149 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº
10.803, de 11.12.2003:
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Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do
trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera
de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de
retê-lo no local de trabalho.

Nesse sentido, é possível perceber que a escravidão
contemporânea não está somente ligada à retirada da liberdade do
trabalhador e sua redução à mera propriedade do empregador. O
exercício de atividades laborais em condições degradantes ou a
exigência de jornada excessiva, por exemplo, configuram práticas
consideradas como superexploração do trabalhado humano em
benefício de outrem, sujeitando-se os responsáveis por tal conduta
a sanções de caráter penal.
Da mesma forma, conforme assinala Brito Filho, é preciso
compreender que a escravidão legalizada no Brasil no período
colonial difere do seu formato nos dias atuais. Embora
completamente reprováveis, o escravismo colonial, embora dirigido
a pessoas humanas, as considerava como bens, o que é distinto do
momento atual, em que o direito reprova a conduta, que é projetada,
ao arrepio do ordenamento jurídico, contra seres humanos livres.
Manter uma comparação de situações distintas, embora com
resultados similares, é fonte de confusão, e pode sugerir a busca de
uma tipicidade na conduta que dificilmente será encontrada, como
a venda dos trabalhadores ou algo assemelhado (2016, p. 91-2).
Na mesma linha de raciocínio, enfatizando o aspecto ligado
à dignidade do trabalhador, é a lição de Brito Filho, quando
esclarece:
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Podemos definir trabalho em condições análogas à condição de
escravo como o exercício do trabalho humano em que há restrição,
em qualquer forma, à liberdade do trabalhador, e/ou quando não
são respeitados os direitos mínimos para o resguardo da dignidade
do trabalhador (2004, p. 86).

A exploração do trabalho no Brasil em condições análogas à
escravidão configura verdadeiro desrespeito à noção de trabalho
decente, segundo a qual, no plano individual, as relações de trabalho
devem pautar-se pelo respeito às regras trabalhistas, pela liberdade
de escolha do trabalho, igualdade de oportunidades para e no
exercício do trabalho, pelo direito de exercer o trabalho em
condições que preservem a saúde do trabalhador, pelo direito a uma
justa remuneração e a justas condições de trabalho, principalmente
limitação da jornada de trabalho e existência de períodos de
repouso, além da proibição do trabalho infantil (BRITO FILHO,
2004, p. 55-60).
A primeira situação caracterizadora da escravidão atual
relaciona-se ao trabalho foçado. Nesse ponto, verifica-se evidente
afronta à noção mais elementar do direito de liberdade,
especialmente no que tange à manifestação de vontade do
trabalhador.
A definição de trabalho forçado ou obrigatório encontra
abrigo no art. 2º, 1, da Convenção n. 29 da Organização
Internacional do Trabalho, segundo a qual a expressão compreende
"todo trabalho ou serviço exigido de um indivíduo sob ameaça de
qualquer penalidade e para o qual ele não se ofereceu de espontânea
vontade".
Trata-se, pois de uma figura que se opõe ao trabalho
voluntário, concebido como aquele em que a liberdade de vontade
do trabalhador é respeitada (CAVALCANTI, 2016, p. 60).
Mesmo que o dispositivo em análise possa parecer dúbio, a
sua interpretação, de acordo com Brito Filho, deve levar em
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consideração que a conjunção "e" não é aditiva, mas alternativa
(2004, p. 75).
Assim, caracteriza-se trabalho forçado tanto a hipótese de
exigência do serviço contra a vontade do trabalhador desde o início,
como também durante a sua execução. O trabalho inicialmente
contratado de forma espontânea, mediante livre manifestação de
vontade do trabalhador, mas que posteriormente se revelou
obrigatório, também é tido como trabalho forçado (CAVALCANTI,
2016, p. 60).
Segundo Cavalcanti, essa obrigatoriedade não precisa
decorrer, necessariamente, de coação física ao trabalhador. A
utilização de ardis para estabelecer e manter a situação de
exploração, e mesmo a ameaça de sanção, mostra-se mais sutil e
perspicaz em relação à noção vulgar relacionada à violência física
(2016, p. 61).
Sento-Sé exemplifica a forma pela qual o trabalhador pode
ser induzido a erro na contratação:
Na prática, o empregado recebe uma proposta de emprego
bastante tentadora para trabalhar em um determinado local,
normalmente muito distante de sua cidade natal e, quando inicia
o labor, percebe o engodo em que foi envolvido. O empregador lhe
submete a uma jornada de trabalho insuportável. O pagamento é
quase todo feito in natura e o débito para com o patrão vai
aumentando de tal maneira que o valor que ele tem a receber não
é suficiente para pagar a sua dívida (2000, p. 24).

No que tange às condições degradantes de trabalho, a
doutrina refere a dificuldade existente na definição de seu conteúdo,
especialmente pelo caráter subjetivo que cerca a sua caracterização.
Além do traço subjetivo, a condição degradante pode
corresponder ao trabalho em si, à natureza da atividade ou ainda às
condições adversas de prestação do serviço, o que acaba ensejando
uma multiplicidade de significados que somente à luz do contexto
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no qual esteja inserida poderá ser definida a expressão
(CAVALCANTI, 2016, p. 62).
Para Brito Filho, o trabalho em condições degradantes seria
aquele em que não são respeitados os direitos mínimos para o
resguardo da dignidade do trabalhador, podendo ser considerado
como o trabalho em que "há a falta de garantias mínimas de saúde
e segurança, além da ausência de condições mínimas de trabalho, de
moradia, higiene, respeito e alimentação" (2004, p. 80).
No que concerne à jornada exaustiva, é importante referir
que não trata de considerar exclusivamente a duração da jornada,
mas à submissão do trabalhador a um esforço excessivo ou a uma
sobrecarga de trabalho, ainda que em espaço de tempo condizente
com a jornada de trabalho legal, que o leve ao limite de sua
capacidade.
Para Brito Filho, a caracterização do que seja jornada
exaustiva deve partir de quatro elementos:
1. a existência de uma relação de trabalho; 2. o estabelecimento de
uma jornada, excessiva ou não, nos termos da lei, mas que cause
prejuízos à vida ou à saúde física e mental do trabalhador,
exaurindo-o; 3. a capacidade de essa jornada causar prejuízos à
saúde física e mental do trabalhador, esgotando-o; 4. a imposição
dessa jornada contra a vontade do trabalhador, ou com a anulação
de sua vontade, por qualquer circunstância que assim o determine
(2016, p. 97).

Registre-se que, nos termos da Orientação n. 3 da
Coordenadoria de Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério
Público do Trabalho6, a jornada de trabalho exaustiva "é a que, por
6

Segundo informa o sítio do Ministério Público do Trabalho, a Coordenadoria Nacional de Erradicação
do Trabalho Escravo – CONAETE, criada por meio da Portaria nº 231, de 12 de setembro de 2002,
tem como objetivo integrar as Procuradorias Regionais do Trabalho em plano nacional, uniforme e
coordenado, para a erradicação do trabalho escravo, fomentando a troca de experiências e discussões
sobre o tema, bem como a atuação ágil onde necessária se faça a presença do Ministério Público do
Trabalho.
Disponível
em
<http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/areaatuacao/trabalho-escravo/>, acesso em: 13 agosto 2017.
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circunstâncias de intensidade, frequência, desgaste ou outras, cause
prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo sua
dignidade, e decorra de sujeição que, por qualquer razão, torne
irrelevante a sua vontade".
O último elemento caracterizador da escravidão
contemporânea no Brasil relaciona-se à restrição de locomoção por
dívida contraída com o empregador ou preposto. Nessa situação, o
trabalhador é induzido a contrair dívidas com o empregador ou
preposto deste e é impedido de deixar o trabalho em razão do débito.
Também conhecida como servidão por dívida, truck system
ou sistema de barracão, caracteriza-se nas situações em que o
empregador retém o salário do empregado (integral ou
parcialmente) em razão de dívidas com ele contraídas por meio de
venda inflacionada de produtos pessoais, alimentícios, ferramentas
e equipamentos de proteção ou ainda da cobrança injusta e
desproporcional de moradia. Dessa forma, restringe-se física ou
moralmente a liberdade subjetiva do trabalhador de rescindir
unilateralmente o contrato de trabalho enquanto não quita sua
dívida com o patrão (NOGUEIRA, 2014, p. 16).
Segundo Brito Filho, tal prática nefasta agrava-se ainda mais
nas situações em que a dívida é artificialmente criada, quer porque
os valores cobrados estão muito acima do preço usual, quer porque
o tomador dos serviços transfere ao trabalhador os riscos de sua
atividade, cobrando até pelos instrumentos de trabalho necessários
à execução da atividade (2016, p. 103).
De todo o exposto, é possível perceber que a escravidão
contemporânea não se limita à restrição da liberdade de locomoção
ou do exercício de poderes inerentes à propriedade, como ocorria no
período colonial.
No entanto, a partir da exploração de mão de obra em
desrespeito à noção de trabalho decente, sobretudo em condições
degradantes e de trabalho forçado, percebe-se que a dignidade do
trabalhador acaba sendo afetada para atender objetivos de natureza
econômica.
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Oportunas as considerações explanadas por Dodge no que
tange à utilização de trabalho escravo contemporâneo pelo poder
econômico, nos seguintes termos:
A escravidão contemporânea não se vale mais da aquisição, mas
do uso e do descarte dos seres humanos. O limite necessário para
garantir lucros elevados, para diminuir despesas, viabilizar
empreendimentos econômicos no campo e na cidade, muitos deles
financiados por empréstimos de dinheiro público ou por incentivos
fiscais (2003, p. 48).

Conforme assinala Cavalcanti (2016, p. 54), olhando para
trás, pretende-se exortar que o escravismo sempre apresentou e
continua apresentando a essência do trato do semelhante de uma
forma desumana, reduzindo-o à condição de coisa, de mercadoria
ou algo fungível. Essa sua característica ínsita é o ponto de
convergência que permite identificá-la independentemente do
espaço, do tempo e dos demais elementos variáveis concernentes a
aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos e jurídicos.
Desse modo, é possível perceber que as noções de dignidade
da pessoa humana e de liberdade circundam a caracterização das
situações que permitem a identificação da exploração de mão de
obra no formato de escravidão contemporânea.
Assim, passa-se agora à análise da dignidade da pessoa
humana e o trabalho escravo contemporâneo, buscando enfatizar a
noção de liberdade substantiva como mecanismo assecuratório da
possibilidade de empoderamento e de autodeterminação dos
indivíduos.
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3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, LIBERDADE
SUBSTANTIVA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ERRADICAÇÃO
DO TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL
A discussão a respeito do conteúdo da dignidade da pessoa
humana tem se revelado uma das mais tormentosas no aspecto
filosófico e constitucional.
Somente com o Cristianismo, através da filosofia patrística,
veio à tona o conceito de pessoa enquanto categoria espiritual,
possuidora de valor em si mesmo, eivada de subjetividade e com fins
absolutos, sendo, por via de consequência, detentora de direitos
fundamentais ou subjetivos e consubstanciada de dignidade
(FURTADO, 2005, p. 105).
Segundo Daniel Sarmento (2016, p. 45), a mais importante
formulação sobre a dignidade humana do iluminismo e
provavelmente a mais influente em toda a história é do filósofo
alemão Immanuel Kant, elaborada a partir do pressuposto de que as
pessoas, diferentemente das coisas e dos animais, não têm preço,
mas dignidade, constituindo fins em si mesmas.
Tal assertiva é extraída do denominado imperativo
categórico kantiano, consubstanciado nos seguintes dizeres: "age de
tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na de
qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca
simplesmente como meio" (KANT, 2007, p. 68).
Para Sarlet (2005, p. 18-19), por ser a dignidade uma
qualidade de todo e qualquer ser humano, não há como existir a
pretensão de se ter concedida a dignidade, pois parte-se do
pressuposto de que ela é subjacente ao homem, à sua condição
humana. Em outras palavras, a dignidade não pode ser criada,
concedida ou retirada, mas pode e deve ser reconhecida, respeitada,
promovida e protegida.
Nesse propósito, interessante transcrever o conceito de
dignidade da pessoa humana elaborado por Sarlet (2007, p. 62):
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Dignidade é a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte
do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.

A par disso, ganha sensível relevância o fato de que a
Constituição Federal de 1988 reconheceu a dignidade da pessoa
humana como fundamento da República. Desse modo, quando o
elemento constituinte originário põe sob destaque a pessoa humana,
consagrando a sua dignidade, tem em mira pugnar pela
humanização do sistema constitucional (SILVA NETO, 2005, p. 22).
Ademais, deve-se partir do pressuposto do reconhecimento
da força normativa dos dispositivos constitucionais, uma vez que, na
linha do que assevera Konrad Hesse (1991, p. 15), a Constituição não
configura apenas expressão de um ser, mas também de um dever
ser, pois, além do reflexo das condições fáticas de sua vigência,
particularmente as forças sociais e políticas, graças à pretensão de
eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à
realidade política.
Daí porque, segundo Daniel Sarmento (2005, p. 288), "a
Constituição Federal atribuiu à dignidade da pessoa humana a
condição de centro de gravidade de toda a ordem jurídica".
Para o mesmo autor, o constituinte brasileiro optou por
adotar a noção de dignidade da pessoa humana baseada no
personalismo, que considera o ser humano um valor em si mesmo,
axiologicamente superior ao Estado e a qualquer coletividade à qual
se integre, mas que vê na pessoa humana um ser situado, concreto,
que desenvolve a sua personalidade em sociedade, no convício com
seus semelhantes (SARMENTO, 2004, p. 117).
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Segundo Canotilho (2003, p. 225), a dignidade da pessoa
humana representa a ideia do "indivíduo conformador de si próprio
e da sua vida segundo o seu próprio projeto espiritual".
A dignidade da pessoa humana está intrinsecamente
vinculada ao respeito à liberdade e à igualdade do homem. O valor
liberdade manifesta a dignidade como um mínimo inviolável de
direitos da pessoa, dos quais esta não pode se privar, no exercício de
sua autodeterminação e expressão de sua personalidade
(BARZOTTO, 2007, p. 19).
Conforme o magistério de Sarlet (2007, p. 46-47), deve-se
ressaltar a intrínseca ligação entre as noções de liberdade e
dignidade, já que a liberdade e, por conseguinte, também o
reconhecimento e a garantia de direitos de liberdade, constituem
uma das principais – senão a principal – exigências da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentido, assume particular relevância a constatação de
que a dignidade da pessoa humana é simultaneamente limite e
tarefa dos poderes estatais e da comunidade em geral, condição
dúplice que também aponta para uma paralela e conexa dimensão
defensiva e prestacional da dignidade (SARLET, 2007, p. 48).
Partindo-se dessa perspectiva da dignidade como limite e
tarefa, Sarlet (2007, p. 50) sustenta que a dimensão dúplice da
dignidade manifesta-se enquanto simultaneamente expressão da
autonomia da pessoa humana (vinculada à ideia de
autodeterminação no que diz com as decisões essenciais a respeito
da própria existência), bem como da necessidade de sua proteção
(assistência) por parte da comunidade e do Estado, especialmente
quando fragilizada ou até mesmo ausente a capacidade de
autodeterminação.
Pérez-Luño (2013, p. 21) compartilha desse entendimento,
ao afirmar que no horizonte do constitucionalismo atual os direitos
fundamentais desempenham uma dupla função: no plano subjetivo
seguem atuando como garantia da liberdade individual, enquanto
que no plano objetivo assumem uma dimensão institucional a partir
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da qual seu conteúdo deve funcionalizar-se para a consecução dos
fins e valores constitucionalmente proclamados.
O mesmo autor entende como inexata a postura doutrinária
que atribui um fundamento jusnaturalista às liberdades e o nega
quanto aos direitos sociais, pois estes, enquanto especificações da
igualdade e da solidariedade, possuem um fundamento tão
solidamente vinculado aos valores jusnaturalistas como podem ter
os direitos derivados da liberdade (PEREZ LUÑO, 2013, p. 204).
Em outras palavras, é evidente que no plano da
fundamentação não pode ser considerado menos "natural" o direito
à saúde, à cultura e ao trabalho que assegure um nível econômico
de existência conforme a dignidade humana do que o direito à
liberdade de opinião ou de sufrágio. Aliás, conclui o mesmo autor,
resulta evidente que de pouco serve proclamar determinadas
liberdades para aqueles setores da população que carecem de meios
para desfrutá-las (PEREZ LUÑO, 2013, p. 205).
Flávia Piovesan (2010, p. 137) destaca a chamada concepção
contemporânea de direitos humanos, introduzida pela Declaração
Universal de 1948, marcada pela universalidade e pela
indivisibilidade desses direitos. Universalidade porque clama pela
extensão universal dos direitos humanos, e indivisibilidade porque
a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância
dos direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa, de maneira
que, quando um deles é violado, os demais também o são, dada a
sua composição indivisível, interdependente e inter-relacionada.
Dessa forma, para a mesma autora, sem a efetividade dos
direitos econômicos, sociais e culturais, os direitos civis e políticos
se reduzem a meras categorias formais, enquanto que, sem a
efetividade da liberdade entendida no seu mais amplo sentido, os
direitos econômicos e sociais carecem de verdadeira significação.
Assim, "não há mais como cogitar da liberdade divorciada da justiça
social, como também infrutífero pensar na justiça social divorciada
da liberdade" (PIOVESAN, 2010, p. 383).
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Afigura-se, desse modo, imperiosa a necessidade de destinar
especial atenção aos indivíduos que se encontram sujeitos à
exploração do trabalho escravo no formato contemporâneo, de
forma a garantir que à liberdade de contratação seja agregada a
noção de igualdade material.
Cumpre relembrar, por oportuno, que a atual configuração
do trabalho escravo na legislação brasileira, especialmente pela
indicação expressa dos modos de execução, demonstra que o
principal bem jurídico passou da liberdade para a dignidade da
pessoa humana, a partir da noção Kantiana, extraída,
principalmente, da fundamentação da metafísica dos costumes.
Para tanto, "o trabalho deve ser compreendido em sua
significação ética, o que quer dizer que o homem deve ter
assegurado, por meio do trabalho digno, sua consciência de
liberdade, para que possa construir-se e realizar-se em sua
identidade como sujeito-trabalhador" (DELGADO, 2006, p. 23).
Conforme assinala Sarmento (2004, p. 188), é lícito dizer
que é amplamente dominante a concepção, de resto até intuitiva, de
que a liberdade é esvaziada quando não são asseguradas as
condições materiais mínimas para que as pessoas possam desfrutála de forma consciente. Por isso, não haverá também liberdade onde
existirem miséria, fome, analfabetismo ou exclusão social em
patamares eticamente inaceitáveis. Nesse ponto, veja-se o
magistério de Sarlet (2007, p. 98):
A respeito do vínculo entre pobreza e dignidade da pessoa humana,
importa referir o argumento de que nem sempre a pobreza (apesar
de ser um fator limitador da liberdade individual) implica uma
violação da dignidade, que, no entanto, resta configurada sempre
que a pobreza resultar em exclusão e déficit efetivo de
autodeterminação, o que se verifica, em termos gerais, sempre que
as pessoas são forçadas a viverem na pobreza e na exclusão, em
função de decisões tomadas por outras pessoas no âmbito dos
processos políticos, sociais e econômicos.
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Delgado e Delgado (2013, p. 60) fazem referência à
identidade social desenvolvida por meio do trabalho, destacando que
ela possibilita ao homem identificar-se intensamente como ser
humano consciente e capaz de participar e de ser útil na dinâmica
da vida em sociedade. Possibilita-lhe, também, desenvolver a
consciência de que deve cuidar de si mesmo, preservando-se e
exigindo que a dinâmica tutelada pelo Direito seja cumprida e
aperfeiçoada para que seja materialmente protegido.
Para Canotilho (2003, p. 1260), o traço específico que
caracteriza a liberdade é o da "alternativa de comportamentos, ou
seja, a possibilidade de escolha de um comportamento".
Daí porque a noção de liberdade de contratação vinculada à
exploração de mão de obra deve estar associada à garantia da
liberdade substantiva ou instrumental. Em outras palavras, não
basta ao indivíduo a simples liberdade de contratar. Ele deve ter
consciência e capacidade de discernir a respeito das condições em
que se dará a contratação, a fim de que, pelo próprio discernimento,
não se permita sujeitar à exploração de seu trabalho em condições
atentatórias à dignidade.
Para tanto, agrega-se à noção de liberdade a característica
da instrumentalidade, a fim de que o indivíduo possa efetivamente
moldar o seu destino de maneira adequada, sem a necessidade de
submeter-se a situações atentatórias à sua dignidade, notadamente
à exploração de sua força de trabalho na forma de escravidão
contemporânea.
Amartya Sen (2010, p. 25) apresenta cinco tipos distintos de
liberdade vistos de uma perspectiva instrumental, identificados
como liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades
sociais, garantias de transparência e segurança protetora, as quais,
segundo o autor, ajudam a promover a capacidade geral de uma
pessoa, podendo atuar complementando-se mutuamente.
Nesse passo, o autor refere que as liberdades políticas, na
forma de liberdade de expressão e eleições livres, ajudam a
promover a segurança econômica; as oportunidades sociais
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facilitam a participação econômica; as facilidades econômicas
podem ajudar a gerar a abundância individual; em suma, liberdades
de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras (SEN, 2010, p.
26).
Para os fins da presente abordagem, o foco principal residirá
no estudo das oportunidades sociais, uma vez que as situações em
que constatada a exploração de mão de obra no formato de
escravidão contemporânea envolvem indivíduos ocupantes das
camadas sociais mais fragilizadas, ressaltando-se que, conforme
assinala Sen (2010, p. 23), "a privação de liberdade econômica, na
forma de pobreza extrema, pode tornar a pessoa uma presa indefesa
na violação de outros tipos de liberdade".
Mesmo com essa abordagem específica, nada obsta, como
refere Sen (2010, p. 25), que as políticas públicas visando ao
aumento das capacidades humanas7 e das liberdades substantivas
podem funcionar por meio da promoção dessas liberdades de
maneira inter-relacionada, até mesmo porque, como refere o autor,
"a privação de liberdade econômica pode gerar a privação de
liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou
política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade
econômica" (SEN, 2010, p. 23).
Veja-se que essa compreensão de valorização das
capacidades humanas reflete-se de maneira relevante na garantia da
dignidade humana, especialmente porque o desenvolvimento da
7

Segundo Sen, a "capacidade" [capabilities] de uma pessoa consiste "nas combinações alternativas de
funcionamentos cuja realização é factível para ela. Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a
liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos
formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos)" (2010, p. 105). O autor procura
ilustrar essa compreensão com o seguinte exemplo: "uma pessoa abastada que faz jejum pode ter a
mesma realização de funcionamento quanto a comer ou nutrir-se que uma pessoa destituída, forçada
a passar fome extrema, mas a primeira pessoa possui um "conjunto capacitário" diferente do da
segunda (a primeira pode escolher comer bem e ser bem nutrida de um modo impossível para a
segunda)". [...] "O enfoque avaliatório dessa abordagem da capacidade pode ser sobre os
funcionamentos realizados (o que uma pessoa realmente faz) ou sobre o conjunto capacitário de
alternativas que ela tem (suas oportunidades reais). Em cada caso há tipos diferentes de informações
– no primeiro, sobre as coisas que uma pessoa faz, e, no segundo, sobre as coisas que a pessoa é
substantivamente livre para fazer" (SEN, 2010, p. 105-106).
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liberdade substantiva poderá permitir a emancipação e o
empoderamento do indivíduo para autodeterminar-se.
Não cabe ao Estado, a qualquer seita religiosa ou instituição
comunitária, à coletividade ou mesmo à Constituição estabelecer os
fins que cada pessoa humana deve perseguir, os valores e crenças
que deve professar, o modo como deve orientar sua vida, os
caminhos que deve trilhar. Compete a cada homem ou mulher
determinar os rumos de sua existência, de acordo com suas
preferências subjetivas e mundividências, respeitando as escolhas
feitas por seus semelhantes (SARMENTO, 2006, p. 142-143). Nesse
ponto, veja-se o magistério de Daniel Sarmento (2004, p. 143-144):
Mas se é certo que a autonomia privada recebe proteção da ordem
constitucional, também nos parece induvidoso que, dentro do
quadro axiológico delineado pela Constituição de 88, esta tutela
não é uniforme, sendo muito mais intensa no plano concernente
às escolhas existenciais da pessoa humana do que no campo da sua
vida patrimonial e econômica. Por outro lado, considerando a
noção de pessoa subjacente à ordem constitucional brasileira, é
fácil inferir que a proteção da autonomia privada, em cada caso,
não pode prescindir de considerações a propósito das condições
efetivas de liberdade do sujeito de direito no mundo da vida. Até
que ponto um ato aparentemente livre de um particular
hipossuficiente, numa relação travada com outro mais poderoso, é
o resultado de sua autodeterminação, ou se trata do produto de
constrangimentos externos, de origem econômica e social, aos
quais o Direito não pode permanecer indiferente? Questões como
esta não devem ser negligenciadas pelo intérprete, sobretudo no
âmbito de uma sociedade profundamente injusta e desigual como
a brasileira.

Para que a liberdade possa ser utilizada de maneira
satisfatória, devem ser afastados os entraves que impedem o poder
emancipatório que lhe é inerente, de modo que a garantia de
oportunidades sociais surge como condição para que o indivíduo
tenha condições de exercer o direito de autodeterminação sem que
isso acabe lhe conduzindo a situações de sujeição contrárias à noção
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de dignidade humana. Nesse mesmo sentido é a lição de Sen (2011,
p. 262), quando afirma:
A liberdade é valiosa por pelo menos duas razões diferentes. Em
primeiro lugar, mais liberdade nos dá mais oportunidade de
buscar nossos objetivos – tudo aquilo que valorizamos. Ela ajuda,
por exemplo, em nossa aptidão para decidir viver como
gostaríamos e para promover os fins que quisermos fazer avançar.
Esse aspecto da liberdade está relacionado com nossa destreza
para realizar o que valorizamos, não importando qual é o processo
através do qual essa realização acontece. Em segundo lugar,
podemos atribuir importância ao próprio processo de escolha.
Podemos, por exemplo, ter certeza de que não estamos sendo
forçados a algo por causa de restrições impostas por outros.

Veja-se, assim, ainda segundo o magistério de Amartya Sen
(2011, p. 261), que o reconhecimento de que a liberdade é importante
também pode ampliar as preocupações e os compromissos que cada
indivíduo possui para consigo mesmo e com a própria sociedade.
Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem
efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros,
sem a necessidade de serem vistos como meros beneficiários
passivos de engenhosos programas de desenvolvimento (SEN, 2010,
p. 26).
Amartya Sen (2010, p. 33) reforça que ter mais liberdade
para fazer as coisas que são justamente valorizadas é importante
para a liberdade global da pessoa e porque favorece a oportunidade
de o indivíduo ter resultados valiosos, de modo que a liberdade
substantiva se revela crucial na medida em que "a liberdade não é
apenas a base da avaliação de êxito e fracasso, mas também um
determinante principal da iniciativa e da eficácia social".
Em outras palavras, segundo o mesmo autor, ter mais
liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas
e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de
desenvolvimento, daí porque Sen (2010, p. 33) relaciona tal
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preocupação com o denominado "aspecto da condição de agente8"
do indivíduo.
Como visto, a noção de dignidade da pessoa humana, ligada
à possibilidade de autodeterminação do indivíduo, tem íntima
relação com o conteúdo da liberdade substantiva, de modo a
evidenciar que, somente com a garantia da liberdade instrumental e
a possibilidade de emancipação que ela proporciona pode-se
identificar o pleno respeito à dignidade humana.
Nesse sentido, a garantia da liberdade substantiva
representaria mecanismo hábil a evitar que os trabalhadores se
sujeitassem à exploração de mão de obra no formato de escravidão
contemporânea.
Segundo Daniel Sarmento (2016, p. 153) a liberdade positiva
deve ser vista como a "capacidade real do agente de autodeterminar
sua conduta", liberdade que não se esgotaria na ausência de
constrangimentos externos à ação humana, "pressupondo antes a
presença das condições que possibilitam o efetivo exercício da
autonomia individual".
Por corresponder ao entendimento consubstanciado na
presente abordagem, veja-se o enfoque complementar do citado
autor (SARMENTO, 2016, p. 153-154):
A compreensão de que é necessário ir além da ausência de
constrangimentos para que se tenha liberdade é intuitiva. Se é
desejável que as pessoas sejam livres para que possam se
autodeterminar e construir as suas próprias trajetórias, é preciso
assegurar as condições para esta liberdade. Para isto, não basta a
remoção dos obstáculos externos às suas escolhas e atos. É
também indispensável assegurar os meios necessários para que a
liberdade possa ser realmente fruída.
8

Quanto ao emprego da expressão "condição de agente", Amartya Sen esclarece em sua obra que o
termo é empregado em sua acepção de "alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações
podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as
avaliarmos ou não segundo algum critério externo", ocupando-se particularmente do "papel da
condição de agente do indivíduo como membro do público e como participante de ações econômicas,
sociais e políticas" (SEN, 2010, p. 34).
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Amartya Sen (2010, p. 33) identifica a importância crucial
da liberdade individual de conteúdo substantivo no
desenvolvimento da sociedade em que o indivíduo se encontra
inserido:
Ter mais liberdade para fazer as coisas que são justamente
valorizadas é (1) importante por si mesmo para a liberdade global
da pessoa e (2) importante porque favorece a oportunidade de a
pessoa ter resultados valiosos. Ambas as coisas são relevantes para
a avaliação da liberdade dos membros da sociedade e, portanto,
cruciais para a avaliação do desenvolvimento da sociedade. [...] A
segunda razão para considerar tão crucial a liberdade substantiva
é que a liberdade e não apenas a base de avaliação de êxito e
fracasso, mas também um determinante principal da iniciativa
individual e da eficácia social. Ter mais liberdade melhora o
potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar
o mundo, questões centrais para o processo de desenvolvimento.

Veja-se que o exercício efetivo da autodeterminação do
indivíduo não depende somente da garantia da interferência externa
em suas escolhas, mas, sim, da satisfação de suas necessidades
materiais básicas para o exercício da liberdade substantiva, o que
depende, em grande parte das situações, do implemento de políticas
públicas adequadas.
Percebe-se, assim, a necessidade do implemento de ações
estatais para garantia da liberdade substantiva dos indivíduos que
se encontram em situação de vulnerabilidade social, circunstância
que acaba por encaminhá-los à exploração da sua força de trabalho
em condições análogas às de escravo.
Como já referido, a vulnerabilidade social acaba por
conduzir os trabalhadores à exploração por meio da escravidão
contemporânea. Segundo a proposta apresentada por Amartya Sen
(2010, p. 16-25), a noção de desenvolvimento social deve ser
centrada na ideia de respeito à liberdade substantiva dos indivíduos,
no sentido de que seus destinos podem ser moldados de maneira
digna a partir de oportunidades sociais adequadas.
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Para Sen (2010, p. 25) a garantia dos direitos e a criação de
oportunidades por meio de políticas públicas permitiria a expansão
das capacidades humanas, circunstância que viabilizaria o exercício
da liberdade de cunho substantivo.
Atenta-se particularmente para a expansão das
"capacidades" [capabilities] das pessoas de levar o tipo de vida que
elas valorizam – e com razão. Essas capacidades podem ser
aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a
direção da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das
capacidades participativas do povo (SEN, 2010, p. 33).
Conforme assinala Amartya Sen (2010, p. 45) uma das
maiores mudanças no processo de desenvolvimento de muitas
economias envolve a substituição do trabalho adscritício e do
trabalho forçado, que caracterizam partes de muitas agriculturas
tradicionais, por um sistema de contratação de mão de obra livre e
movimentação física irrestrita de trabalhadores.
Aflora-se, assim, evidente a necessária adoção de políticas
públicas estatais para a garantia da liberdade substantiva dos
indivíduos sujeitos à exploração do trabalho escravo
contemporâneo.
Como assinala Ana Paula de Barcellos (2005, p. 90) "apenas
por meio das políticas públicas o Estado poderá, de forma
sistemática e abrangente, realizar os fins previstos na Constituição,
sobretudo no que diz respeito aos direitos fundamentais que
dependam de ações para sua promoção".
As escolhas políticas de cunho governamental, portanto,
devem levar em conta a proteção à dignidade da pessoa humana e
as facetas que lhe são correlatas, dentre os quais se insere a
necessidade de que o indivíduo possua reais condições de
autodeterminar-se da maneira mais adequada aos seus efetivos
anseios.
Em outras palavras, a atuação estatal, encontrando-se
vinculada à garantia da dignidade da pessoa humana, deve atentar
para a necessária ampliação da capacidade dos indivíduos em
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situações de vulnerabilidade social, de forma que lhes seja possível
evitar a sujeição ao trabalho em condições indignas, como ocorre
nas situações de exploração de mão de obra na forma de escravidão
contemporânea
4. CONCLUSÃO
Como visto, a exploração de mão de obra por meio de
escravidão contemporânea ainda se faz presente na realidade
brasileira, em que pese a sua abolição formal e o reconhecimento de
direitos fundamentais de caráter protetivo aos trabalhadores, tendo
como fundamento precípuo a dignidade da pessoa humana.
Identificada que a exploração de mão de obra na forma de
escravidão contemporânea vem afetando as camadas sociais de
maior vulnerabilidade, e sedimentado o entendimento de que a
dignidade da pessoa humana cumpre uma função política
fundamental como decorrência da força normativa da Constituição,
a proteção ao trabalho digno deve servir como referência para o
processo decisório político e jurídico.
Dessa maneira, a partir da constatação de que o trabalho
escravo se revela uma mazela atentatória à noção de trabalho digno,
o poder público deve implementar políticas públicas que garantam
a liberdade substantiva dos indivíduos potencialmente sujeitos à
exploração do trabalho em condições análogas às de escravo devido
à situação de vulnerabilidade econômica e social que lhes é inerente.
Assim, não basta uma postura assistencialista do Estado
para prover o mínimo necessário para a sobrevivência. A noção de
dignidade humana impõe a adoção de diretrizes estatais aptas a
gerar capacidades aos indivíduos, de maneira que se lhes assegurem
a possibilidade de emancipação e de autodeterminação, fatores que
contribuem sobremaneira para a luta na eliminação do trabalho no
formato de escravidão contemporânea no Brasil.
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DEFICIÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: TEORIA SOCIAL
DAS CAPACIDADES DE AMARTYA SEN
Paula Vanessa Fernandes1
Joici Antonia Ziegler2
1. INTRODUÇÃO
A história do século XXI, sob as lentes daqueles atores sociais
que necessitam de políticas públicas de desenvolvimento, que
seriam capazes de conferir concretude aos ideais de justiça social,
tem apresentado pontos que ora se conectam ao discurso centrado
na igualdade formal e que ora se contrastam pelos discursos teóricos
e políticos que negligenciam a igualdade material.
A igualdade e a justiça são categorias que fazem parte de um
construto histórico, passando pelos saberes da filosofia, da política,
da economia e do direito. A reflexão é tão antiga que nos conduz a
uma viagem no tempo, desembarcando no século IV a.C., podemos
encontrar Aristóteles que já questionava e preocupava – se em
compreender os elementos imprescindíveis que formariam a base
filosófica da sua versão para esses valores: “[...] a justiça e a
equidade, quando examinadas, nem parecem ser absolutamente as
mesmas nem são especificamente diferentes. [...] o equitativo,
embora seja melhor que uma simples espécie de justiça, é em si
1
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mesmo justo, e não é por ser especificamente diferente da justiça
que ele é melhor do que o justo. A justiça e a equidade são portanto
a mesma coisa, embora a equidade seja melhor.” (ARISTÓTELES,
livro V, p. 1137b).
Na perspectiva aristotélica há um elo muito íntimo entre os
fundamentos do conceito de justiça e equidade, enquanto a justiça é
a virtude em excelência que deve reger as relações em uma
sociedade (cidade), o justo se refere ao que é certo, ao que é moral,
ao que é bom, ao que é equitativo; a equidade, por sua vez, consiste
em dispensar tratamento desigual para todas aquelas pessoas que
se encontram em situações de desigualdade, para, então, se alcançar
a igualdade de oportunidades.
Essa clássica lição deixou heranças para o tempo em que
habitamos, de tal modo que assim surge a ideia de igualdade
material, aquela que vai além da igualdade formal perante a lei, a
que caminha no sentido de garantir a igualdade social e jurídica à
todos, a que respeita à diversidade da condição humana no
momento de formulação das políticas públicas. Dessa forma, em
face da constatação da realidade vivida por milhares de pessoas com
deficiência na contemporaneidade, há um consenso em prol da
essencialidade de uma concepção substantiva do princípio da
igualdade, com o objetivo de superar as barreiras físicas e atitudinais
e de promover e realizar as capacidades e a liberdade individual dos
cidadãos, valores que se apresentam como guias para o
desenvolvimento social, político e econômico adequado e justo de
um país, está noção vai de encontro com a compreensão de
desenvolvimento de Amartya Sen.
Continuando a nossa volta ao tempo, a história ainda nos
revela que as pessoas com deficiência enfrentaram, e ainda
enfrentam, uma série de dificuldades que vão desde a discriminação,
passando pela falta de acesso a direitos fundamentais, até o não
reconhecimento por parte da sociedade como membros integrantes
da mesma. Ressalta-se que por mais que a deficiência esteja
intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da história, os debates
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envolvendo a sua proteção tanto em âmbito internacional como
nacional são recentes.
Os avanços no que diz respeito ao reconhecimento da
deficiência como expressão da diversidade social que constitui e
participa da identidade coletiva só foram observados a menos de três
décadas. É justamente nesse linear que a democratização do
reconhecimento desses preceitos fundamentais significou um
aumento da atividade prestacional do Estado, o que desaguaria na
necessidade de haver uma estrutura sólida, comprometida com a
tutela efetiva dessas garantias.
Nessa viagem ao tempo, esses fragmentos históricos nos
transportam de volta para o presente, para a partir dos
ensinamentos de Amartya Sen, demonstrar a importância de se ter
como meio uma estrutura estatal e política organizada, com o fim
de possibilitar o melhor desenvolvimento das funcionalidades das
pessoas com deficiência. Este trabalho versa sobre as relações entre
Estado, deficiência e políticas públicas a partir de uma reflexão sobre
as concepções de justiça de Amartya Sem, debruçando-se nos
aspectos relativos aos bens sociais e da abordagem da teoria social
das capacidades.
A escolha do referido tema nasce da percepção de que o
desenvolvimento adequado de políticas públicas proporciona o
acesso ao mínimo existencial dos direitos fundamentais desse
segmento populacional, sendo este núcleo mínimo considerado
como elemento essencial para promoção da cidadania e superação
das desigualdades. Esses direitos, introduzem a ideia de justiça
social, de políticas públicas, e de ações afirmativas, com a finalidade
de transformar a sociedade para garantir o acesso das pessoas com
deficiência ao mundo que a rodeia, o mundo físico; o mundo das
relações sociais; o mundo escolar; o mundo do trabalho; o mundo
da cultura, do esporte e do lazer.
O desenvolvimento do trabalho foi feito a partir de pesquisa
bibliográfica e documental, com aportes na doutrina e na legislação,
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a partir de material nacional e estrangeiro. Na abordagem, foram
adotados os métodos hipotético – dedutivo.
2. A SUPERAÇÃO DA DESIGUALDADE SOB A
PERSPECTIVA DA TEORIA DA JUSTIÇA DE AMARTYA
SEN
Equidade, oportunidade e justiça. Esse discurso éticonormativo reflete a gênese do pensamento utópico da sociedade
contemporânea. Seria utopia aspirar alcançar uma sociedade mais
justa e igual ou seria direito inerente à todos o acesso as
necessidades básicas de vida, tais como, o acesso à educação, à
saúde, à moradia e à alimentação adequada, para a plena realização
da dignidade? Fazer com que a ideia filosófica da justiça social saia
do papel e se revele como elemento transformador da realidade
vivida por milhares de brasileiros não é tarefa fácil, mas é a tarefa
necessária a ser perseguida pelo Estado e pela sociedade.
É preciso ter como premissa, assim como defende Eduardo
Galeano no “Direito ao Delírio”, que o fundamental é nunca se
deixar vencer pelas adversidades encontradas no meio do caminho.
“A utopia [...] está lá no horizonte. Aproximo-me dois passos, ela se
afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez
passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve
a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”
(GALEANO, 1994, p. 310).
Para tentar diminuir a distância entre aquilo que se discorre
na teoria acerca da sociedade idealmente justa e aquilo que se faz na
prática para construir a sociedade que almejamos, se faz
indispensável envidar esforços no sentido de promover o
desenvolvimento humano pleno. Para dar conta de tais implicações,
devemos conduzir a observação para abarcar além da desigualdade
de renda, e analisar o problema à luz de uma perspectiva mais ampla
e, para tal fim, é preciso focar a atenção na diversidade humana,
remetendo a discussão da desigualdade concatenada a capacidades

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 181

dos indivíduos de realizarem os funcionamentos que tencionam.
Para tanto, creio que seja importante trazer ao cerne da questão a
reflexão sobre a desigualdade expressa na linguagem de Amartya
Sen, a qual pode ser compreendida como a privação da liberdade.
O problema da desigualdade realmente se magnifica quando a
atenção é desviada da desigualdade de renda para a desigualdade
na distribuição de liberdades substantivas e capacidades. Isso
ocorre principalmente devido à possibilidade de algum
acoplamento de desigualdade de renda, de um lado, e vantagens
desiguais na conversão de renda em capacidades, de outro. Por
exemplo, uma pessoa incapacitada, doente, idosa ou que apresenta
alguma outra desvantagem pode, por um lado, ter dificuldade para
auferir uma renda apropriada e, por outro, também enfrentar
dificuldades ainda maiores para converter renda em capacidades e
em uma vida satisfatória. Os próprios fatores que podem
impossibilitar uma pessoa de encontrar um bom emprego e ter
uma boa renda (como a incapacidade) podem deixa-la em
desvantagem na obtenção de uma boa qualidade de vida até
mesmo com um bom emprego e uma boa renda. [...] (SEN, 2010,
p. 160).

O autor propõe uma análise, para trabalhar com as
demandas contemporâneas de justiça, centrada no indivíduo
concreto e no estudo da realidade que o cerca. O objetivo é provocar
o desenvolvimento por meio da expansão e promoção da liberdade.
“O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de
liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de
exercer ponderadamente sua condição de agente.” Enquanto que a
liberdade é o instrumento apto a conduzir a estruturação de uma
sociedade mais justa e equitativa ao permitir o exercício da condição
de agente ativo nos diversos contextos da vida social, política e
econômica. Essa conjuntura só se torna possível se houver
investimento em políticas públicas que se comprometam a fomentar
processos duradouros de desenvolvimento das capacidades (SEN,
2000, p.10).
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Dessa forma, o Poder Público possui a responsabilidade
social de atenuar a desigualdade ao ser provocado no Estado de
bem-estar a se comprometer a incluir na agenda política novas
minorias e a implementar Políticas públicas que possibilitassem
condições efetivas de acesso à cidadania. Além disso, consta
explicitamente a opção pelo Estado Social na própria CF/88, e esta,
desejando a concretização dos direitos fundamentais, determina a
consecução dos seus fins. É sabido que a dignidade humana, ao ser
incorporada na Constituição como um valor fundamental, postula,
para a sua concretização, não apenas a observação aos direitos
individuais “[...] como também a realização dos direitos sociais, o
que desautoriza qualquer tentativa de esvaziamento dessa última
categoria. Tal esvaziamento obstaria, também, a concretização dos
objetivos de justiça social explicitamente enunciados no artigo 3º
[...]” (DUARTE, 2006, p. 131-132).
Amartya Kumar Sen é um economista e filósofo indiano que
foi laureado com o prêmio de Ciências Econômicas de Alfred Nobel
de 1998, seus trabalhos contribuem para a chamada economia do
bem-estar social, produzindo uma nova concepção que se traduz em
propor uma análise mais complexa e aprofundada acerca da fome,
da justiça, da pobreza e da desigualdade, é também um dos
idealizadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o qual
expressa a condição de vida humana das nações, por meio da
aferição da expectativa de renda, obtida pelo Produto Interno Bruto;
a expectativa de vida no que tange à longevidade, e o índice de
analfabetismo para se avaliar o fator da educação.
Dessa forma, o IDH, a partir dos anos 90, passou a ser
adotado pela ONU, tornando-se referência mundial dentro de uma
atual conjuntura de uma sociedade onde a visão de desigualdade e
da promoção do bem-estar deve partir essencialmente da
investigação das liberdades das pessoas, com relação às suas
capacidades e às oportunidades a seu dispor, para que cada
indivíduo exerça, na plenitude, seu potencial. Como consequência
desse entendimento, o crescimento econômico de uma sociedade

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 183

não se manifesta automaticamente na realização do bem-estar e na
melhora em qualidade de vida, na realidade, há indícios, da
ampliação das desigualdades. É necessário que este crescimento
reflita em conquistas concretas para as pessoas (ATLAS DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013).
Essa quebra de paradigma é crucial e necessária para que se
compreenda que onde não ocorra acesso aos bens básicos e a todas
as liberdades, as pessoas acolhidas nesses espaços estarão
inarredavelmente destinadas a um futuro sem maiores expectativas.
Nota-se que ao obstaculizar o acesso à educação a uma criança, não
se estará privando-a apenas de uma oportunidade presente, mas a
estará marcando com uma incapacidade por toda a vida. O adulto
que acometido de uma doença não dispõe de recursos financeiros
para o tratamento, não só é vítima de uma possível morte, como
também lhe é tirada a oportunidade de uma vida repleta de
possibilidades. A mulher tolhida por uma sociedade repressora,
“[...] o desamparado trabalhador sem terra, desprovido de meios
substanciais para auferir uma renda, todos esses indivíduos são
privados não só de bem-estar, mas do potencial para levar uma vida
responsável, pois esta depende do gozo de certas liberdades básicas.
Responsabilidade requer liberdade” (SEN, 2010, p. 361).
Em 2012, o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento no Brasil, o Ipea e a Fundação João Pinheiro
assumiram o compromisso de implementar a metodologia do IDH
Global para avaliar o IDH Municipal (IDHM) dos 5.565 municípios
brasileiros. A verificação do desenvolvimento humano no Brasil foi
efetuada com base nas informações dos Censos Demográficos do
IBGE de 1991, 2000 e 2010, e de acordo com a malha municipal de
2010. Posterior ao IDHM dos municípios brasileiros, a União, os
Estados e os Municípios se comprometeram a calcular o IDHM a
nível intramunicipal das regiões metropolitanas do país, para as
Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH) (ATLAS DO
DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2013). A partir de então, o IDHM
brasileiro passou a ser contemplado sob a abordagem de

184 | Estudos sobre Amartya Sen

desenvolvimento como liberdade fundamentada nas contribuições
de Sen.
3. A EDUCAÇÃO COMO CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CONDIÇÃO DE AGENTES DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Os discursos hegemônicos ao longo da história da vida das
pessoas com deficiência foram responsáveis por construírem
comportamentos homogeneizadores, onde a organização política,
econômica e social foi feita de modo a atender aos interesses de
grupos dominantes. O estabelecimento dessa narrativa alcançou o
seu paroxismo com a ideologia da normalização do corpo, sendo que
essa abordagem individual, levou ao entendimento de que só seria
possível o desenvolvimento das capacidades desse segmento através
da medicalização, às consequências desse imbróglio desaguariam na
projeção de espaços marcados pela discriminação, exclusão e pela
desigualdade.
A quebra desse paradigma é longa e árdua. Embora nas
últimas três décadas, a partir dos movimentos de luta pela diferença,
tenha ocorrido um gradual deslocamento dessa questão para o cerne
do debate dos direitos humanos, o prelúdio do século XXI indica que
ainda não se conseguiu institucionalizar mecanismos capazes de
superar os obstáculos físicos e atitudinais que impedem o adequado
e justo exercício da cidadania.
De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística de 2010, do total de 190.775.799 brasileiros, 45,6
milhões declararam ter alguma deficiência, o resultado representa
23,9% da população do país. Nesse ínterim, é imprescindível
analisar a temática sob a perspectiva da escolaridade, cujo cerne
alcança dimensões significativas no crescimento da desigualdade
que assola a vida dessas pessoas. O censo de 2010 ao investigar os
anos de estudos atingidos pelas pessoas com deficiência a partir de
15 anos de idade, identificou um baixo nível de instrução, sendo que,
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14,2% concluíram o ensino fundamental, 17,7%, o médio completo
e 6,7% alcançaram o ensino superior. Pode-se afirmar, a partir
dessa narrativa que um total de 61,1% das pessoas com deficiência
não tem instrução ou possui apenas o nível médio completo (IBGE,
2010).
A democratização do ensino tornou o acesso à educação um
direito inalienável e universal, que viabiliza a construção de um
futuro em que todos tenham a oportunidade de angariar melhores
condições de vida, ele é um meio de realização das potencialidades
do ser humano, com o fim de minimizar a desigualdade e a pobreza
no meio social, é por meio desse direito, quando prestado de forma
adequada e eficaz, que as pessoas com deficiência poderão ingressar
no mercado de trabalho, tornando-se cidadãos produtivos e
promovendo a condição de agente ativo da vida social e política.
Com o conhecimento de tal realidade, Amartya Sen
compreende que a nota tônica para a redução da privação de
capacidades que assola o desenvolvimento das potencialidades,
consiste em oportunizar as condições necessárias para o
empoderamento das pessoas, o que se expressa de certa forma na
construção de um ambiente onde os indivíduos tenham em mãos as
ferramentas essenciais para desenharem seu próprio destino. Isto se
chama liberdade, e a expansão dela não só torna a vida mais nobre
e livre, mas também permite que estejamos mais plenos ao integrar
a vida em sociedade (SEN, 2000, p. 29).
O elemento fundante de justificação da Teoria da Justiça de
Sen é a realização do exercício da liberdade, uma vez que traduz a
organização de uma sociedade amparada pelo princípio normativo
fundamental da dignidade humana, que se deixa representar por
meio de “oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes
sociais e por condições habilitadoras como boa saúde, educação
básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas” (SEN, 2000, p.
19). A Valorização do ser humano como integrante e participante
das diferentes esferas da vida social, inclusive escolar, propõe um
redirecionamento na representação identitária perante os demais
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atores e no papel desenvolvido no meio laboral. A reflexão sobre a
liberdade pode ser pensada sob muitos vieses, inicialmente ser livre
[...] para viver de maneira que se gostaria pode ser
significativamente ajudado pela escolha dos outros, e seria um erro
pensar em realizações somente em termos da escolha ativa por nós
mesmos. A habilidade da pessoa de conseguir vários
funcionamentos valiosos pode ser amplamente destacada pela
ação pública e política, e essas expansões de capabilidades são
importantes para a liberdade por essa razão. Na verdade eu discuti
em outras situações que a “liberdade de passar fome” ou “a
liberdade de estar livre da malária” não precisa ser considerada
por ser simplesmente retórica (como elas são às vezes escritas). Há
um sentido real no qual a liberdade de viver como se gostaria é
realçado pela política pública que transforma os meios
epidemiológicos e sociais. Mas o fato de que a liberdade tenha essa
característica não despreza a relevância da escolha ativa pela
própria pessoa como um componente importante de viver
livremente. É por causa da presença deste elemento (ao invés da
ausência de outros), que o ato de escolher entre os elementos de
uma capabilidade estabeleceu uma relevância clara na qualidade
de vida e bem-estar de uma pessoa (SEN, 1993, p.44).

Dentro da perspectiva alhures, vale ressaltar que a educação
além de ser um direito de todos, ela é dever do Estado de garantir a
sua concretização, e assegurar que as pessoas com deficiência
disponham do acesso efetivo a tal direito, reconhecendo e incluindo
as diferenças como método de ensino, induz a um contexto capaz de
promover a produção de espaços com participação democrática,
desse modo, terão a possibilidade de desenvolver a condição de
agentes e optarem, com liberdade, o caminho que querem
percorrer. Vale salientar também, a função instrumental da
expansão de capacidades desses atores sociais na produção da
mudança social “[..] (indo muito além da mudança econômica). De
fato, o papel dos seres humanos, mesmo como instrumentos de
mudança, pode ir muito além da produção econômica (para a qual
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normalmente aponta a perspectiva do “capital humano”) e incluir o
desenvolvimento social e político” (SEN, 2000, p. 325).
Na condição de agente, o cidadão é autônomo. A negação
dessa premissa com a indiferença seja das ações governamentais,
seja da própria sociedade na tomada de medidas que objetivam
superar as desigualdades sociais que circundam a vida da pessoa
com deficiência subjaz o desenvolvimento das capacidades. “[...] A
estrutura educacional de uma sociedade tem grave responsabilidade
na superação daquelas situações que comprometem a condição de
agente dos seus membros. Existem inúmeras situações empíricas
que exemplificam o poder da educação, integrada a outros
programas sociais.” Como exemplo podemos citar a melhoria
significativa na qualidade de vida, acesso às condições de bem-estar,
redução das disparidades socioeconômicas, capacidades e liberdade
de decisão, melhores oportunidades de trabalho e crescimento
profissional (ZAMBAM, 2008, p. 60).
Esse contexto fomenta a percepção que a educação contribui
para afirmar e legitimar o exercício de outros direitos fundamentais.
Dessa forma a educação deve possibilitar e reconhecer a convivência
em situação de igualdade dos diferentes, e “[...] fortalecendo a
pluralidade característica do contexto sociocultural e da formação
humana, proporcionar as condições necessárias para que cada
envolvido, ao desenvolver o conjunto de capacidades que considera
importantes para a sua realização, exerça, na sua plenitude, a
condição de agente” (ZAMBAM, 2008, p.61).
Na acepção de Sen, a condição de agente está
intrinsecamente relacionada com a capacidade humana de projetar
objetivos e ir em busca da sua concretização, “[...] estejam eles
conectados ou não ao seu próprio bem estar. Uma pessoa como
agente não necessita ser guiada somente por seu próprio bem estar,
e a realização da condição de agente, refere-se ao seu êxito na busca
da totalidade de seus objetivos e finalidades ponderados
(considered)” (SEN, 2001, p. 103).
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Desse modo, é possível verificar que a elaboração de ações
articuladas entre os vários ministérios e órgãos governamentais na
formulação de políticas públicas relacionadas a prestação do direito
à educação de qualidade, que torne fácil o acesso e a permanência
das crianças e dos adultos com deficiência nas escolas, ofertando
profissionais devidamente preparados para trabalhar com a questão
da inclusão, garantido uma educação equitativa possibilita, além da
expressão, a realização da condição de agente. “Discutir a
universalização da educação, o direito de todos à cidadania e,
coerentemente, lutar pelo princípio da inclusão do aluno deficiente
no ensino regular é um desafio político que exige organização,
produção de conhecimento, reflexão sobre a realidade” (CAIADO,
2003).
Considerar a deficiência como causa para excluir essas
pessoas do processo de formação escolar é fomentar a desigualdade
e a discriminação, é inviabilizar a superação do discurso social,
religioso e histórico da exclusão. É de todo saber, a partir das muitas
matrizes teóricas, com base filosófica e ideológica, que o tema da
diversidade humana vem ocupando lugar de destaque na realidade
contemporânea. Diante dessa discussão, Sen ressalta que:
Somos profundamente diversos em nossas características internas
(tais como idade, sexo, habilidades gerais, talentos particulares,
propensão à doença, e assim por diante) bem como nas
circunstâncias externas (tais como patrimônios disponíveis,
ambientes sociais, problemas graves do meio ambiente, e assim
por diante). É precisamente devido a tal diversidade que a ênfase
no igualitarismo em um campo exige a rejeição do igualitarismo
em outro [...] A diversidade humana não é uma dificuldade
secundária (a ser ignorada, ou a ser introduzida ‘mais tarde’); ela
é um aspecto fundamental do nosso interesse na igualdade (SEN,
2001, p. 23).

Axel Honneth aborda o processo de inclusão e de
reconhecimento consubstanciado com a institucionalização
normativa do direito à igualdade, o qual aspira em uma sociedade

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 189

multiculturalista, a preocupação em construir um ambiente
fundamentado na autodeterminação e no respeito a todas às
diferenças, sendo primordial que se reconheça o outro como
participante das relações intersubjetivas. Em vista disso para
viabilizar esse processo de integração social se torna necessário
antes assegurar “condições de reconhecimento mútuo em que a
formação da identidade pessoal e, por consequência, a
autorrealização individual podem desenvolver-se de maneira
adequada” (HONNETH, 2009, p. 136).
Nessa linha de pensamento, a teoria crítica do
reconhecimento, elaborada por Nancy Fraser, compreende que no
contexto atual a luta empreendida pelos movimentos de luta pela
diferença busca a justiça social como uma demanda que reivindica
uma concepção bidimensional de justiça. Ou seja, além da superação
das diferenças como já dissertado acima, exige uma distribuição
mais justa de recursos. Essa realidade decorre da percepção que os
problemas de injustiça englobam aspectos culturais e econômicos
(FRASER, 2008, p. 167-180). É importante, sob o prisma dessa
teoria, relacionar dois aspectos fundamentais para se alcançar uma
vida digna e satisfatória, o primeiro, reconhecer que as pessoas são
formadas por características diversas, cada qual com as suas
especificidades e particularidades, e o segundo, observar que
algumas dependerão também em algum momento do
desenvolvimento de Políticas públicas para ter acesso a recursos
materiais.
Portanto, para reduzir as injustiças que há tanto tempo
circundam a trajetória das pessoas com deficiência, a educação
aparece como um instrumento indispensável para a superação desse
cenário, apresentando evidências empíricas e fundamentação
teórica, que torna possível concordar com essa premissa e qualificar
os diferentes espaços onde ocorre a ação educativa com essa
identidade e comprometimento. A educação traduzida à luz de um
desenvolvimento contínuo de amadurecimento das relações
pessoais, sociais, políticas e culturais “caracteriza a condição de
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agente como um importante qualificativo da participação social. Os
membros da sociedade, assim entendidos, estão integrados e em
permanente reflexão e atualização com as inúmeras relações e
procedimentos que fortalecem o seu desenvolvimento” (ZAMBAM,
2008, p. 62).
Dessa forma a criação e expansão das políticas públicas
relacionadas a esse direito põe em prática a execução e consolidação
dessa gama enorme de teorizações, os efeitos que a concretização do
direito à educação produzirá na vida das pessoas com deficiência
dependerá diretamente do engajamento tanto do Poder Executivo,
Legislativo e do Judiciário, quanto do comprometimento de toda a
sociedade, que terão o dever de protegê-los e assegurá-los da melhor
forma possível, tendo como medida evitar ou reparar lesões à
dignidade humana.
4. CONTEXTUALIZANDO O PAPEL DO ESTADO NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
A Constituição Federal de 1988, promulgada no processo de
redemocratização do país, ao buscar alcançar a universalização do
ensino, define em seu artigo 6º a educação como direito
fundamental social, estabelecendo diretrizes, princípios e normas,
bem como, o declarou no artigo 205 como um direito de todos e um
dever do estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho.
Além dessa previsão, a Constituição Federal de 1988 estabelece
cerca de trinta disposições referentes ao direito à educação visando
a sua efetivação, destacando-se entre elas: a garantia do ensino
obrigatório e gratuito como direito público subjetivo (artigo 208,
§ 1º), assegurando também sua oferta gratuita àqueles que a ele
não tiveram acesso na idade própria (artigo 208, inciso I); a
responsabilização das autoridades competentes pelo não
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oferecimento do ensino obrigatório e gratuito ou por sua oferta
irregular (artigo 208, § 2º); a indicação dos princípios e objetivos
sob os quais o direito à educação deve ser concretizado (artigo
206); o estabelecimento de competências legislativas em matéria
educacional (artigo 22, inciso XXIV e artigo 24, inciso IX); a
repartição de competências administrativas na efetivação do
direito à educação (artigo 211); a organização do financiamento
educacional (artigo 212 e artigo 213) e o estabelecimento das
garantias e meios judiciais para a sua concretização (Brasil, 1988)
(SCAFF; PINTO, 2016).

A previsão do direito à educação como um direito
fundamental social traz à tona três ordens de consequência que
influenciam o sistema jurídico, social e econômico: a primeira é o
tratamento jurídico particularizado que a ela deverá ser conferido,
isto é, a sua aplicabilidade imediata (artigo 5º, § 1º), a segunda
consequência é a impossibilidade da sua supressão da ordem
constitucional (artigo 60, § 4º, inciso IV), e a terceira e última é a
possibilidade de ser imposta a sua prestação ao Estado como um
comportamento ativo.
Trata-se, nesse sentido, de elevar o direito a educação a um
verdadeiro direito público subjetivo. Essa concepção relaciona-se a
um termo técnico jurídico desenvolvido no contexto do Estado
liberal e da afirmação dos direitos individuais, o que atualmente
possibilitou aos indivíduos provocar o Poder Judiciário com uma
demanda de cunho político, para que este com o seu poder contra
majoritário condenasse o Estado a concretizar os direitos previstos
legalmente por meio de políticas públicas.
Dessa forma, à Constituição Federal de 1988 coube o papel
de se comprometer perante a sociedade a construir um ambiente
focado nos pressupostos da igualdade de direitos e da dignidade
humana. Em atenção às consecuções desses objetivos, se justifica o
amplo rol de direitos e garantias repetidas ao longo do texto
constitucional. No entanto, compreende-se que do direito à
igualdade há uma concepção formal que se reduz à garantia da
igualdade de todos perante a lei; uma concepção material, que
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corresponde à concretização da ideia de justiça social e distributiva;
e por fim, uma igualdade material que condiz com as Políticas de
reconhecimento de identidades.
Logo, enquanto que o conceito formal de igualdade é tido
“[...] como um dado e um ponto de partida abstrato, para a
concepção material de igualdade, esta é tomada como um resultado
ao qual se pretende chegar, tendo como ponto de partida a
visibilidade às diferenças”. (PIOVESAN, 2014, p. 10-11). Dessa forma,
alcançar de fato todas as garantias que circundam o direito à
igualdade corresponde a uma obrigação jurídica do Estado em
formular Políticas públicas que não se limitem em meramente
assegurar a sobrevivência física ao indivíduo, mas sim em promover
condições materiais que garantam uma vida digna. Isso significa que
a proteção do mínimo existencial se coaduna no Estado Democrático
com a implementação de Políticas públicas que tornem viável a
inclusão de todas as pessoas no sistema educacional, permitindo o
desenvolvimento integral e adequado do ser humano.
Não se pode falar, portanto, em dignidade, se não houver
respeito pela vida humana, se não for observado o bem-estar físico
e moral, se as condições mínimas de acesso à educação para um
desenvolvimento digno do indivíduo não forem asseguradas; se a
liberdade e a igualdade forem desrespeitadas e os direitos
fundamentais forem violados. Nesses espaços os indivíduos não são
reconhecidos como sujeitos de direitos, sofrendo na pele todas as
injustiças e descaso causado pela inobservância da dignidade
humana (SARLET, 2006, p. 59).
Objetivando alcançar essa igualdade material a lei nº.
14.705/15, ao instituir o Plano de Educação, apresenta uma série de
estratégias e metas, as quais direcionam toda a atividade
educacional, garantindo além do acesso à educação, a formação para
o trabalho e para a cidadania, com o objetivo de que todas as
crianças alcancem êxito no seu desenvolvimento escolar com a
construção de um ambiente pautado nos valores morais e éticos em
que se fundamenta sociedade.
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Além disso, também se configura como meta a
universalização da educação para todas as crianças, inclusive as com
deficiência, com garantia de serviços especializados e investimentos
na qualificação da comunidade escolar para o atendimento
específico, graças à utilização de salas de recursos, escolas e
convênios, tudo “[...] conforme necessidades identificadas por meio
de avaliação, ouvidos os professores, as famílias e os estudantes, sob
responsabilidade das mantenedoras das redes públicas e privadas”.
Outro ponto importante da Lei Estadual é a meta nº. 4.10,
que garante a criação, ampliação e manutenção de projetos
articulados com a finalidade de desenvolver a acessibilidade nas
instituições de ensino da rede pública ou privada, isto envolve um
conjunto de ações no contexto escolar que vão desde a adequação do
ambiente para torná-lo inclusivo, disponibilizar transportes
públicos até a presença de uma equipe multidisciplinar de
profissionais.
Embora alguns avanços nessas áreas já possam ser
percebidos, pesquisas apontam que grande parte dessas Políticas
públicas carece, ainda hoje, de implementação. De acordo com uma
pesquisa realizada recentemente nos 496 municípios do RS sobre as
condições reais de acesso das pessoas com deficiência, no que tange
à saúde e à educação, constatou-se um profundo descompasso entre
as demandas e as Políticas públicas, revelando que há um longo
caminho a percorrer para garantir a dignidade humana e a
cidadania a todas as pessoas com algum tipo de deficiência
No que se refere ao número de pessoas com deficiência que
estão incluídas em programas e ações da rede de saúde, chega-se a
seguinte conclusão: 70% dos 496 municípios não deram nenhuma
resposta; 12% não têm conhecimento sobre esses dados; 8%
revelaram que apenas 11 a cada 50 municípios conhecem o número
de pessoas com deficiência incluídas nos programas (SEVERO, 2014,
p. 92).
Quando os municípios foram questionados sobre a
perspectiva da educação inclusiva no que se refere à existência de
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Políticas públicas que garantam o acesso ao sistema educacional; dos
496 municípios: 50% responderam dispor de atendimento
educacional especializado; 24% informaram não dispor de serviço
especializado; 20% dos municípios não responderam a essa questão
e 6% dos entrevistados não souberam informar se o município
dispõe desse serviço (BELEZA, 2014, p. 76).
E diante da ineficiência e da omissão do Estado na prestação
do mínimo indispensável que permitisse aos deficientes e aos seus
familiares ter uma vida digna, o Poder Judiciário tem sido,
frequentemente, provocado a impor ao Poder Executivo a obrigação
de implementar as Políticas públicas envolvendo o direito ao acesso
à saúde e à educação.
Assim, devido a fatores como uma maior conscientização da
população acerca dos seus direitos, o elevado grau de pluralismo
político e social que ela permite, o fortalecimento da independência
do Poder Judiciário e as mudanças que ocorreram na cultura
jurídica, a qual passou a considerar os princípios constitucionais
como normas vinculantes, a contemporaneidade assistiu a expansão
do Poder Judiciário nas atividades destinadas a seara política.
O STF, como guardião da Constituição Federal e como
tribunal constitucional, tem sido provocado a julgar sobre relevantes
demandas relativas ao direito à educação de crianças e adolescentes
nos últimos 10 (dez) anos. “Se inicialmente a temática educacional
configurou-se como assunto marginal no STF, constata-se que de
1988 até o início de 2013 foram julgados pela suprema corte cerca
de 4.410 processos sobre a temática, dos quais 4.222 foram
protocolados a partir de 2001.” Ressalta-se que no início dos anos
90 as decisões eram majoritariamente sobre à regulação estatal na
prestação dos serviços educacionais por estabelecimentos privados
de ensino, na última década o foco mudou de sentido e observa-se
um aumento exponencial no número de questões que requerem a
efetivação do direito à educação (SCAFF, PINTO, 2016).
Diversas são as razões que podem justificar essa
transformação das demandas, entre elas destaquem-se: as inúmeras
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alterações do texto constitucional que tornaram a educação uma
garantia universal, sobretudo no âmbito da educação infantil, com
destaque para as emendas constitucionais n. 14/1996 e 53/2006; o
advento de importantes legislações específicas na área educacional,
com ênfase para a LDB (lei n. 9.394/1996) e para o Plano Nacional
de Educação (lei n.10.172/2001); as sucessivas
crises de
legitimidade, de confiabilidade e de eficiência que experimentam o
Legislativo e o Executivo; o novo protagonismo assumido pelo
Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo Judiciário no
campo das políticas públicas (SCAFF, PINTO, 2016).
Trata-se, pois, de um Judiciário que pode contribuir para a
proteção dos direitos fundamentais, na medida em que possa
assegurar a preservação do sistema de checks and balances, e
também que tenha controles adequados perante os outros centros
de poder. Uma vez que a exequibilidade dessas Políticas está
condicionada a prestações positivas do Estado, e quando se observa
na prática que este está agindo contrariamente com o que impõem
os preceitos legais, ou seja, está sendo omisso ou implementando
medidas inadequadas de atendimento do direito de acesso à
educação das pessoas com deficiência, nasce para o Judiciário o
poder de garantir esse direito fundamental social.
A questão central é a seguinte: caso fosse suprimido todo o
espaço de atuação do Judiciário e dos tribunais na proteção e
promoção dos direitos essenciais para se ter um mínimo de
dignidade, acredita-se que correr-se-ia o risco de que tais premissas
se transformassem em um discurso retórico, representando uma
forma de o Poder Público manipular as expectativas da sociedade
em detrimento de uma real solução para os problemas. Ocorre que
se esses direitos estão vinculados a uma atuação estatal, e se não há
nenhuma providência no sentido de criar mecanismos para conferir
a devida efetividade, é importante ter um órgão institucional que,
quando provocado, possa fazer prevalecer o respeito pela ordem
constitucional.
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5. CONCLUSÃO
Através do presente trabalho, constata-se que, embora a
Constituição Federal de 1988 e a demais legislações
infraconstitucionais específicas proclamem a universalização do
ensino com o advento de direitos e garantias definidos nos seus
diversos artigos como um direito social e público subjetivo, a
ausência de políticas públicas que garanta o processo educacional
adequado e eficiente é ainda hoje é a realidade vivenciada por muitas
crianças, adolescentes e adultos com deficiência.
Como verificou-se no desenrolar desse estudo, o que vem a
fortalecer o papel do Poder Judiciário na atual sociedade é a
existência de um Estado Constitucional e Democrático de Direito no
qual prepondera a garantia da dignidade humana e dos direitos
fundamentais: A dignidade da pessoa humana é o centro de
irradiação dos direitos fundamentais, sendo frequentemente
identificada como o núcleo essencial de tais direitos. Por sua vez, o
direito fundamental de que todos tenham acesso à educação abarca
o direito à liberdade; a igualdade e ao mínimo existencial. Os efeitos
que esses direitos irão produzir fora do mundo das leis dependem
do engajamento dos três poderes, que terão o dever de protegê-los
e assegurá-los da melhor forma possível, tendo como medida evitar
ou reparar lesões à dignidade humana.
Diante do exposto, a exigibilidade judicial da implementação
de Políticas públicas relacionadas à educação está condicionada ao
mínimo existencial necessário para garantir a dignidade humana
desse segmento. Por isso, caso esse mínimo não seja observado pelo
Poder Público, autoriza-se o controle jurisdicional nas Políticas
públicas para implementá-las ou para determinar o fornecimento
de Políticas mais adequadas e eficientes.
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A CONSTRUÇÃO DE SUJEITOS RESPONSÁVEIS É
GERADORA DE SEGURANÇA
Israel Kujawa1
Henrique Kujawa2
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A busca da segurança acompanha a vida individual e social
das pessoas. Partindo desta compreensão, entendimentos básicos de
psicologia indicam que aspectos constitutivos da segurança
subjetiva dos sujeitos são construídos com o início da gravidez, se
intensificam no nascimento e se consolidam da infância. Para além
disto, entendimentos mais complexos, sugerem que a constituição
da subjetividade incorpora marcas do inconsciente coletivo que
perpassam gerações (JUNG,2000). Ao nascer, uma a criança traz,
em potência, a capacidade de atualizar registros de acordo com suas
vivencias no mundo. A partir dessa interação, vão se compondo
estruturas simbólicas que constituem o que é denominado de
complexos, que, por sua vez, integram aquilo que se chama
inconsciente pessoal.
Neste entendimento a construção de sujeitos com uma
cultura comportamental, em situações de restrições nos espaços
territoriais, afetivos e materiais, devem ser analisadas, orientadas e
dirigidas para que prevaleçam ações pacíficas, solidárias e
sustentáveis. (SEN, 2010). Da mesma forma, a concepção de
desenvolvimento de uma sociedade e a forma com ela lida com as
iniquidades, interferem na formulação e efetivação de políticas
públicas que contribuem para a construção de uma sociedade mais
livre, justa e segura.
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Para retratar um entendimento vinculado com a
construção de sujeitos responsáveis, que possuem um
comportamento que contribui com a segurança social, este artigo
trata das relações entre modelos educacionais e constituição de
sujeitos. Na segunda parte abordamos a concepção de
desenvolvimento de Amartya Sen, demonstrando que os conceitos
de liberdade substantiva, Capabilities, a condição de agente e
ambientes democráticos nos ajudam a pensar políticas públicas que
contribuam efetivamente para a construção de sociedades mais
justas e seguras.
2. O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES NA CONSTRUÇÃO SUJEITOS
SOCIAIS E DA SEGURANÇA
Um ponto de partida para entender o atual contexto de
insegurança pode ser localizado em um exercício de definição do que
são pessoas. Nesta definição está incluído o fato de que as mesmas
não nascem capacitadas para conviver em sociedade. Esta
capacitação, inclui exercícios que habilitem uma administração
adequada das pulsões individuais. Este exercício subjetivo é mediado
pelo contexto e pode ser entendido como a base para a
transformação do indivíduo em sujeito social identificado como
pacífico, harmônico, sadio ou violento e patológico. As referências
rígidas que permitiam classificar com facilidade, com clareza e
segurança o conjunto dos sujeitos entre um grupo caracterizado
como pacífico e seguro e outro grupo como violento e inseguro estão
fragilizas ou foram diluídas. (BAUMAN, 2014).
As distinções entre o certo e o errado que predominam no
modelo racional científico moderno foram fragilizadas com os
acontecimentos sociais catastróficos do século XX. Entre estes
acontecimentos estão as guerras mundiais, o nazismo e os diversos
modelos ditatoriais socialistas de esquerda, liderados pela União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ou capitalistas de direita,
liderados pelo Estados Unidos da América (EUA). No plano
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conceitual pensadores que abordam o Mal Estar da Civilização
(FREUD, 1996) demostram a impossibilidade do mundo perfeito,
seja ele no plano racional científico ou no plano da religião, em
decorrência das determinações que demonstram conflitos
inconciliáveis entre a coletividade e as pulsões egoístas individuas.
A desconstrução do modelo que apresentava uma explicação
para o ser humano, para a natureza e seus comportamentos é
geradora de instabilidades, incertezas e inseguranças. Esta
desconstrução representa a diluição dos referenciais rígidos,
determinados pelo modelo platônico, pelo modelo medieval cristão
ou pelo modelo científico moderno. Estes modelos que foram
criticados (NIETSCHE,2011) por representar doutrinação ou
adestramento dos indivíduos, no entanto eram bases estruturantes
para regular a convivência em sociedade.
No conjunto de suas produções e, especificamente, na obra
Sobre o Futuro dos Nossos Estabelecimentos de Ensino, Nietzsche
(2011) ironiza a vinculação entre educação e modelos ou programas
pré-estabelecidos.
Com sarcasmo, faz críticas ao modelo
educacional moderno, que se distancia da complexidade filosófica e
se submete ao reducionismo de formalidades burocráticas. Estas
práticas mecânicas, podem ser facilmente identificadas, no
comportamento de educadores, sejam eles da educação informal ou
formal, que reproduzem comportamentos mecanicamente. Ocorre
que as transformações sociais dos século passado, acentuadas nas
últimas décadas, tornaram o modelo moderno ineficaz e obsoleto
(BAUMAN, 2007) e fortaleceram a tese da desconstrução.
Esta desconstrução indica uma desconsideração ou negação
do passado e do próprio presente, que gera insegurança, pois o
futuro não é consistente. Vinculado com falta de segurança estão as
expectativas subjetivas do indivíduo, focadas em fatores puramente
pessoais, da liberdade individual (FREUD,1996). A exaltação da
esfera individual em menosprezo da coletiva, dificulta os olhares
para o indivíduo como um ser inserido na sociedade. Estas
restrições e desconsiderações dos modelos teóricos e das imposições
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da sociedade sobrecarregam os indivíduos, com uma ideia liberdade,
sem restrições. (BAUMAN,2003).
A construção de novos sujeitos com liberdades irrestritas,
tem contribuído para uma inversão dos papéis sociais e
institucionais entre adultos e crianças. A descrição do adulto como
um sujeito psiquicamente maduro e juridicamente responsável, se
confronta com o entendimento que atribui inteligência e liberdade
plenas para a criança. Neste contexto, ocorre uma inversão e
desorientação dos papéis sociais, na qual os sujeitos psiquicamente
maduros e juridicamente responsáveis estão fragilizados nas suas
funções de orientar e apontar caminhos para a construção novos
sujeitos sociais. (VASCONCELLOS,1994)
Nesta linha de raciocínio, a desconstrução contribuiu para o
afastamento dos referencias rígidos, das relações verticais e
hierárquicas, que passam a ser caracterizas como desmotivadoras,
agressivas, em que se evidenciam comportamentos submissos. Os
sujeitos adultos, possuidores do acesso privilegiados das referências
a serem repassadas e seguidas pelas crianças não tem mais este
acesso, pois as mesmas foram desconstruídas. Em decorrência, a
orientação das práticas subordinadas aos referenciais préestabelecidos, passam a ser entendidos como violentadores de
subjetividades, que dificultam ou impedem a construção de sujeitos
criativos e com autonomia significativa. Contudo, se o que estava
consolidado, sólido, foi desestruturado, demolido, se tornou líquido,
junto com esta desestruturação vem a instabilidade, a incerteza e a
insegurança do que ainda não está posto (BAUMAN, 2003).
Na dimensão do comportamento social, um conjunto de
acontecimentos do final do século XX, contribuíram para a
demolição de referenciais. Especificamente com a queda do murro
de Berlin e com a dissolução da URSS, a divisão entre dois modelos
de sociedade se dissolvem, simbolizando o fim da divisão do mundo
binário, em dois sistemas, capitalista e socialista, que alimentaram
a guerra fria. Deste modo a virada do século, é marcada pelo fim da
bipolaridade entre os EUA e a URSS, pela globalização, pela
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hegemonia do modo de produção capitalista, pelo aumento
mobilidade do capital, das pessoas e pelo aumento das desigualdades
sociais (HARVEY,2005).
Com o aparecimento de novos polos e com a fragilização da
opção socialista, o capitalismo continua priorizando o lucro, em que
os ricos continuam aumentando o lucro e os pobres continuam
pobres. A busca de novas estratégias para ganhar mercados passou
a ter prioridade na ordenação econômica mundial. As mudanças
fundamentais ocorreram no aspecto financeiro, no aumento dos
fluxos de informações, mercadorias, capital, serviços e de pessoas,
em escala global. A integração de economias, por meio de redes,
facilitadas pelas novas tecnologias de comunicação e de transporte,
contribui para provocar uma aproximação das culturas e das
línguas, aumentando consumo e a produção. Com a facilidade e a
rapidez de fluxos comerciais e de capitais, entre os países, veio a
mundialização de problemas como as questões ambientais, o
aumento da pobreza e o aumento da concentração do capital nas
mãos de poucos e as crises econômicas (PIKETTY, 2015).
Esse processo de integração mundial beneficiado pelas
tecnologias é, ao mesmo tempo, econômico, político, social e
cultural. O lazer, as formas de se vestir, de se informar e de
consumir são parecidas em qualquer lugar do mundo. A internet
tem um papel importante na formação dessa cultura, sugerindo
padrões de vida e de consumo, almejados como ideais de felicidade.
No entanto, a mesma tecnologia que trouxe conforto e melhoria de
vida para as pessoas, reduziu os postos de trabalho, aumentando a
pobreza. Em decorrência da explicitação das contradições que
envolvem estas mudanças, o século XXI inicia com as marcas da
desestabilidade, nas dimensões sociais e individuais (BUMAN,2010).
Apoiado neste modelo binário, estabelecido por
determinações naturais, a prisão foi uma alternativa construída para
punir as pessoas violentas e ruins. No entanto, os questionamentos
em relação a conduta, a autoridade e a legitimidade dos sujeitos e
das instituições que apoiam seus comportamentos em referencias
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simplistas e binários, que envolvem os poderes executivo, legislativo
e judiciário, são propulsores de conflitos, contestações e ações
violentas, que aumentam a sensação generalizada de insegurança,
no contexto do século XXI. O enfraquecimento dos referenciais
centrados no masculino, na hierarquia e na certeza, limitadas ao
empírico e cientificamente comprovado são geradores de
instabilidade nas relações subjetivas. Nesse contexto, os
estabelecimentos de ensino e as instituições em geral, especialmente
a família e a escola e os educadores, se deparam com problemas
cotidianos, cuja solução não está posta, mas precisa ser construída.
Esta realidade pode ser um indicativo de que a alternativa da prisão
não está sendo efetiva, visto que se trata de um recurso com auxiliou
para a manutenção da segurança no modelo de sociedade que
deixou de existir. (KUJAWA, 2016)
Entre as alternativas a serem consideras para a construção
de sujeitos capazes de conviver em segurança, estão o conjunto das
produções de Sigmund Freud e, especialmente, de Carl Gustav Jung.
A certeza de que os problemas e as patologias materiais podem ter
causas não material aproxima estes dois grandes pensadores do
século XX. As pesquisas focadas objetos (ocultismo) que extrapolam
o modelo científico modernos, que se vinculam com o inconsciente
coletivo, feitas por Jung distanciam e provocam o rompimento entre
os dois (JUNG, 2000).
A vida na contemporaneidade aumenta os desafios e as
dúvidas inerentes aos impactos do passado e das ideias de futuro na
constituição dos sujeitos. Estas dúvidas geram, em pais e
educadores, uma insegurança nas decisões e atitudes perante as
crianças e adolescentes. A partir da compreensão do dinamismo dos
papeis sociais e especificamente, das relações entre adultos e
crianças, se faz necessário construir explicitar ferramentas
conceituais para uma adequada compreensão dos papéis sociais do
conjunto dos indivíduos e das instituições. As premissas conceituais
que se orientam por uma visão fatalista e binária, que possibilitavam
uma classificação naturalizada, separando sujeitos bons dos ruins,
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violentos dos pacíficos estão enfraquecidas ou diluídas.
(FORBES,2012)
No conjunto dos desafios para encontrar as bases que
possibilitem a construção de sujeitos responsáveis e seguros, está
incluído a aprendizagem de conteúdos que possibilitem uma leitura
das dimensões micro e macro, da sociedade, do universo e do
multiverso. Estes conteúdos podem auxiliar na construção
permanente de uma compreensão da condição humana. Além disto,
os conteúdos previamente estabelecidos devem ceder espaços para
a aprendizagem que ocorre durante o processo de socialização,
permeado de valores humanos, em ações de compartilhamento de
experiências, com reflexão, amorosidade, afeto, cuidados individuais
e coletivos. Estas diretrizes se apresentam como um indicativo para
compreender os conflitos, geradores de confronto se constituir
como indicativos que possibilitem intervenções educacionais
geradoras de segurança, envolvendo pais e professores, adultos e
crianças. (FORBES,2012)
3. O DESENVOLVIMENTO E A CONSTRUÇÃO DA SEGURANÇA
Abordamos que a segurança, nas dimensões objetivas e
psicológicas estão relacionadas com a constituição das pessoas, na
sua dimensão psíquica, individualmente, e nas suas relações com a
sociedade. Associa-se a esta compreensão que o modelo de
desenvolvimento e a organização social influencia no
comportamento das pessoas e na condição de segurança de uma
sociedade. Constatamos que a desconstrução de modelos conceituais
e de sistemas econômicos e políticos contribuíram para a dissolução
das referências para a construção de sujeitos capazes de inserção
social segura. Em sintonia com este entendimento, a exclusão e a
desigualdade social apresentam-se como das principais mazelas da
sociedade moderna, contribuindo sobremaneira para a instabilidade
social, a violência e os conflitos entre os povos.
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Amartya Sen aponta que o desenvolvimento deve ser
pensado a partir de quatro aspectos fundamentais: a liberdade
substantiva, as capacitações (Capabilities), a formação de agentes
ativos e a constituições de ambientes democráticos.
A liberdade substantiva é entendida por Sen como a
possibilidade dos indivíduos fazerem escolhas orientadas por seus
valores morais, por aspectos culturais e pelo seus propósitos de vida
que, conjuntamente, estabelecem as necessidades individuais e dos
núcleos sociais próximos. Para o exercício da liberdade substantiva
é fundamental a existência das capacitações, que lhe permitem a
livre escolha e arbítrio, para que, de forma cidadã, tomem as
decisões que contribuam para constituir uma sociedade mais justa.
Dentro da perspectiva exposta acima as iniquidades sociais,
econômicas, educacionais e de acesso aos bens que supram as
necessidades básicas (alimentação, saúde, moradia), são entendidos
como limitadores da liberdade substantiva. “[...] as liberdades
substantivas
que
desfrutamos
para
exercer
nossas
responsabilidades são extremamente dependentes das
circunstâncias pessoais, sociais e ambientais”. (SEN, 2000, p. 322).
Neste sentido, para Sen, o desenvolvimento também está
relacionado com a possibilidade de ampliar as capacitações
(capabilities) dos indivíduos para que possam agir de forma
autônoma. A existência de incapacitações e a produção de
capacitações são um processo construído individual e socialmente,
portanto “É de extrema importância que se compreenda que muitas
das incapacitações são evitáveis, muito podendo ser feito, não
apenas para diminuir a penalidade da incapacitação, mas também,
e desde logo, para reduzir a sua incidência” (SEN 2010, p. 352)
Os indivíduos ampliam a sua condição de agente ativos na
medida em que aumentam suas capacitações e as condições de
exercer a liberdade substantiva e atuar autonomamente.3 A
3

“A condição de agente é uma característica peculiar na identidade e no agir do ser humano como
membro de uma sociedade e responsável pelos seus destinos, o que o qualifica como impulsionador
do processo de organização e de desenvolvimento do ambiente onde se encontra. O ordenamento

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 209

construção desta condição possui relação com satisfação das
necessidades e ampliação das questões materiais, mas não se
reduzem a elas, na medida que diferentes indivíduos, grupos sociais
e culturais podem valorar de forma distinta a condição econômica e
possuir um conjunto de elementos que são tão importantes quanto
os próprios bens materiais. Segundo Sen (2000, p. 334)
Embora a prosperidade econômica ajude as pessoas a ter opções
mais amplas e a levar uma vida mais gratificante, o mesmo se pode
dizer sobre educação, melhores cuidados com a saúde, melhores
serviços médicos e outros fatores que influenciam causalmente as
liberdades efetivas que as pessoas realmente desfrutam.

Decorrente desta compreensão, a democracia é
fundamental, não apenas como mecanismo para um maior
desenvolvimento econômico, mas, principalmente, por ser um valor
em si que permite a constituição de um ambiente para que as
pessoas possam fazer suas opções (liberdade substantiva), agir de
forma autônoma (agente ativo), da mesma forma a conjugação
destes fatores, tendencialmente, ampliará as capacitações do
conjunto dos indivíduos.
Partindo da perspectiva teórica de Amartya Sen, o
enfrentamento das situações de violência e de insegurança
relacionam-se com a ampliação das liberdades substantivas, com a
interferência para diminuir as incapacitações e ampliando a
condição de agente ativo dos indivíduos. As capacitações
possibilitam que a sociedade (individualmente ou coletivamente)
construam condições necessárias para a não constituição ou
enfrentamento de situações de violência e de insegurança. Neste
aspecto as políticas públicas ganham fundamental importância, uma
vez que, na perspectiva de Sen, elas têm a função de contribuir para
seguro de uma sociedade tem como referencial o critério de avaliação a ação livre das pessoas e a sua
capacidade estabelecer e fortalecer as relações que contribuem para a realização pessoal, a integração
na dinâmica da sociocultural, assim como lhe dá condições para influenciar ativamente na sua
estruturação e no seu desenvolvimento”. (ZAMBAM, 2012, p. 66).
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superar a iniquidades e permitir que todos os sujeitos possuam as
capacitações necessárias para tomarem as decisões de suas vidas.
(ZAMBAM; KUJAWA, 2017).
A compreensão de agente ativo reforça a condição de sujeito
que ativamente, de forma deliberada e responsável, atue na
construção dos rumos de sua vida individual e social, dentro de um
ambiente democrático. Contudo, isso não pode ser confundido com
a permissividade, com o sentimento de “pode tudo”, “não dá nada”
muito presente na realidade atual, principalmente, quando se trata
da relação entre adultos e crianças4. A família, as instituições
educacionais, de socialização e de punição, devem focar suas
atuações no desenvolvimento de potencialidades e no exercício de
práticas que capacitam os indivíduos para a solução responsável,
solidária e sustentável de problemas cotidianos, do mundo vivido.
Da mesma forma, a sociedade, através de políticas pública, deve
proporcionar para que ao conjunto de indivíduos tenham as
capacitações necessárias na condução de suas vidas em sociedade.
A política pública de segurança, na perspectiva abordada,
não deve ser entendida, formulada e aplicada apenas no
cerceamento e punição das infrações (crimes) cometido, nem tão
pouco no debate sobre o tamanho e o rigor das penas a serem
aplicadas a quem comete delitos. Faz-se necessário pesar a política
de segurança num contexto democrático, de ampliação das
capacitações individuais para que de forma ativa se constituam em
sujeitos capazes de agirem socialmente.
Uma das variáveis importantes destas políticas é o cuidado
com os processos e instituições que tem o papel de contribuir na
formação dos sujeitos. Nisto está incluindo a análise das influências
na construção dos sujeitos (agentes ativos), advindas do contexto da
família, das instituições de ensino, bem como das políticas que
4

A característica fundamental do ser humano é a sua necessidade de viver em sociedade onde as
pessoas se reúnem, cultivam e realizam objetivos comuns. A existência de normas, acordos e tratados
comuns é essencial porque garantem a satisfação das necessidades mais importantes, como as
condições de vida, a proteção do patrimônio e outros”. ((ZAMBAM; ICKERT,2011, p.150)
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proporcionem as capacitações necessárias para que a sociedade
previna condições de insegurança e crie instituições efetivamente
capazes de definir e punir comportamentos classificados como
ameaçadores e inseguros.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção da segurança está vincula com as
subjetivações marcadas pela responsabilidade, solidariedade e
sustentabilidade, sendo que o ambiente democrático e as políticas
públicas possuem papel relevante nesta construção. Para que isto
ocorra, é fundamental termos políticas públicas que diminuam as
iniquidades e ambiente democrático que garantam, entre outros
aspectos, um entendimento adequado dos modos comportamentais
de sujeitos sociais. Além disto, se faz necessário evidenciar com
clareza, os papéis sociais dos pais, da educação e das instituições,
para que a sociedade constitua os elementos objetivos e subjetivos
que possibilitem maior segurança.
O debate sobre segurança deve incluir a concepção de
sociedade e de desenvolvimento. Partindo do ensinamento de
Amartya Sen, entendemos que as iniquidades materiais, associadas
às condições que reduzem as capacitações dos indivíduos (educação,
saúde, etc) podem contribuir na diminuição da autonomia e na
prática individual e/ou coletiva geradora de insegurança.
A segurança também está associada a constituição dos
sujeitos num determinado contexto social. Neste sentido o papel dos
adultos e das instituições que tem a função de contribuir na
formação das crianças precisar recuperar, no contexto da crise da
racionalidade cientificista moderna, a sua responsabilidade na
orientação psíquica e social (FORBES,2012), que fortaleça nos
indivíduos condutas, individuais e coletivas, resultando em
comportamentos menos violentos e numa sociedade mais justa e
segura.
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AMARTYA SEN E AS CAPACIDADES
Marlon André Kamphorst1
Neuro José Zambam2
1. Introdução
Amartya Sen concebe as capacidades como uma liberdade, a
liberdade substantiva, que reflete várias combinações de atividades
e de modos pessoais de ser. Considera a vida como um conjunto de
atividades e modos de ser que lhe são valiosos, e assim, a avaliação
da qualidade da vida toma a forma de uma medição dessas
efetivações e da capacidade de efetuá-las. Essa avaliação não pode
ser feita levando-se em conta apenas as mercadorias ou
rendimentos que auxiliam no desempenho daquelas atividades e na
aquisição daquelas capacidades, como ocorre na aferição da
qualidade de vida baseada em mercadorias. Assim, os elementos
constitutivos da vida são vistos como combinações de várias e
diferentes efetivações.
A teoria de Sen de desenvolvimento como expansão das
capacidades, nos demonstra a ideia de que o objetivo do
desenvolvimento é melhorar as vidas humanas e que isso significa
expandir as possibilidades de ser e de fazer do indivíduo
(funcionamentos e capacidades de funcionar, tais como ser
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saudável, e bem nutrido, ter conhecimento, participar da vida da
comunidade).
Assim considerado, o desenvolvimento significa remover os
obstáculos para fazer aquilo que uma pessoa pode fazer na vida, tais
como analfabetismo, falta de saúde, impossibilidade de acesso a
recursos, ou ausência de liberdades civis e políticas. A noção básica
nesse enfoque é a de efetivações, concebidas como elementos
constitutivos da vida. Uma efetivação é uma conquista de uma
pessoa: é o que ela consegue fazer ou ser e qualquer dessas
efetivações reflete, por assim dizer, uma parte do estado dessa
pessoa.
A capacidade de uma pessoa é uma noção derivada. Ela
reflete as várias combinações de efetivações que uma pessoa pode
alcançar. Isso envolve uma certa concepção da vida como uma
combinação de várias atividades e modos de ser, assim, a capacidade
reflete a liberdade pessoal de escolher entre vários modos de viver.
2. O conceito de Capability [capabilidades] em Amartya Sen
Amartya Sen apresentou pela primeira vez a abordagem das
capabilidades no ensaio “Igualdade de que?”, originalmente
proferido nas Conferencias Tanner sobre valores Humanos na
Universidade de Stanford, dos Estados Unidos da América, no ano
de 1979.3 Sen propôs a tese de que o espaço de capabilidades [space
of capabilities] é mais apropriado para uma avaliação da
desigualdade do que o espaço das utilidades ou de bens primários,
[como sugerido por Bentham e Rawls respectivamente], sendo
apresentada como uma forma de teoria da justiça mais adequada do
que as teorias existentes na filosofia moral.
A linha de raciocínio desenvolvida em sua análise do
problema do desenvolvimento resultou em um conceito novo de
3

Na época, as duas teorias mais populares oferecidas pela filosofia moral no que diz respeito à
igualdade (seja ela social, econômica, ou política) eram o utilitarismo e a teoria Rawlsiana da justiça.
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desenvolvimento, em termos de enriquecimento da vida humana, a
partir das oportunidades de escolha que a expansão das liberdades
substantivas oferece as pessoas de levar a vida que com razão elas
estimam. O enfoque de Sen acerca das capabilidades resulta em uma
visão mais abrangente sobre o conceito de desenvolvimento, pois
considera a necessidade de propor estratégias de enfrentamento das
privações. Assim o enfoque das capabilidades é mais complexo e
profundo que o critério da inadequação de renda.
A inserção das capabilidades [The Capability Approach]
busca oferecer uma base informacional alternativa para avaliação do
desenvolvimento de uma sociedade, e representa um amplo quadro
normativo para a avaliação do bem-estar individual e social e para a
formulação de políticas e programas para a mudança social,
podendo ser empregada em uma vasta gama de investigações nas
áreas do desenvolvimento, da economia do bem estar, da política
social e da filosofia política.
Assim, o desenvolvimento das capabilidades demonstra que
a prosperidade econômica é apenas um dos meios de enriquecer a
vida das pessoas, e que o mero aumento da riqueza econômica pode
ser ineficaz na consecução de fins realmente valiosos.
As capacidades, assim são definidas no pensamento de Sen
(2010, p. 105)
A “capacidade” [capability] de uma pessoa consiste nas
combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é
factível para ela. Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a
liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de
funcionamentos (ou, menos formalmente expresso, a liberdade de
ter estilos de vida diversos). Por exemplo, uma pessoa abastada
que faz jejum pode ter a mesma realização de funcionamento
quanto a comer ou nutrir-se que uma pessoa destituída, forçada a
passar fome extrema, mas a primeira pessoa possui um “conjunto
capacitário” diferente do da segunda (a primeira pode escolher
comer bem e ser bem nutrida de um modo impossível para a
segunda).
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Desse modo, o conceito de capacitação [capability],
conforme Sen (2000) representa a liberdade substantiva de uma
pessoa para realizar combinações alternativas de funcionamentos, e
pode ser compreendida como um conjunto de vetores de
funcionamentos, indicando a liberdade da pessoa, ou seja, suas
oportunidades reais, para levar um tipo de vida ou outro.
Sen (1993, p. 33) esclarece que “a capacitação de uma pessoa
depende de uma variedade de fatores, incluindo características
pessoais e arranjos sociais”. Assim, apesar de ambos os conceitos
terem em comum o mesmo espaço de avaliação, ou seja, os
funcionamentos, eles são distintos.
Já o “conjunto de capacitações” [“capability set”] reflete, no
espaço dos funcionamentos, a liberdade da pessoa para escolher
dentre vidas possíveis. Um exemplo citado por Sen (2000, p. 95)
pode facilitar o entendimento dessa relação. Uma pessoa abastada
que faz jejum pode ter a mesma realização de funcionamentos
quanto a comer ou nutrir-se que uma pessoa destituída, forçada a
passar fome extrema, mas a primeira pessoa possui um “conjunto
de capacitações” diferente do da segunda. Enquanto a primeira pode
escolher comer bem e ser bem nutrida, a segunda está privada dessa
possibilidade. A pobreza da segunda pessoa é caracterizada também
pela sua falta de liberdade em mudar a situação que vive.
Acerca disso, Robeyns (2003) exemplifica que na Holanda
uma criança pode herdar o sobrenome do pai ou da mãe, mas não
ambos, e que isto, devido à tradição holandesa de dar preferência ao
sobrenome paterno, acarreta em uma desvantagem para as
mulheres. Permitir a herança dos dois sobrenomes aumentaria o
conjunto capacitário do casal e da criança. Assim, a expansão do
conjunto capacitário é vista por Sen tanto como meio para se atingir
outros fins quanto como uma finalidade em si.
Através desta visão de Robeyns (2003), essa abordagem é
plenamente capaz de lidar com casos que escapam do padrão da
normalidade (pessoas com deficiências físicas ou mentais, por
exemplo), assim como com assuntos relacionados à infância. A
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vantagem consiste em que sempre se pode aumentar o conjunto
capacitário destas pessoas, muito embora em grande parte dos casos
elas nunca possam participar plenamente.
É claro que pessoas cegas não podem participar como iguais
em grande parte das ações na sociedade, mas uma série de políticas
públicas pode atenuar as desvantagens, permitindo a esta pessoa
realizar grande parte dos funcionamentos que as demais pessoas
realizam (ler e locomover-se podem servir como exemplos),
permitindo assim que elas participem, senão como iguais, o mais
próximo possível disto. Como, atualmente com grande apego
afetivo, percebe-se no fenômeno da Paraolimpíada, realizada no Rio
de Janeiro no ano de 2016.
Nesse sentido, afirma Sen (1993, p. 3),
A capacidade de uma pessoa é uma noção derivada. Ela reflete as
várias combinações de efetivações (atividades e modos de ser) que
uma pessoa pode alcançar. Isso envolve uma certa concepção da
vida como uma combinação de várias ‘atividades e modos de ser’.
A capacidade reflete a liberdade pessoal de escolher entre vários
modos de viver. A motivação subjacente — o foco na liberdade — é
bem apreendida no argumento marxista de que o que
necessitamos é ‘substituir o domínio das circunstâncias e do acaso
sobre os indivíduos pelo domínio dos indivíduos sobre o acaso e as
circunstâncias.

Por esse lado, percebemos que dos conceitos principais, Sen
(1993, p. 31) coloca que “talvez a ideia mais primitiva na Abordagem
das Capacitações corresponda à noção de funcionamentos
[functionings]”. Seu conceito nos reflete as várias coisas que uma
pessoa pode considerar valioso fazer e ser, ou seja, viver pode ser
descrito através de um conjunto de funcionamentos [achieved
functionings] inter-relacionados, que representam estados e ações.
As vantagens do enfoque das capacidades, frente as outras
teorias de análise econômica e social, é principalmente devida a
sofisticação de seu aparato conceitual no julgamento das reais
condições da vida humana. Isso envolve a valorização da liberdade
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como bem humano inquestionável. A atenção para as assimetrias na
transformação de rendas e recursos em funcionalidades valiosas. A
consciência dos múltiplos elementos que compõe uma boa condição
de vida. O balanço de fatores matérias e não materiais que
determinam as oportunidades individuais.
E, principalmente, a não restrição do conceito de liberdade
a sua dimensão negativa e formal, pois ser relativamente pobre em
um pais rico pode ser uma grande desvantagem em capacidade,
mesmo quando a renda absoluta da pessoa é elevada pelos padrões
mundiais. Em um pais generalizadamente opulento, é preciso mais
renda para comprar mercadorias suficientes para realizar o mesmo
funcionamento social.
Enfatiza Sen (2012, p. 89) que,
A capacidade é principalmente um reflexo da liberdade para
realizar funcionamentos valiosos. Ela se concentra diretamente
sobre a liberdade como tal e não sobre os meios para realizar a
liberdade, e identifica as alternativas reais que temos. Nesse
sentido, ela pode ser lida como um reflexo da liberdade
substantiva.

3. Os funcionamentos [functionings] como medida das
capacidades
Percebemos inicialmente que na analise seniana, os
funcionamentos vão desde as questões básicas como estar bem
nutrido, ter boa saúde e estar livre de doenças até coisas mais
complexas como ser feliz, ter respeito próprio e participar da vida
comunitária.
Ao definir essa noção primitiva, Sen não está construindo
apenas uma nova linguagem para o desenvolvimento humano, ele
está ampliando a base informacional normalmente usada pelos
economistas, de cunho utilitarista, ao incorporar uma
multiplicidade de opções e descrições na caracterização do bemestar dos indivíduos.
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Desse modo, realizar funcionamentos é o traço primário do
aspecto do bem-estar, e nesse sentido, Capabilidade para realizar
funcionamentos [capability to function] significa que uma pessoa
pode (tem opções/condições/liberdade) realizar funcionamentos,
como por exemplo ao referir (SEN, 1993) que “jejuar não é a mesma
coisa que ser forçado a passar fome. Ter a opção de comer faz com
que jejuar seja o que é: escolher não comer quando se poderia ter
comido.”
Assim, aquelas coisas que as pessoas podem almejar é o que
Sen denomina “funcionamentos” [functionings]: Seu conceito tem
raízes distintamente aristotélicas, reflete as várias coisas que uma
pessoa pode considerar valioso fazer ou ter. Os funcionamentos
valorizados podem variar dos elementares, como ser
adequadamente nutrido e livre de doenças evitáveis, a atividades ou
estados pessoais muito complexos, como poder participar da vida da
comunidade e ter respeito próprio (SEN, 2010, p. 104-5).
Funcionamentos compreendem tanto estados quanto ações,
isto é, tanto ser algo (alfabetizado, bem nutrido etc.) quanto agir de
algum modo (participar das decisões da comunidade, escolher o
ofício que se quer exercer etc.). Segundo Robeyns (2003), a
característica fundamental da abordagem das capabilidades é o seu
foco no que as pessoas são efetivamente capazes de fazer e de ser,
isto é, sobre suas capabilidades.
Enquanto estar bem alimentado e ser alfabetizado são
funcionamentos, comer bem e saber ler e escrever são capabilities,
partes do “conjunto capacitário” [capability set] da pessoa em
questão. Quanto maior este for, maior também será o leque de
opções de estilos de vida possíveis para a pessoa escolher qual ela,
com razão, quer valorizar.
Assim como ter uma determinada quantia de dinheiro
permite comprar um pacote de mercadorias específico, ter um
determinado conjunto capacitário permite escolher uma dentre
várias vidas possíveis, da mesma forma como aumenta o montante
de opções de compra quando se acrescenta dinheiro à quantia
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inicial, também aumentam as opções de vidas possíveis quando o
conjunto capacitário se aprimora (cf. SEN, 2001, p. 80).
Deste modo, as políticas públicas deveriam (se tivessem por
objetivo a promoção da qualidade de vida) tentar expandir as
capabilities, ou alargar o conjunto capacitário, dos cidadãos,
aumentando desta forma a liberdade deles. Isto contrasta com
abordagens filosóficas que se concentram na felicidade das pessoas
ou desejo-realização, ou em abordagens teóricas e práticas que se
concentram sobre os rendimentos, despesas, consumo ou satisfação
das necessidades básicas.
O enfoque das capabilidades pode ser utilizado na
formulação de uma base conceitual para a analise das tarefas do
desenvolvimento no mundo contemporâneo. Sen propõe que as
políticas e programas concentrem-se nas capabilidades [capability]
humanas como o padrão de medida em termos do qual os êxitos e
fracassos do desenvolvimento devem ser avaliados.
O foco em distintas atividades e modos de ser implica, por
sua própria natureza, em uma abordagem pluralista. A atenção dada
as diversidades e heterogeneidades na análise das capabilidades
efetiva-se na consideração de cinco fontes distintas de variação entre
nossas rendas reais e as vantagens – o bem-estar e a liberdade que
delas obtemos.
São elas: (1) heterogeneidade pessoal: as pessoas
apresentam características físicas dispares, relacionadas ã
incapacidade, doença ou sexo e isso faz com suas necessidades
difiram, por isso algumas desvantagens podem não ser totalmente
compensadas; (2) diversidades ambientais: referem-se à poluição e
outras desvantagens ambientais, por exemplo, as necessidades de
aquecimento e vestuários em climas frios geram problema às
pessoas mais desfavorecidas que não podem ser igualmente
sentidos pelos pobres de regiões mais quentes.
Segue-se assim com as (3) variações no clima social: a
conversão de rendas e recursos pessoais em qualidade de vida é
influenciada também pelas condições sociais; (4) diferenças de
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perspectivas relativas: as necessidades de mercadorias associadas a
padrões de comportamento estabelecidos podem variar segundo as
convenções e costumes de cada comunidade.
Nesse sentido, podemos referir que, o que se considera
necessidade em uma sociedade deve ser determinado pela condição
de que sua satisfação gere algumas liberdades minimamente
requeridas, por exemplo, a capacidade de aparecer em público sem
se envergonhar ou de participar da vida da comunidade.
É importante salientar que nessa análise, a visão deve incidir
sobre as liberdades geradas pelos bens, e não sobre os bens em si
mesmos; e (5) distribuição na família: a distribuição intrafamiliar
das rendas é uma variável paramétrica crucial, pois pode fazer
grande diferença para cada membro o modo como a renda familiar
é usada na promoção dos interesses e objetivos individuais. (SEN,
1993).
Já no âmbito acadêmico, o enfoque das capabilidades vem
sendo discutido ao mesmo tempo em termos bastante abstratos e
filosóficos, mas também usado como referencial teórico e marco
analítico de estudos empíricos em diversas áreas principalmente em
torno dos temas da desigualdade social e da pobreza. Nos círculos
da política de desenvolvimento humano, através da
operacionalização de suas categorias, influenciado políticas publicas
em todo mundo e notadamente nas ações desenvolvidas pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Essa visão com relação a pobreza e a produção é descrita por
Sen & Klisberg (2010, p. 7, 8 e 9),
O planeta poderia produzir alimento suficiente para uma
população bem maior do que a atual e, no entanto, 1 bilhão de
pessoas passam fome no mundo. As reservas de agua existentes
poderiam permitir o fornecimento de agua potável para toda a
população e, no entanto, 1,2 bilhão de pessoas não tem acesso agua
tratada [...]. Anualmente, a sua falta provoca a morte de 1,8 milhão
de pessoas [...]. Possuir um vaso sanitário e um sistema de
saneamento é fundamental para a existência. Dois bilhões de

224 | Estudos sobre Amartya Sen
seiscentos milhões de pessoas carecem disso, o que implica, para
elas, uma vida miserável, que afeta a saúde gravemente. O déficit
de agua e de saneamento poderia ser reduzido pela metade com
uma quantia equivalente a apenas cinco dias do orçamento militar
somado do planeta [...]. A cada ano, 500 mil mães morrem durante
a gravidez, ou no parto [...]. Uma mulher por minuto [...]. Algumas
das causas disso são as hemorragias e a anemia, doença que pode
ser evitada com a administração de comprimidos de ferro que
custam poucos centavos [...]. Dezenove crianças com menos de
cinco anos de idade morrem a cada cinco minutos de pneumonia,
o que significa mais de 2 milhões ao ano. Os antibióticos que
seriam capazes de curá-las custam 27 centavos de dólar. A cada
ano, mais de 9 milhões de crianças não chegam a completar cinco
anos de idade. Entre 33% e 50% delas morrem de desnutrição
[...]. Uma visão de conjunto permite afirmar que 18 milhões de
pessoas, metade delas com menos de cinco anos de idade, morrem
a cada ano por razões relacionadas a pobreza.

Para aludir à importância dessas contribuições basta
recordar a mudança fundamental promovida pela abordagem das
capabilidades e do desenvolvimento humano com respeito ao
padrão das abordagens de que os seres humanos e seu
florescimento, ao invés de um aumento do crescimento econômico,
devem ser o fim ou objetivo último do desenvolvimento. Neste
sentido, o enriquecimento das condições de vida das pessoas deve
ser, por conseguinte, claramente o objeto de todo o exercício
econômico.4
As “liberdades instrumentais” a serem consideradas no
processo social de desenvolvimento estão relacionadas às liberdades
políticas, às facilidades econômicas (no acesso ao mercado), às
oportunidades sociais (em educação, saúde, etc.), às garantias de
transparência interpessoal (confiança na segurança do convívio
4

Amartya Sen colaborou ativamente para o desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH). É uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento
humano. De acordo com o PNUD, desenvolvimento humano é aquele que situa as pessoas no centro
do desenvolvimento, trata da promoção do potencial das pessoas, do aumento de suas possibilidades
e o desfrute da liberdade de viver a vida que elas valorizam. O índice é composto por dados de
expectativa de vida ao nascer, educação e PIB (Produto Interno Bruto) per capita a nível nacional.
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público) e à segurança social que advém de benefícios de proteção
ao trabalho e de previdência social. Daqui surge um ponto de vista
filosófico e econômico que é radicalmente contraposto à tendência
prevalente a avaliar o sucesso do desenvolvimento com base
unicamente no crescimento do PIB.
Assim, temos que na visão de Sen demonstrada no
desenvolvimento como liberdade contempla três aspectos, a saber,
primeiro, a perspectiva liberal que pode ser demonstrado como
“expandir as liberdades que temos razão em valorizar não somente
torna nossas vidas mais ricas, como também nos faz pessoas
socialmente mais plenas, que exercem sua própria vontade,
interagindo e influenciando o mundo em que vivemos”.
Igualmente pela visão crítica do social, para além das
questões da pobreza e do desenvolvimento, podemos referir que “os
países mais ricos muitas vezes têm pessoas em situações de
profunda desvantagem, porque carecem de oportunidades básicas
tais como cuidado de saúde, educação funcional, ocupação rendosa,
a par de segurança social e econômica”.
Sendo da mesma forma importante dado histórico sobre
democracia e privações sociais: em países democráticos nunca
ocorreu uma epidemia de fome, pois as autoridades políticas ouvem
a vontade popular porque querem se reeleger e adotam medidas
preventivas em relação às causas da fome.
Com isso, a discussão pública (razão pública) colabora para
a expansão das capacidades básicas de todos os envolvidos,
possibilita que o povo seja ouvido em seus reclamos políticos
(direitos democráticos) e faz com que as “necessidades” (incluindo
as econômicas) sejam melhor conceituadas em suas variadas
dimensões e não reduzidas à questão da renda pessoal ou familiar.
Sen usa a abordagem das capacidades (“capability
approach”) como uma forma de criar consciência sobre o que é
socialmente injusto – como munição para o debate público. Contudo
não explicita quais são exatamente as capacidades específicas a
serem almejadas como alvo da justiça (como o faz Martha
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Nussbaum, coautora de algumas obras de Sen). Ele tem uma crítica
implícita ao IDH – porque se reduza uma métrica de desigualdade
sem promover debates relevantes, embora o IDH tenha sido
inspirado por suas ideias.
Inferimos assim, que Sen se propõem a promover um novo
conceito de desenvolvimento, baseado no enfoque das capabilidades,
buscando pensar uma nova ética do desenvolvimento cujo
fundamento é a liberdade substantiva da pessoa humana.
4. A liberdade como meio de realização pessoal
O tema da liberdade para Sen é desenvolvido conjuntamente
com as capabilities. O acervo de capacidades representa a liberdade
pessoal de realizar várias combinações de efetivações. Se a liberdade
é intrinsecamente importante, as combinações disponíveis para a
escolha são todas relevantes para se avaliar o que é vantajoso para
uma pessoa, mesmo que escolha apenas uma alternativa. Nessa
perspectiva, a escolha é, em si mesma, uma característica valiosa da
vida de uma pessoa.
Por outro lado, se entendermos que a liberdade é apenas
instrumentalmente importante, o interesse no conjunto de
capacidades resume-se ao fato de que oferece à pessoa
oportunidades para alcançar várias situações desejáveis. Apenas as
situações alcançadas são valiosas em si mesmas, e não as
oportunidades, que são valorizadas apenas como meios com
respeito ao fim de alcançar situações desejáveis.
Essa maneira de avaliar um conjunto de capacidades pelo
valor de um elemento particularmente importante nele contido, Sen
denomina de avaliação elementar. Se, de outra parte, a liberdade é
valorizada em si mesma, a avaliação elementar será inapropriada,
pois a oportunidade de escolher outras alternativas é em si mesma
significativa.
É muito mais difícil aplicar praticamente a perspectiva do
valor intrínseco que a do valor instrumental, pois nossas
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observações diretas dizem respeito ao que foi escolhido e realizado.
A consideração do que poderia ter sido escolhido, por sua própria
natureza, é mais problemática (envolvendo, em particular,
suposições sobre as restrições reais com as quais a pessoa se
defronta).
Não há perda real na utilização do enfoque da capacidade
nessa forma reduzida no caso de se adotar a perspectiva
instrumental da liberdade, mas há perda se se adota a perspectiva
do valor intrínseco. Para esta última, uma representação do
conjunto das capacidades enquanto tal é importante.
Da mesma forma, mesmo que, de modo geral, se considere
a perspectiva instrumental bastante adequada, haverá casos em que
ela é extremamente limitada. No elucidativo exemplo seniano da
pessoa que passa fome por sua própria vontade não pode ser
considerada carente como uma pessoa cuja única opção é passar
fome devido à não possuir acesso a alimentação. Ainda que as
efetivações observadas sejam as mesmas, as dificuldades em que se
encontram não são as mesmas.
Na prática, mesmo que em geral o enfoque da capacidade
seja utilizado na forma mais próxima de concentração determinada
de efetivações, uma complementação sistemática seria necessária
para levar em conta os casos em que a liberdade usufruída pela
pessoa é de um interesse claro e imediato. Em muitos casos pode
não haver grande dificuldade em tal suplementação, desde que o
problema seja posto claramente e que a coleta de informações seja
bem dirigida e precisa.
Algumas vezes pode ser útil redefinir o nível das efetivações
para captar algumas das alternativas disponíveis e relevantes. Na
verdade, a base informacional das efetivações é não obstante uma
base de avaliação muito mais esmerada da qualidade de vida e do
progresso econômico que várias alternativas mais comumentes
recomendadas, tais como as utilidades individuais ou a posse de
mercadorias.
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Em termos de disponibilidade de dados, manter o registro
das efetivações (incluindo as vitais, como alimentar-se bem e evitar
a morbidade evitável ou a morte prematura) tipicamente não é mais
difícil, mas pelo contrário, é muitas vezes mais fácil do que obter
informações a divisões no âmbito da família, para não mencionar as
informações sobre utilidades.
O enfoque da capacidade dessa maneira pode ser utilizado
em vários níveis de sofisticação, e o nível adotado dependerá em
grande pane de considerações práticas sobre que informações se
pode ou não obter. Na medida em que a liberdade é tida como
intrinsecamente importante, a observação do feixe escolhido de
efetivações não pode ser em si mesma um guia adequado para o
exército de avaliação, a despeito da liberdade de escolher um feixe
melhor, ao invés de um pior, poder ser considerado, em certa
medida, uma vantagem mesmo na perspectiva da liberdade.
Esse ponto pode ser ilustrado por meio de um exemplo. Um
aumento da longevidade é tido, por comum acordo, como uma
melhoria da qualidade de vida (embora, em termos estritos,
possamos considerá-lo como um aumento da quantidade de vida).
Em parte isso ocorre porque viver mais tempo é uma realização
valorizada, e também porque outras realizações, tais como evitar as
doenças, tendem a acompanhar a longevidade. Mas uma
longevidade maior também pode ser vista como um aumento da
liberdade de viver mais tempo. Frequentemente damos isso por
aceito como base no raciocínio sólido de que, havendo opção, as
pessoas valorizam viver mais tempo. Assim, a realização observada
de uma vida prolongada reflete uma liberdade maior do que a que
se desfrutou.
A questão interpretativa surge no sentido de que o fato de
uma pessoa viver bastante, e não pouco, constitui a evidência de
uma liberdade maior, por que não constitui simplesmente uma
realização preferida, sem que nisso se envolva uma diferença em
termos de liberdade. Uma resposta consiste em dizer que uma
pessoa tem sempre a opção de suicidar-se, de modo que aumentar
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a longevidade aumenta as opções à disposição da pessoa. Mas há
uma outra questão aqui. Consideremos a hipótese em que, por
alguma razão (legal, psicológica ou outra), uma pessoa não pode
suicidar-se (a despeito da presença no mundo de venenos, facas,
edifícios altos e outros objetos úteis).
Diríamos então que essa pessoa não tem mais liberdade em
virtude de ser livre de viver mais, mas não menos. Pode-se
argumentar que se uma pessoa valoriza, prefere e deseja viver mais
tempo, então a mudança em questão constitui de fato um aumento
da sua liberdade, dado que a avaliação da liberdade não pode ser
dissociada da consideração das opções reais em termos dos
julgamentos avaliativos da pessoa.
A ideia de liberdade leva-nos para além das realizações, mas
isso não implica que a avaliação da liberdade deva ser independente
da avaliação das realizações. A liberdade de viver o tipo de vida
desejado tem uma importância que a liberdade de viver o tipo de
vida odiado não tem. Assim, a tentação de ver mais liberdade em
maior longevidade justifica-se de vários pontos de vista, incluindose a consideração da opção do suicídio e a sensibilidade à estrutura
avaliativa das realizações que afetam diretamente a métrica da
liberdade.
Isso tudo leva ao reconhecimento de que a utilização do
enfoque da capacidade, mesmo reduzido à concentração nas
efetivações realizadas. Assim, podemos referir que a utilidade de
uma pessoa não deve ser confundida com a valorização que ela
mesma faz, e assim, vincular o exercício de avaliação à utilidade da
própria pessoa é muito diferente de julgar o sucesso de uma pessoa
em termos da valorização que ela mesma faz.
A distinção importante a fazer nesse contexto é a seguinte:
uma pessoa pode não ter coragem de desejar uma grande mudança
social, presa às circunstâncias em que vive, desde que tenha a
oportunidade de avaliar a situação, contudo, o que caracteriza
essencialmente um exercício político nesse contexto em que a pessoa
pode valorizar uma mudança.
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Uma vantagem da valorização, por oposição ao sentimento,
é a de que uma avaliação tem de ser um exercício reflexivo e aberto
ao exame crítico, coisa que o sentimento não necessita ser (o
requisito do exame crítico não se aplica aos sentimentos da mesma
forma como se aplica às avaliações reflexivas). Em muitos contextos,
as representações formais assumirão a forma de ordenamentos
parciais, ou de hierarquias sobre determinadas relações
aproximadas. Este não é, por certo, um problema próprio do
enfoque da capacidade, pois ele pertence, de modo geral, aos marcos
conceituais de teoria social.
5. Considerações finais
O enfoque da capacidade pode ser contrastado não somente
com sistemas de avaliação baseadas em mercadorias, mas também
com avaliações baseadas num critério de utilidade. A noção
utilitarista de valor, que é invocado explícita ou implicitamente na
economia do bem-estar, percebe o valor, em última análise, somente
na utilidade individual que é definida em termos de uma condição
mental tal como o prazer, a felicidade, a satisfação dos desejos. Essa
perspectiva subjetiva tem sido extensivamente utilizada, mas pode
ser enganosa, pois pode ser incapaz de refletir a real privação de
uma pessoa.
Uma pessoa indigente, levando uma vida muito pobre,
poderia não estar mal em termos de utilidade medida pelo seu
estado mental, caso se verificasse que essa pessoa aceita sua situação
com silenciosa resignação. Em situações de privação por longos
períodos, as vítimas não persistem em queixas contínuas, com
frequência fazem grandes esforços para tirar prazer das mínimas
coisas e reduzem seus desejos pessoais a proporções muito
modestas e realistas.
A privação da pessoa pode não ser captada por escalas de
prazer, auto realização, etc., mesmo que ela não consiga alimentarse adequadamente, vestir-se decentemente, ser minimamente
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educada e assim por diante. O foco nas mercadorias e nos meios de
realização pessoal contrastado ao enfoque da capacidade é também
influente na moderna filosofia moral.
Em parte, esse procedimento é baseado em mercadorias,
pois a lista dos "bens primários" inclui "rendimentos e riqueza",
ademais das "liberdades básicas", "poderes e prerrogativas de
cargos e posições de responsabilidade", as "bases sociais do autor
espeito" e assim por diante.
Já o conjunto de capacidades representa a liberdade pessoal
de realizar várias combinações de efetivações. Se a liberdade é
intrinsecamente importante, as combinações disponíveis para a
escolha são todas relevantes para se avaliar o que é vantajoso para
uma pessoa, mesmo que ele ou ela escolha apenas uma alternativa.
Nessa perspectiva, a escolha é, em si mesma, uma característica
valiosa da vida de uma pessoa.
As coisas que as pessoas consideram valioso fazer ou ser
podem ser muito diversas, e as capacidades valiosas variam desde a
liberdade elementar, tais como livrar-se da fome e da desnutrição,
até capacidades complexas, tais como a obtenção do autor espeito e
a participação social. O desafio do desenvolvimento humano requer
atenção a uma variedade de questões setoriais e a uma combinação
de processos sociais e econômicos.
No tocante a liberdade temos que o fato de uma pessoa viver
bastante, e não pouco, constitui a evidência de uma liberdade maior,
por que não constitui simplesmente uma realização preferida, sem
que nisso se envolva uma diferença em termos de liberdade. Uma
resposta consiste em dizer que uma pessoa tem sempre a opção de
suicidar-se, de modo que aumentar a longevidade aumenta as
opções à disposição da pessoa.
Na distinção entre efetivações e capacidades, a ênfase recai
na importância de se dispor de liberdade de escolher um tipo de vida
e não outro. Essa ênfase distingue o enfoque da capacidade das
avaliações baseadas apenas em realizações. Contudo, a capacidade
de exercer a liberdade pode depender diretamente, em grande
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medida, da educação recebida, e assim sendo o desenvolvimento do
setor da educação pode ter uma conexão fundacional com o enfoque
da capacidade.
E portanto, podemos concluir que o desafio do
desenvolvimento humano não pode ser plenamente compreendido
sem que nós enfrentemos conscientemente a questão e prestemos
atenção deliberada ao aumento das liberdades e capacidades de
realização que são mais importantes nas vidas que podemos viver.
Ampliar as vidas limitadas das quais, queiram ou não, a
maioria dos seres humanos são prisioneiros por força das
circunstâncias, é o maior desafio do desenvolvimento humano no
mundo contemporâneo. Uma avaliação informada e inteligente
tanto das vidas a que somos forçados como das vidas que
poderíamos escolher mediante reformas sociais é o primeiro passo
para o enfrentamento daquele desafio. É uma tarefa que temos de
enfrentar.
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PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS: ANÁLISE
DA MODALIDADE DE COMPRA COM DOAÇÃO
SIMULTÂNEA EM ERECHIM – RS
Simone Paula Vesoloski 1
Josieli Fátima Vesoloski 2
1 INTRODUÇÃO
Esta pesquisa analisou a formulação e a evolução das
políticas públicas no Brasil, de acordo com o compromisso firmado
mundialmente na Cúpula Mundial de Alimentação, pretende-se
verificar qual a alternativa proposta pelo país a fim de minimizar a
vulnerabilidade social, a fome, a pobreza e os efeitos das políticas
públicas, bem como as iniciativas propostas no município de
Erechim.
A fome e insegurança alimentar e nutricional são problemas
antigos no contexto histórico do Brasil, e esses fatores estão
associados principalmente pela pobreza, à falta de educação
alimentar e também o direcionamento e a criação de políticas
públicas efetivas para a resolução desse problema. (Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2011).
Conforme Amartya a fome não esta apenas relacionada com
a produção de alimentos, mas também com a questão econômica,
com ações das disposições políticas e sociais para facilitar que as
pessoas tenham acesso a alimentos e minimizem a fome garantindo
saúde e nutrição. (SEN, 2000)
De acordo com dados referentes aos debates sobre
Segurança Alimentar, a Cúpula Mundial de Alimentação (World
Food Summit) a convite da Organização das Nações Unidas para a
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Alimentação e a Agricultura (FAO), reuniu-se em Roma no ano 1996
vários países que se comprometeram em modificar o atual cenário,
onde cada país deveria criar alternativas para que todas as pessoas
tivessem direito a alimentação segura e nutritiva. Segundo dados
coletados pela internet no site da FAO, atualmente mais de 800
milhões de pessoas em nível mundial, não têm alimentos suficientes
para suprir as necessidades nutricionais essenciais.
O Brasil criou alternativas para a erradicação da fome com
a introdução de políticas públicas. A concretização do objetivo
firmado se deu pela efetivação dessas políticas que têm como pilar a
agricultura familiar, e de acordo com a FAO, ela é considerada uma
das chaves para a erradicação da pobreza, não só no Brasil, mas no
mundo.
Conforme Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome e também Presidenta da Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil,
ressalta que a violação do direito à alimentação é a mais grave
situação de extrema pobreza. Estima e relata que no Brasil em 2011,
existe cerca de 16,2 milhões de brasileiros vivendo em extrema
pobreza, e uma das alternativas para diminuir esse número são os
programas estratégicos do Plano Brasil sem Miséria, onde irão
consolidar políticas públicas com estrutura permanente para
garantir os direitos fundamentais do ser humano, como o direito à
alimentação adequada e saudável. (CAISAN, 2011)
A principal constatação de modo geral, prima que a função
das políticas públicas é solucionar problemas que vêm em
consonância com a realidade no país, além do papel fundamental
participativo da sociedade se manifestando de acordo com as
premissas e necessidades. Destas políticas públicas existentes, serão
averiguadas de modo fragmentado nesta pesquisa, as que de fato
são propostas governamentais para a promoção da segurança e
soberania alimentar, em específico o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA).

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 237

As motivações para a realização desta pesquisa são diversas.
Inicialmente a motivação está ligada a curiosidade das autoras em
conhecer as esferas públicas referindo-se à formulação de políticas
públicas voltadas para o âmbito da segurança alimentar, que sempre
se indagaram sobre a questão da agricultura familiar como base de
minimização da fome com a produção diversificada de alimentos,
considerando a agricultura um dos principais “atores” que podem
modificar o cenário social e econômico. Outras motivações se deram
por querer conhecer políticas públicas introduzidas no município de
Erechim, a fragilização e problemas sociais decorrente da fome e da
vulnerabilidade, e quais a medidas corretivas para modificação do
quadro atual. Assim o estudo dessa pesquisa constitui-se na coleta
de dados, indagações, preocupações e curiosidades das autoras.
Partindo desse pressuposto, nesta pesquisa se investigou
como é a dinâmica dessa política pública no município de Erechim.
Foi analisado como é a operacionalização do PAA, a delimitação e
aprofundamento da pesquisa foi na modalidade de compra com
doação simultânea, que é uma das cinco modalidades de execução.
Este trabalho tem como principal objetivo aprofundar o
conhecimento e analisar os índices de agricultores que subsidiam e
contemplam o PAA no município selecionado e ver quais as
mudanças vem ocorrendo com estes agricultores, entidades e
famílias beneficiadas, no período de março/2016 a março/2017. A
partir desse objetivo principal, surgem mais objetivos específicos,
sendo que o primeiro se refere na análise do percentual de
agricultores familiares que subsidiam o PAA. O segundo consiste em
averiguar quais as secretarias municipais, cooperativas e órgãos
públicos auxiliam os agricultores na interação do programa e quais
são as pessoas envolvidas na operacionalização. Já o terceiro objetivo
específico é a identificação da diversidade dos produtos
comercializados. E por fim, o quarto objetivo específico é pesquisar
quais as melhorias e supostas dificuldades que os agricultores
enfrentam em relação ao programa e dentro dessa interação ver
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com as entidades e famílias beneficiadas quais as melhorias e/ou
dificuldades para acesso ao PAA.
Com o propósito de responder o tema principal da pesquisa
mencionada e cumprir com os objetivos propostos, utilizou-se,
como método para a realização do trabalho, a pesquisa bibliográfica,
a pesquisa quantitativa que busca identificar as pessoas que estão
diretamente envolvidas no PAA, operacionalizado pela secretaria
municipal e cooperativa no município de Erechim. Para obtenção
dos dados, levantamento e coleta de informações que embasaram a
pesquisa, sete pessoas foram submetidas à entrevista
semiestruturada, respondendo um questionário para sondar alguns
aspectos relevantes ao programa. Contudo, foi imprescindível a
visita in loco, ao menos em uma das entregas pré-fixadas, dos
alimentos as entidades beneficiadas. Com essas informações em
mãos, teve-se uma base se essa política pública está sendo eficiente,
com o intuito de sanar e minimizar a fome no município, a fim de
cumprir com o compromisso firmado na Cúpula Mundial de
Alimentação realizado em Roma.
Enfim, o que se pretende mostrar neste trabalho é como
Erechim está engajada no combate a fome, a ligação das políticas
públicas com a segurança alimentar adequada ao ser humano e
especificamente como o município age em relação à fragilização e
vulnerabilidade social das famílias. Pretende-se mostrar como
funciona o Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade de
compra com doação simultânea, destinado às entidades
selecionadas no município.
O PAA é operacionalizado dentro de cinco modalidades, as
mesmas são por Compra com Doação Simultânea, Compra Direta,
Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite, Compra Institucional,
Aquisição de Sementes. O estudo buscou pesquisar informações
relativas à modalidade de compra com doação simultânea.
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2 DESENVOLVIMENTO
2.1 Objetivo
Identificar o número de agricultores familiares que
subsidiam o PAA na modalidade de compra com doação simultânea;
Averiguar quais as secretarias municipais, cooperativas,
entidades e órgão públicos auxiliam os agricultores na interação e
operacionalização do programa;
Identificar a diversidade dos alimentos comercializados e
qual o preço pago aos agricultores pelos alimentos subsidiados ao
programa;
Pesquisar quais as melhorias com a introdução do programa
e supostas dificuldades que os agricultores enfrentam, bem como
verificar com os beneficiados quais as melhorias e/ou dificuldades
em relação ao PAA.
2.2 Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)
Em 1988 foi reformulada e aprovada a nova Constituição da
República Federativa do Brasil promulgada em 05 de Outubro de
1988 que expressa a preocupação dos movimentos sociais em
garantir o processo democrático, com participação da população e
regras claras. Dentro da aprovação dessa Constituição, a saúde passa
a ser um direito que deve ser atendida por políticas sociais e
econômicas, sendo essa saúde compreendida como resultado de
condições relacionadas à qualidade e dieta alimentar, à qualidade da
moradia, educação, renda, trabalho, esporte, meio ambiente
saudável, liberdade, propriedade da terra e acesso aos serviços da
saúde. Vale frisar e enfatizar outro ponto de extrema importância, a
luta engajada de um senador, onde o mesmo desde o ano de 2003
luta e propõe a alteração do art.6º da Constituição Federal a fim de
introduzir a alimentação como direito social. Por fim, no ano de
2010, uma campanha para aprovar a Emenda Constitucional nº 64

240 | Estudos sobre Amartya Sen

de autoria de um Senador, é promovida pelo Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), juntamente com
apoio de Organizações não Governamentais (ONGs), movimentos
sociais, resultando então na aprovação da mesma e está sendo
incluída no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. A Constituição
da República Federativa do Brasil promulgada traz em seu Capítulo
II, art.6º os direitos sociais, segue o mesmo:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
(Constituição Federal, 1988).

No ano de 2006 é finalmente aprovada uma lei de Segurança
Alimentar e Nutricional (SAN), conhecida também por Lei Orgânica
de Segurança Alimentar (LOSAN), onde através da
institucionalização da lei, cria o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (SISAN), com o propósito de assegurar a
alimentação adequada e de qualidade como um direito fundamental
de todo o ser humano, atribuindo de fato ao poder público, a
responsabilidade e o dever de adotar políticas públicas e ações que
garantam a SAN de toda a população.
Segundo a Lei nº 11.346, de 15 de Setembro de 2006, no seu
capítulo I e em seu Art. 2º reforça com ênfase o fato de a alimentação
ser um direito de todo o ser humano e puxa para o poder público a
obrigatoriedade em promover meios que garantem esse direito e
adotem políticas públicas a fim de assegurar a população segurança
alimentar e nutricional. Segue abaixo o Art. 2º para esclarecimento.
Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser
humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável
à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal,
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam
necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e
nutricional da população. (Brasil, Lei Nº 11.346/2006).
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Atualmente, o Brasil por meio da Lei nº 11.346/2006, adota
o seguinte conceito de SAN referente ao direito da população. O
mesmo consta no art.3º:
A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do
direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis. (Brasil, Lei Nº 11.346/2006).

2.3 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
Uma das ações do Fome Zero, do Governo Federal, o PAA
garante o atendimento de populações em situação de insegurança
alimentar e nutricional e promove a inclusão social no campo
fortalecendo a agricultura familiar. Foi criada a Lei nº 10.696, de 2
de julho de 2003, que institui em seu art. 19 enfatiza as finalidades
do PAA, segue o mesmo para conhecimento. (BRASIL, 2003)
Art. 19. Fica instituído o Programa de Aquisição de Alimentos,
compreendendo as seguintes finalidades:
I - incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão
econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade,
ao processamento de alimentos e industrialização e à geração de
renda;
II - incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos
pela agricultura familiar;
III - promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e
regularidade necessárias, das pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à
alimentação adequada e saudável;
IV - promover o abastecimento alimentar, que compreende as
compras governamentais de alimentos, incluída a alimentação
escolar;
V - constituir estoques públicos de alimentos produzidos por
agricultores familiares;
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VI - apoiar a formação de estoques pelas cooperativas e demais
organizações formais da agricultura familiar; e
VII - fortalecer circuitos locais e regionais e redes de
comercialização. (Brasil, Lei Nº 10.696, 2003).

Por meio do Programa, criado em 2003 e atualizado através
da Lei nº 12.512/2011, regulamentado pelo Decreto nº 7.775, de 4 de
julho de 2012, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais
podem adquirir os alimentos diretamente dos produtores. Os
beneficiados são agricultores familiares, assentados da reforma
agrária e povos e comunidades tradicionais. Para alcançar os
objetivos propostos, cujo principal finalidade é promover o acesso à
alimentação adequada e incentivar a agricultura familiar.
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 2011).
Na dinâmica do PAA os preços não devem ultrapassar o
valor dos praticados nos mercados locais. Produtos orgânicos ou
agroecológicos admitem aumento de preço de até 30% em relação
ao produto convencional. O PAA é operacionalizado pela Companhia
Nacional de Abastecimento (CONAB) e executado com recursos do
MDS e do MDA, em parceria com estados e municípios. As
modalidades que compreendem a execução do PAA são por Compra
com Doação Simultânea, Compra Direta, Incentivo à Produção e ao
Consumo de Leite, Compra Institucional, Aquisição de Sementes. No
Decreto nº 7.775/ 2012, no Capítulo IV, o art. 17 evidencia e esclarece
as modalidades especificadas na lei, segue o art.17:
Art. 17. O PAA será executado nas seguintes modalidades:
I - Compra com Doação Simultânea - compra de alimentos
diversos e doação simultânea às entidades da rede
socioassistencial, aos equipamentos públicos de alimentação e
nutrição e, em condições específicas definidas pelo GGPAA, à rede
pública e filantrópica de ensino, com o objetivo de atender
demandas locais de suplementação alimentar de pessoas em
situação de insegurança alimentar e nutricional;
II - Compra Direta - compra de produtos definidos pelo GGPAA,
com o objetivo de sustentar preços;
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III - Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite - compra de leite
que, após beneficiamento, é doado aos beneficiários consumidores;
IV - Apoio à Formação de Estoques - apoio financeiro para a
constituição de estoques de alimentos por organizações
fornecedoras, para posterior comercialização e devolução de
recursos ao Poder Público;
V - Compra Institucional - compra da agricultura familiar realizada
por meio de chamada pública, para o atendimento de demandas
de consumo de alimentos, de sementes e de outros materiais
propagativos, por parte de órgão comprador; e
VI - Aquisição de Sementes - compra de sementes, mudas e
materiais propagativos para alimentação humana ou animal de
beneficiários fornecedores para doação a beneficiários
consumidores ou fornecedores. (Brasil, Decreto Nº 7.775/ 2012).

De acordo com dados da Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), desde o início do programa, foram
adquiridos 929,496 mil toneladas de alimentos, comprados pelo
Governo Federal de 350 mil agricultores familiares, sendo possível
o atendimento de cerca de 15 mil entidades que atendem
diretamente pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional. O PAA está presente em aproximadamente 3,5 mil
municípios brasileiros. (CONAB, 2009)
Segundo a CONAB, o Grupo Gestor (GGPAA) é um órgão
colegiado de caráter deliberativo e formado por representantes dos
seguintes ministérios: MDS, MDA; MAPA; MP; MF e MEC, onde
tem a finalidade de definir as medidas necessárias para a
operacionalização do PAA, incluindo: sistemática de aquisição dos
produtos; preços praticados que consideram as diferenças regionais
e a realidade da agricultura familiar; regiões prioritárias para
implementação do Programa; condições de doação dos produtos
adquiridos; condições de venda dos produtos adquiridos. Os
gestores executores do programa são: Estados; Municípios e
CONAB. (CONAB)
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Os gestores locais são as: organizações compostas por
agricultores familiares (cooperativas, associações e sindicatos dos
trabalhadores rurais) e; entidades da rede socioassistencial.
Conforme dados coletados no sítio da Conab, através da
internet em seu endereço eletrônico, o Rio Grande do Sul tem na sua
totalidade 11 Projetos no Estado, que se enquadram na modalidade
de Estoque e o recurso de origem é pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), com um valor total equivalente a
R$ 9.455.686,67 em projetos abrangentes. Já na modalidade de
compra por Doação Simultânea, o Estado tem 30 projetos, o valor
total de todos eles equivalente a R$ 9.027.149,54, sendo o recurso de
origem através do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate
a Fome (MDS). (CONAB, 2016)
Um dos critérios para participar como fornecedor dos
alimentos do PAA, como mencionado anteriormente, é ser agricultor
familiar. Falando de agricultor familiar, existe uma lei que estabelece
o conceito definitivo da agricultura familiar no país e prevê, que
“agricultor familiar é aquele que não detém, a qualquer título, área
maior do que quatro módulos fiscais”. Sendo assim essa lei que
estabelece a definição, é a Lei nº 11.326/ 2006, e em seu o Art. 3º
traz a clareza dos requisitos. Segue abaixo a descrição:
Art.3º Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio
rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro)
módulos fiscais;
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas
atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de
atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou
empreendimento. (Brasil, Lei nº 11.326/ 2006).

O PAA surgiu como uma das ações estruturantes do
Programa Fome Zero e é parametrizando como uma estratégia de
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SAN, cumprindo o papel previsto na própria Constituição e no qual
a Lei do PAA foi criada, que é a garantia ao acesso dos alimentos com
qualidade, quantidade e regularidade às populações com riscos de
insegurança alimentar e nutricional, promovendo a inclusão social
no meio rural através do fortalecimento da agricultura familiar que
produz os alimentos. Ainda o PAA coopera e estimula na formação
de estoques nacionais, possibilitando que os agricultores familiares
estoquem alimentos produzidos para comercializarem futuramente,
garantindo e visando preços justos. (CAISAN, 2011).
Os alimentos adquiridos através do PAA são destinados às
pessoas atendidas por programas sociais locais e contempla também
cidadãos de risco alimentar, como exemplo, indígenas, quilombolas,
atingidos por barragens, entre outros. O PAA vem para cumprir o
papel do direito humano a alimentação adequada (DHAA), tendo
uma preocupação com a SAN:
O programa tem contribuído para fortalecer a construção de redes
de produção e consumo que envolvem um amplo leque de
organizações sociais, e cujo foco não se reduz o acesso aos
mercados já que incorporaram também uma série de objetivos
relacionados à promoção da segurança alimentar e nutricional.
(SCHIMITT; GUIMARÂES, 2008, p.10).

Para Amartya a economia política da prevenção da fome no
mundo além de envolver instituições e organizações, deve estreitar
laços entre poder governador versus governados, criando políticas
públicas que se moldam a realidade necessária. (SEN, 2000).
3 METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa evidenciada neste trabalho ocorreu com a
formulação de um projeto piloto realizado em setembro de 2015.
Para mais embasamento, melhor estruturação da pesquisa, bem
como maior aprofundamento, nos meses de janeiro/2016 a
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março/2017, foram coletadas todas as informações plausíveis e
possíveis referente ao PAA.
Para atingir o objetivo inicial, os métodos de pesquisa
empregados se deram primeiramente através de uma pesquisa
bibliográfica, leitura de artigos, notícias sobre políticas públicas de
segurança, soberania alimentar e nutricional, a questão da fome e a
pobreza no mundo, também foram acessado sites, consultada a
legislação brasileira, portal da transparência de órgãos públicos,
como exemplo o portal de transparência do CONAB, que
disponibilizam dados que são considerados importantes e
fundamentais para agregar conteúdo e informações à pesquisa
realizada.
Após entender a dinâmica e operacionalização do programa,
foi feito um levantamento através de pesquisa qualitativa
semiestruturada com os envolvidos na política pública, pretendendo
ter uma noção relativa à quantidade de agricultores familiares no
município de Erechim que subsidiam o PAA pela modalidade de
compra com doação simultânea, saber a diversidade dos alimentos
comercializados, averiguando o impacto dessa política pública entre
os agricultores e os beneficiados, fazendo uma análise dos principais
objetivos propostos, discutindo os resultados alcançados. Depois de
feito esse levantamento, foi realizado também uma pesquisa in loco
a alguns agricultores que estavam presentes e que se
disponibilizassem de forma espontânea em participar e algumas
entidades soco assistenciais com o propósito de investigar e saber
informações referentes à adesão do programa. É relevante
mencionar que a visita in loco se deu a Cooperativa Central de
Comercialização da Agricultura Familiar de Economia Solidária
(CECAFES), local onde são acondicionados os alimentos pelos
agricultores, e esses alimentos ficam disponíveis para retirada das
entidades.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Histórico da implementação da adesão ao PAA - compra com
doação simultânea no munícipio de Erechim
Em 2015 foi aprovado o projeto de PAA no munícipio de
Erechim, e 2016 é o primeiro ano de execução do PAA efetivada na
modalidade de Compra com Doação Simultânea. Essa modalidade
tem o objetivo de comprar os produtos da agricultura familiar com
dispensa de licitação, após essa compra é feita doação desses
produtos com o propósito de garantir a SAN das famílias
beneficiadas. No caso do município de Erechim, essa compra é feita
diretamente dos agricultores intermediado por uma cooperativa e
repassado as entidades socioassistenciais. O projeto está efetivado
pelo número RS/2015/02/0095. O recurso é de origem do Governo
Federal através do MDS em convênio com a CONAB- RS, repassado
a cooperativa que faz a compra dos alimentos dos agricultores
familiares. (Portal de Transparência do CONAB).
4.2 Agricultores fornecedores e entidades beneficiadas com o PAA
na modalidade de compra com doação simultânea
A partir de pesquisa realizada no próprio site do Portal de
Transparência do Conab e informações cedidas pela Cooperfamília
e pela Secretaria da Cidadania, o município de Erechim, executa do
PAA através da Compra com Doação Simultânea, esta
operacionalização se dá da seguinte maneira, toda a compra é feita
pela cooperativa: Cooperfamília, onde estão inscritas 77 famílias de
agricultores familiares da região, para produzirem 31 itens de
alimentos que irão compor a cesta do PAA, sendo estes alimentos:
hortifrutigranjeiros, panifícios, geleias, leite e ovos. Esses 31 itens
respeitam a sazonalidade de cada período do ano. Todos os produtos
que são industrializados são legalizados conforme a Lei que
enquadra cada um na sua especificidade, sendo a Cooperfamília a

248 | Estudos sobre Amartya Sen

entidade proponente do projeto, fazendo toda a elaboração do
mesmo, a prestação de contas e a ajuda na organização da produção.
Para a escolha dos agricultores familiares fornecedores dos
alimentos foi realizada uma Chamada Pública, sendo essa, um
procedimento administrativo, uma espécie de reunião voltado a
seleção dos agricultores, com o intuito explicativo sobre a proposta
de adesão, os agricultores que se mostram interessados em
participar do PAA firmam um termo de compromisso para
fornecimento dos gêneros alimentícios que irão compor as cestas de
produtos destinadas as entidades socioassistenciais. Para participar,
o agricultor que deseja ser fornecedor dos alimentos ao programa,
deve atender alguns quesitos, como exemplo, possuir a Declaração
de Aptidão ao Pronaf (DAP), instrumento que qualifica a família
como agricultores familiares.
Pode-se dizer que no município não teve especificamente
uma escolha, seleção, pois todos os agricultores que manifestaram
interesse em fornecer os alimentos, tendo a documentação
adequada, foram inclusos ao programa. Isso ocorreu devido a um
fator crucial, o município poderia fazer o encaminhamento de um
projeto no valor máximo de R$ 2.000.000,00, porém não teve
agricultores suficientes para poder fornecer os alimentos ao
programa. Sendo que o recurso do projeto é aprovado pela União,
cujo realiza o pagamento por intermédio do MDS, onde o MDS
repassa o valor ao CONAB, que fica responsável pelo pagamento aos
agricultores, o valor do projeto no município totalizou um valor de
R$ 563.360,00. Cada agricultor que fornece alimentos tem um
cartão magnético e receberá o pagamento por meio dele.
Para chegar à estimativa do Projeto que pudesse ser
elaborado e liberado recursos para o valor comentado de R$
2.000.00,00, a própria Cooperfamília juntamente com a equipe
técnica da CONAB, fizeram um levantamento de dados para
averiguar a demanda, após isso, a Conab elaborou proposta
preliminar de participação, preenchendo a Ficha Preliminar de
Levantamento de Demanda e encaminhando ao MDS para avaliar a
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demanda compatibilizando com o orçamento disponível, na qual
publica portaria ministerial estabelecendo valores e propondo metas
de execução. Após isso, se faz o trâmite da chamada pública de
escolha dos agricultores familiares.
Para a escolha dessas entidades foi aberta um edital para que
as entidades interessadas se inscrevessem, um quesito básico e
imprescritível para a participação era estar cadastrada no Conselho
Municipal de Assistência Social (COMAS) a mais de dois anos e
atender famílias com maior vulnerabilidade. De acordo com a
informação da diretora técnica da Secretária da Cidadania, teve
somente 11 entidades que tiveram interesse e atendiam com os
requisitos exigidos.
Em nível de curiosidade com relação à quantidade de cestas
de alimentos citadas pela cooperativa e pelas secretarias municipais,
buscou-se saber como eram as cestas, em modo algum as partes
executoras se mostraram favoráveis pra detalhar quais os alimentos
compõem, nem quantos quilogramas de cada alimentos é destinado
as entidades socioassistenciais.
4.3 Operacionalização do PAA no munícipio
O projeto do PAA no município é operacionalizado pela
Cooperfamília, conhecida pelo nome fantasia, sendo a razão social
denominada: Cooperativa de Desenvolvimento Regional Ltda. A
operacionalização conta com a parceria da Prefeitura Municipal de
Erechim, especificamente com o apoio do departamento da
Secretária Municipal da Agricultura, Abastecimento e Segurança
Alimentar, e da Secretária Municipal da Cidadania, juntamente com
o apoio do Sindicato Unificado dos Trabalhadores da Agricultura
Familiar do Alto Uruguai (SUTRAF-AU) e Cooperativa Central de
Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária
(CECAFES).
O projeto registrado junto ao Conab sob o nº
RS/2015/02/0095, com pagamento feito pelo MDS com duração de
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12 meses, e dentro deste período foram distribuídos alimentos as 11
entidades
socioassistenciais
que
doaram
alimentos
aproximadamente para 500 famílias. A modalidade enquadrante é
por Doação Simultânea. Foi aprovado no ano de 2015, sendo
efetivado e executado no ano de 2016. Conta com um recurso anual
no valor de R$ 563.630,00.
Com os agricultores aptos a fornecer os alimentos, a
Cooperfamília cadastra os mesmo no sistema informatizado, o
Sistema de Informação do Programa de Aquisição de Alimentos
(SISPAA), solicita a geração dos cartões de pagamento, certifica-se
do preço pago aos agricultores, a quantia e diversidade de alimentos
que cada um irá fornecer, bem como, com o apoio da Secretária da
Cidadania cadastra as entidades socioassistenciais, com Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) obrigatório de cada uma, sendo
então essas aptas a receber os alimentos.
Essa compra é feita diretamente dos agricultores familiares
por meio da cooperativa e é pago um valor entre R$ 5.000,00 a R$
8.000,00/anual por agricultor, variando a quantidade de alimento
produzido e entregue. A entrega desses alimentos é feita pela
CECAFES, com sede no Bairro São Cristóvão, no município de
Erechim, sendo que a primeira entrega do ano de 2016 ocorreu no
dia 16 de março, sendo as entregas programadas para a segunda
Quarta-feira de cada mês, finalizada em março/2017.
Os agricultores deixam os alimentos sob responsabilidade
da Cooperfamília na sede da CECAFES, que pesa os mesmos, faz a
divisão de acordo com a diversidade dos alimentos e quantidade de
entidades cadastradas. As entidades ficam responsáveis pela
retirada dos alimentos, pelo transporte até a sede própria, onde no
ato da retirada assinaram um Termo de Recebimento e
Aceitabilidade que será admitido como comprovação da entrega e
quantidade prescrita dos alimentos, e a partir deste momento fica
responsável por destinar estes, as famílias de maior necessidade e
vulnerabilidade.
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Vale ressaltar que no primeiro momento foi necessário
achar meios de buscar informações junto aos órgãos municipais,
sendo fundamental e de extrema importância ter uma noção
preliminar para traçar metas e prazos e pesquisar com mais
profundidade os objetivos iniciais do projeto de pesquisa. No
segundo momento foi conversado com Secretaria de Agricultura,
Abastecimento e Segurança Alimentar, onde indicaram com mais
especificidade, a Cooperfamília e a Secretaria de Cidadania e
Comunicação Social para que fossem obtidas maiores e mais
detalhadas informações a respeito.
Depois de explanado todo o intuito da pesquisa deste
trabalho, sanado dúvidas referente à mesma e conversado tanto com
as pessoas responsáveis pela Secretaria de Cidadania e Comunicação
Social, bem como a Cooperfamília, estas firmaram o compromisso
em colaborar com dados para a pesquisa, informações e com a
explicação da operacionalização do PAA no município, inclusive
assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
autorizando a divulgação dos dados fornecidos pelas mesmas e
autorizando a identificação. Essas instituições enfatizam que o
programa é uma grande conquista para o município, pois já haviam
encaminhado outros projetos em anos anteriores e não tiverem a
aprovação, estavam de certa forma confiantes de que o atual projeto
fosse vir a ser aprovado, mas também estavam com um certo receio,
devido a experiência anterior.
A Cooperfamília foi à única cooperativa que teve interesse
em cadastrar-se junto ao Conab para ser proponente do PAA no
município e conta com o apoio da prefeitura municipal para
execução. A atual presidente da cooperativa faz toda a elaboração do
projeto, a prestação de contas e auxilia também na organização de
produção dos alimentos, faz o trâmite de compra e ajuda na
execução do programa. A mesma evidencia que o programa é de
suma importância para o município, exclusivamente para as
famílias de agricultores que comercializam os alimentos, sendo
assim, esses agricultores tem uma garantia de mercado e de renda,
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as entidades que recebem os alimentos de forma gratuita também
são privilegiadas, pois esses alimentos auxiliam nas refeições diárias
das famílias assistidas pelas entidades e que vivem em
vulnerabilidade social.
A mesma complementa seu comentário, relatando que o
valor do PAA na modalidade de Compra com Doação Simultânea, é
limitado pelo MDS ao valor anual de no máximo R$ 8.000,00 por
unidade familiar, e isso é insatisfatório em parte, pois atualmente
existem muitas famílias com baixa renda, em condições de
vulnerabilidade e pobreza, que poderiam ser atingidas e
beneficiadas se o limite de venda por agricultor pudesse ser maior
durante o ano. Em contrapartida a mesma relata que se o município
demandasse de mais produtos, no caso se mais agricultores que
produzissem, quisessem aderir ao PAA, seria possível e viável, pois
o município poderia aprovar um valor de até R$ 2.000.000,00 para
o PAA – Compra com Doação Simultânea. O Atual projeto em
execução é no valor de R$ 563.630,00, como mencionado o mesmo
poderia chegar a um valor bem maior.
Além da Cooperfamília, a Secretaria de Cidadania e
Comunicação Social também auxilia na operacionalização do
programa, com a escolha das entidades socioassistenciais que irão
receber os alimentos. A atual diretora técnica da Secretaria de
Cidadania crê que existem mudanças perceptíveis em relação à
aquisição do programa, explicando que são vários benefícios para
cada entidade socioassistencial que recebem os alimentos, pois os
produtos são de qualidade, ajudam no orçamento de cada família
beneficiada, os alimentos que vem na cesta durante o mês, não
necessitam ser comprados. O PAA oferece uma qualidade de vida às
famílias que são atendidas, pois é através desse projeto que pode se
ter a certeza que essas famílias estão consumindo e levando para
seus lares alimentos de excelente qualidade e que garantirão
segurança alimentar e nutricional. Em relação à entrega dos
alimentos, a mesma fala que a logística mantem a qualidade dos
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produtos, pois esses são armazenados adequadamente e fica a
disposição das entidades retirarem no dia combinado.
Uma das agricultoras familiares que esteve presente na
primeira entrega do PAA em março/2016 relata brevemente que o
PAA é uma grande oportunidade para ajudar as famílias de baixa
renda, pois todos os seres humanos necessitam comer, e a
agricultura familiar existe, além de fornecer alimentos, para ajudar
a evitar que existam famílias que passem fome e acabem em um
estado de desnutrição e insegurança alimentar.
Em uma visita in loco no CECAFES, no mês de julho/2016,
um agricultor ressaltou que o programa fortalece o meio rural,
complementa renda da família, as entidades que recebem os
alimentos com certeza recebem um produto de qualidade, de boa
procedência, além de ser cultivado com dedicação e minimização do
uso de agrotóxicos, porém ele enfatiza que o valor pago ao agricultor
ainda é baixo, tem preços de alguns alimentos que estão defasados,
que poderiam vir a ser melhor, pois iria estimular muito mais.
Buscou-se também saber por meio desta pesquisa, como o
lado recebedor, ou seja, beneficiado do programa analisa e vê a
operacionalização, como avalia o alimento recebido, se é suficiente,
enfim, qual é a perspectiva dos próximos meses quanto aos
alimentos e toda a dinâmica que abrange o PAA. Foram entrevistas
três entidades socioassistenciais, a fim de preservar e resguardar o
nome de cada uma não serão identificadas.
A entidade denominada ficticiamente por Entidade
Socioassistencial “X”, demonstra que os alimentos recebidos por
meio do programa vieram para agregar à intervenção social do
trabalho que a entidade já vinha realizando, tendo em vista o público
alvo, que são pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade
social em consonância com as ações assertivas da própria
instituição.
Quando solicitado a Entidade salientar quanto à avaliação
dos alimentos recebidos, alguma dificuldade encontrada, e se
houvesse dificuldade o que poderia ser proposto para melhoria, a
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mesma declarou que os produtos recebidos da agricultura são de
boa qualidade, porém deixa a desejar a relação da diversidade, a
variedade não muito diversificada, vem vários quilogramas de
produtos, mas a maioria da mesma singularidade, mesma espécie,
impossibilitando que as famílias cadastradas suprem as
necessidades e tenham um cardápio mais amplo. A mesma
esclarece que um ponto de melhoria poderia ser uma maior
variedade dos alimentos, além da quantidade disponibilizada, pois o
programa teria um alcance maior do número de famílias que
pudessem ser atendidas. Se comparado com a realidade da
população do município e das famílias atendidas pela entidade os
alimentos recebidos minimizam uma pequena parte das famílias,
sendo essas 40 apenas das 250 famílias que a mesma auxilia.
A outra entidade entrevistada, nomeada ficticiamente por
Entidade Socioassistencial “Y”, frisa que os alimentos auxiliaram na
questão financeira, pois são alimentos que não necessitam ser
comprados, o dinheiro pode ser destinado para outra necessidade
prioritária. A perspectiva diante do programa é que ele possa ser
duradouro, sendo bom para quem produz e para quem recebe os
alimentos.
Quando fora solicitada para enfatizar como a Entidade
avalia os alimentos recebidos e as considerações que achasse
relevante evidenciar, a mesma destaca que a avaliação de qualidade
é feita visualmente, não segue nenhum critério especifico.
Consideram os alimentos de modo geral de boa qualidade, mas
relata que teve algumas entregas que alguns itens não apresentavam
qualidade adequada, onde esta foi visto somente na hora da
utilização, do consumo mesmo, exemplificando a mandioca, cujo na
primeira entrega estava mofada, estragada, com insetos, muito suja,
sendo que aproximadamente a metade da quantidade recebida foi
descartada. Na segunda entrega havia algumas unidades de
produtos em condições ruins, mas nas entregas seguintes a
qualidade já estava melhor.
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Esta revela que a CONAB vistoriou o local a fim de saber
como estava sendo a efetivação do programa, se de fato a entidade
estava recebendo os alimentos. A mesma disse que apontou aos
fiscais do CONAB no momento que estiveram presente na entidade
fazendo a auditoria e a Cooperfamília em outra oportunidade, a
questão da quantidade, apontando que a entrega deveria ocorrer
mais vezes durante o mês, para que a entidade pudesse aproveitar
mais os alimentos, pois essa entidade em questão aproveita os
alimentos consumindo internamente entre as pessoas beneficiadas.
Pois a entrega é feita uma vez por mês, tudo que é recebido, as vezes
tem validade curta, tendo que ser consumido logo, em uma semana
ou dez dias, ficando o restante do mês sem a presença daqueles
produtos, restando uma diversidade pequena para o resto do mês.
Sugerindo como melhoria, que as entregas fossem no mínimo
quinzenalmente, ou até mesmo se possível semanalmente, além de
uma melhor seleção dos alimentos em questão de qualidade mesmo,
feita ainda na propriedade do agricultor pra depois vir mais
adequado, limpo e em boas condições de aproveitamento
minimizando o descarte por acondicionamento dos alimentos por
exemplo.
A terceira entidade, ficticiamente também denominada por
Entidade “Z”, enfatiza brevemente que avalia os produtos de ótima
qualidade, os alimentos auxiliam muito, sendo distribuídos em
média para 80 famílias, e ainda assim é possível alimentar 100
crianças que ficam em período integral na sede da entidade
desenvolvendo atividades de contra turno, ou seja, se a criança
estuda de manhã, a tarde ela vai para a entidade, e vice-versa, onde
com esse alimento é feito uma refeição disponibilizada no meio da
manhã ou da tarde em que a criança se encontra na sede da
entidade. Essa entidade não quis declarar muitas informações a
respeito do programa.
O PAA é um instrumento benéfico, que vem ao encontro de
propostas governamentais para erradicação da fome e minimização
da pobreza de acordo com compromissos firmados nacionalmente e
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internacionalmente pelo nosso país. É notável e vale ser evidenciada
a luta de pessoas públicas eleitas por processo democrático, que se
perpetuou por anos, a fim de modificação do art. 6º da Constituição
Brasileira para incluir a questão do DHAA na forma de Lei.
Diga-se de modo generalizado que a maioria das pessoas
considera o programa favorável para a agricultura familiar e para as
famílias recebedoras, pois o alimento que chega é saudável, in
natura (fresco) e de qualidade. Os agricultores tem um ponto
positivo que enfatizam, pois tem a probabilidade de garantia de uma
renda a mais, tem uma colocação certa de mercadoria, mas, porém
o preço ainda não é o adequado de acordo com o mercado praticado.
De modo particular as autoras da pesquisa concordam que
alguns preços de fato, se analisado com o mercado externo, estão
desatualizados, relativamente baixos. Outra deficiência no decorrer
da pesquisa, que foi levantada por uma das entidades, e que se
aponta como uma mudança que deveria ocorrer, seria a questão da
entrega dos produtos, a frequência de vezes referente a esta entrega.
O PAA teve no ano de execução a entrega uma vez ao mês, sendo
que, para as entidades que consomem os alimentos internamente,
acaba sendo dificultoso armazenar para manter a qualidade, e
muitas vezes o produto acaba estragando pelo fato de ser perecível.
A viabilidade de entrega dos alimentos quinzenalmente poderia ser
uma solução adequada e expressiva para de fato manter o objetivo
proposto da própria política pública, cujo é manter o direito humano
da alimentação adequada promovendo segurança alimentar e
nutricional realmente a essas pessoas que recebem estes alimentos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho procurou compreender melhor a
efetivação de uma política pública dentro do município de Erechim.
Em especificidade uma política pública que viesse ao encontro da
minimização da fome, da promoção à segurança alimentar e
nutricional do ser humano e com base no fortalecimento da
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agricultura familiar. E como consequência esse fortalecimento da
agricultura maximiza meios de rendimento, garantia de venda dos
alimentos produzidos, minimizando a possibilidade de ocorrer o
êxodo rural, dando mais estimulo as famílias de pequenos
agricultores para se manterem no meio rural.
No que se refere às políticas públicas a pesquisa se embasou
no PAA na modalidade de compra direta do agricultor com doação
desses alimentos a entidades socioassistenciais, para destinação
destes as famílias de baixa renda, com condições de pobreza elevada,
que vivem em vulnerabilidade social e realmente passam condições
de necessidades básicas, inclusive fome. Pretendeu-se mostrar como
é a operacionalização do PAA no município, como funciona a
compra, para quem são destinados os alimentos, se buscou ouvir as
pessoas envolvidas com a operacionalização de forma direta, ouvir
os agricultores fornecedores, entidades beneficiadas recebedoras
dos alimentos. Com isso ter-se uma visão abrangente de como esta
sendo o programa, qual a efetividade, e o que os envolvidos acham.
Com todo o embasamento que se pode ter em relação ao que
tange o conceito de PAA, o método empregado se considera
relevante, pois a partir do objetivo principal, contemplando os
objetivos específicos foi possível ter uma visão da operacionalização
do programa no município de Erechim. Uma limitação encontrada
para embasar mais a pesquisa foi a carência de material
bibliográfico, a uma diversidade maior de materiais disponíveis em
meio virtual.
A contribuição dessa pesquisa para a ciência vem pela
necessidade de saber a efetivação e a aplicação da lei. Existem poucas
pesquisas que tratam o tema de segurança alimentar e nutricional
sustentado por uma política pública, pesquisada minunciosamente
como o PAA. Foi analisado o contexto que envolve a
operacionalização do programa, como é bem recente a introdução e
efetivação já se pode apontar lacunas deficitárias.
A principal melhoria é a garantia que os agricultores
familiares têm de venda dos alimentos produzidos na pequena
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propriedade e a alimentação que beneficia inúmeras famílias
vulneráveis na minimização da fome. Uma lacuna deficitária e que
deve servir como futuro ponto de mudança esta ligada a entrega dos
alimentos, ter uma maior frequência. Além de criar alternativas de
incentivo para que mais agricultores produzam alimentos e queiram
fornecer ao PAA. Além do mais, na medida do possível, se vê a
necessidade da cooperativa em reunião com os agricultores, CONAB
e possivelmente MDS, MDA, verificar meios de revisão de preços,
para atrair e estimular uma maior participação de agricultores na
produção de alimentos e adesão ao PAA, pois a necessidade de suprir
a vulnerabilidade das famílias de baixa renda é grande no município.
Como Amartya ressalta na obra “Desenvolvimento como
liberdade”, políticas públicas bem planejadas geram pequenas
despesas púbicas e reduzem acentuadamente epidemias e
disposições comunitárias para assistência médica. Com esse
apontamento vale dizer que a introdução de uma política pública na
área de alimentação gera ganhos positivos em vários aspectos para
a sociedade. (SEN, 2000)
O programa de modo geral se avaliou satisfatório, pois
minimiza a fome de várias famílias, diminui a situação de
vulnerabilidade e de insegurança alimentar e nutricional, promove
inclusão social no campo, fortalecimento da agricultura familiar e
redução do êxodo rural.
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A EDUCAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES E PARA O
FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA
Isadora Benvenuti de Mattos*
INTRODUÇÃO
A globalização, o problema da desigualdade e as
transformações econômicas e políticas, estimulam estudos tema do
desenvolvimento. O presente artigo tem como intuito analisar o que
propõe Amartya Sen como conceito de desenvolvimento, mais
especificamente dentro da proposição de Desenvolvimento como
Liberdade. Nesse contexto, procurar-se-á compreender e
aprofundar as definições que o autor atribui para liberdades e
capabilities, essas premissas em termos de enriquecimento da vida
humana, abarcando a função da educação nesse contexto. O
caminho desta pesquisa engloba também a aproximação que o
Autor sugere entre a economia e a ética, e o que isso projeta na
educação, na desigualdade, nas privações e opressões.
Por fim, busca averiguar a educação como contribuição para
a democracia, analisando a relação de dependência existente entre
ambas. Tendo como fio condutor a Teoria da Justiça de Amartya Sen,
especialmente no que tange as capacidades e a sua influência na
condição de agente. A principal abordagem é indagar a educação
como modelo que eduque para as capacidades, em benefício para a
condição de agente, contribuindo para dinamizar, qualificar e
ampliar os mecanismos de participação dos indivíduos na sociedade,
almejando um desenvolvimento democrático, tendo em vista a
importância da democracia para o equilíbrio social.
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DIREITO À EDUCAÇÃO
CAPACIDADES

E

DESENVOLVIMENTO

DAS

Amplamente protegido pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, o Direito à Educação está previsto em
seu artigo sexto, no qual, juntamente com a moradia, o trabalho, a
saúde, o lazer, dentre outros direitos sociais, está o direito à
educação. Também reiterado no mesmo texto magno, no artigo 205:
"A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho". (BRASIL, 1988). Os
direitos sociais são as prestações de serviços essenciais para a
existência e o desenvolvimento das pessoas.
O Ministro Luís Roberto Barroso, no Recurso Extraordinário
número 888815, reconheceu que a escola exerce papel fundamental
na formação de cidadãos de uma sociedade livre, justa, solidária e
pluralista, citando para tanto o que dispõem os artigos 1º, inciso III,
e 3º, incisos I, II e III, do Diploma Maior:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; [...] Art. 3º
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
(BRASIL, 1988).

As controvérsias relativas à educação são de interesse geral
da população brasileira, especialmente do ponto de vista social, em
razão da própria natureza do direito pleiteado, tanto que previsto no
artigo 6º, caput, combinado com artigo 205, da Constituição, como

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 263

direito de todos e meio essencial ao exercício da cidadania e à
qualificação para o trabalho.
Quando se fala em educação, indispensável correlacionar às
ideias pragmáticas de Amartya Sen. De acordo com Zambam e
Aquino:
Temas como diminuição dos níveis de pobreza, acesso à educação
de qualidade, sistemas de saúde eficientes, direitos humanos,
tolerância, políticas de financiamento, enfrentamento de
catástrofes ambientais e naturais, relações entre as culturas, entre
outros tornam a obra de Sen uma referência universal. (2016, p.
61, grifo nosso)

Quando a democracia oportuniza participação social pela
distribuição equitativa de poder e promove melhores condições de
desenvolvimento - expansão de liberdades e aperfeiçoamento das
capacidades humanas - as desigualdades, a fome, o desemprego, a
exclusão, a miserabilidade podem ser mitigados. (ZAMBAM;
AQUINO, 2016, p. 49)
A capacidade humana sofre grande influência do apoio
público substancial, principalmente no que diz respeito ao
fornecimento de saúde básica e educação fundamental, tais
facilidades são cruciais para a formação e o aproveitamento das
capacidades. Sen entende as capacidades como uma liberdade de
realizar combinações, de optar dentre as alternativas que são
apresentadas no contexto social e econômico em que determinada
pessoa vive, vejamos:
A capacidade de uma pessoa consiste nas combinações alternativas
de funcionamento cuja realização é factível para ela. Portanto, a
capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de
realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos
formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de vida
diversos). Por exemplo, uma pessoa abastada que faz jejum pode
ter a mesma realização de funcionamento quanto a comer ou
nutrir-se que uma pessoa destituída, forçada a passar fome
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extrema, mas a primeira pessoa possui um ''conjunto capacitário''
diferente do da segunda (a primeira pode escolher comer bem e
ser bem nutrida de um modo impossível para a segunda). (2010,
p. 105)

A maior função da educação é tornar possível a
compreensão do mundo; materializar suas formas em palavras de
cores, odores, sabores e formas intensamente humanas. (COSSON,
2009, p.17). Esse conceito retoma a ideia de Sen no tocante a realizar
combinações alternativas, pois para optar dentre diversas
combinações ou estilos de vida, é necessário perceber e
compreender o mundo de possibilidade que se apresentam ao seu
redor. Isto é, não pode se dizer que uma escolha sem compreensão
se trata de uma escolha livre.
Ademais, no âmbito internacional, a preocupação com a
educação tomou maiores proporções no ano de 1990, em Jomtiem,
na Tailândia, aonde foi realizada a Conferencia Mundial sobre a
Educação para Todos, concretizada pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), momento em
que foi proposta a Declaração Mundial sobre Educação para Todos:
satisfação das necessidades básicas de aprendizagem; a qual
reafirmou o direito a educação, já previsto no artigo XXVI, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhecido desde
1948.
Realizando uma reflexão sobre o que foi proposto na
conferência, dentre muitos dados alarmantes apresentados, foi
reconhecida a urgência de tratar sobre o problema da educação, pois
mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões
são meninas, não têm acesso ao ensino primário, mais de
novecentos e sessenta adultos são analfabetos, e mais de um terço
dos adultos do mundo não tem acesso nem habilidade com as novas
tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los
a perceber e adaptarem-se às mudanças sociais e culturais, ainda,
mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não
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conseguem concluir o ciclo básico de ensino, e outros milhões,
apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e
habilidades essenciais. (UNESCO, 1990).
É insuficiente compreender que os pobres do mundo
precisam da globalização tanto quanto os ricos, é importante
garantir que eles consigam se beneficiar e conseguir ter acesso
àquilo que necessitam. O capitalismo global está muito mais voltado
para a expansão do domínio das relações de mercado do que
estabelecer a democracia, expandir a educação elementar ou
incrementar as oportunidades sociais para os pobres. (SEN,
KLIKSBERG, 2010, p. 24)
Além de enfrentar um quadro sombrio de problemas, dentre
os quais: o aumento da dívida de muitos países, as ameaças de
estagnação e decadência econômicas, o rápido aumento
populacional, as desigualdades sociais crescentes entre as nações e
dentro delas, as guerras e lutas civis, as ocupações, migrações, a
violência, morte de milhões de crianças que poderiam ter sido
evitadas e degradação generalizada do meio-ambiente. Essas
mazelas atropelam os esforços realizados no sentido de satisfazer as
necessidades básicas de aprendizagem, enquanto a falta de educação
básica de parcela significativa da população mundial corrobora para
o aumento desses problemas, e dificulta na mesma proporção que a
sociedade os enfrente com vigor e determinação. (UNESCO, 1990).
Os representantes dos países membros da UNESCO,
concentrando esforços para atenuar esse problema, propuseram
uma visão ampliada do conceito de educação básica, desvinculandoa de escola e da infância. Documento, gerado a partir desse encontro,
declarou que cada pessoa, incluindo crianças, jovens e adultos, deve
estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas
voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem.
Sete anos mais tarde, na cidade de Hamburgo, na Alemanha,
realizou-se a V CONFITEA (Conferência Internacional de Jovens e
Adultos), a qual “reafirmou que os processos de aprendizagem são
implícitos num conceito de desenvolvimento sustentável, que coloca
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o ser humano, um sujeito multifacetado por natureza, no seu
centro” (IRELAND, 2009, p. 50), isto é, o ser humano como
responsável pelo desenvolvimento sustentável de todo o planeta,
sem dirimir sua culpa pela depredação realizada até então. Os
grandes destaques dessa Conferência foram dois documentos
assinados por 170 países, entre eles o Brasil: a Declaração de
Hamburgo e a Agenda para o Futuro (UNESCO, 1999), tendo como
compromisso praticar ações e atingir metas em prol da educação.
No Fórum Mundial sobre Educação em Dakar, em 2000, a
UNESCO delimitou os quatro pilares fundamentais da educação:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e
aprender a ser. Desse evento, surgiu o Compromisso de Dakar, que
reafirmou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a
Declaração Mundial de Jomtien. (IRELAND, 2009, p. 46-48). Não
faltam esforços, incentivos ou planejamentos das organizações
mundiais para tentar melhorar a situação da educação. A educação
para todos fundamenta as principais estratégias internacionais
referenciadas nas grandes conferências mundiais e representa um
grande arcabouço conceitual estratégico para o campo da educação.
As conferências afirmam que a educação poderá ser decisiva para os
principais problemas do mundo contemporâneo, com a condição de
que sejam elaboradas políticas públicas fundamentadas em uma
visão global dos sistemas educativos.
A educação proporciona enriquecimento valorização,
reconhecimento e transformação de culturas, possibilita sociedades
pacíficas e é indispensável para promover o sentimento de empatia.
Além de ser indispensável para que haja uma sociedade inovadora,
com pessoas preparadas para aceitar mudanças e adaptarem-se a
elas, usufruindo das inovações e tecnologias, controlando-as e
influenciando-as.
Cabe destacar o notável esclarecimento que Paulo Freire
(2000, p. 67), patrono da educação brasileira, faz a respeito deste
tema. O filósofo e pedagogo escreveu: “Se a educação sozinha, não
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda''. A
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educação preconizada por Freire só se concretiza se o ensino
possibilita que a pessoa possa se descobrir como sujeito de sua
destinação histórica. Para este autor, a educação atua como
produtora da liberdade, que aproxima a ação cultural da
conscientização. Ela deve dar-se por meio de um encontro entre
interlocutores, educador e educando, que procuram construir a
partir do conhecimento a significação da realidade. (FREIRE, 1994,
p. 5) Buscar o poder de transformador do próprio homem e, como
resultado, da própria sociedade. A educação vincula o homem na
busca consciente de ser e agir no mundo num processo que é único
e dinâmico.
O ensino promove a conscientização do homem/mundo, é a
principal ferramenta para o desenvolvimento da humanidade. O
processo de humanização decorre de uma pedagogia dialógica,
emancipatória e libertadora, que permite ao homem transformar-se
no sujeito da realidade histórica na qual se insere, lutando pela
liberdade, pela desalienação e pela sua afirmação na sociedade.
(FREIRE, 1994, 31-36)
Para tanto, ensinar não se trata de transferir conhecimentos,
conteúdos para um corpo indeciso e acomodado. Não há docência
sem discência, e seus protagonistas, tanto professor quanto aluno,
não se reduzem à condição de objeto um do outro. Pois, de acordo
com Freire (1996, p. 12) ''quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender''.
Amartya Sen também abordou em seus livros o
desenvolvimento do potencial humano. Num panorama atual, a
educação tem função primordial de impactar favoravelmente na
solução de problemas de escala mundial, esses problemas são
apontados por Sen em sua obra, como desigualdade, pobreza
estrema, fomes coletivas, falta de acesso à saúde e às tecnologias.
Para a grande maioria das pessoas estes são privilégios que estão
sendo suprimidos, pois convivem com a persistência da pobreza, da
insatisfação de necessidades essenciais, das fomes coletivas e fome
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crônica disseminada, dentre outras privações, que estão presentes
tanto em países ricos como países pobres. (SEN, 2010, p. 9).
Para este autor, vivemos em um mundo de opulência sem
precedentes, as pessoas vivem muito mais do que no passado e
temos a possibilidade de nos conectarmos com qualquer parte do
globo. Por outro lado, vivemos em um mundo também de privações,
destituições e opressões. Mesmo com grandes conquistas
tecnológicas, as quais possibilitaram inclusive o aumento da
perspectiva de vida, ainda não atingimos o patamar dessa realidade
tecnológica abarcar toda a população mundial. (SEN, 2010, p. 9)
Na obra ''The Persuit of Development: Economic Growth,
Social Change, and Ideas'' de Ian Goldin (2016, p.1), o professor de
Oxford retrata o atual panorama mundial afirmando que muitas
pessoas no mundo ainda vivem na pobreza desesperadora. Cerca de
900 milhões de pessoas vivem com menos de um dólar e noventa
centavos por dia, definição de pobreza extrema pelo Banco Mundial.
Mais de um bilhão de pessoas vivem com menos de dois dólares por
dia, e são privados do sentido de levar uma vida decente. De acordo
com o economista, qual a explicação e o que pode ser feito para
alterar essa realidade são as mais importantes questões para a
humanidade neste milênio.
De acordo com Amartya Sen, não seria o simples
crescimento econômico solução para estes problemas. O autor
aproxima-se do entendimento aristotélico quanto a ideia de riqueza,
para ele o crescimento econômico não é um fim em si mesmo, pois
só adquire sentido quando utilizado em proveito de alguma coisa;
afastando-se assim de teorias mais restritas sobre o
desenvolvimento, como as que identificam apenas o crescimento
econômico como referência suficiente para determinar que um país
esteja se desenvolvendo, por exemplo. (SEN, 2010, p. 16 - 29). O
autor entende a riqueza como útil naquilo que ela nos permite fazer,
nas liberdades substantivas que nos permite obter.
Exemplifica Sen (2011, p. 222) que uma pessoa que apresente grave
comorbidade não pode ser considerada em maior vantagem apenas
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por ser mais rica ou possuir mais bens que seu vizinho que possui
vasta saúde. Uma pessoa rica, porém deficiente, pode estar sujeita a
muito mais privações do que uma pessoa pobre e sem desvantagem
física.
Goldin também aborda o conceito de desenvolvimento
afastado de uma simples conjectura de crescimento econômico:
Desenvolver é crescer, o que muitos economistas e decisores
políticos têm tomado para significar crescimento econômico. No
entanto, o desenvolvimento não se limita ao crescimento
econômico. Desenvolvimento não pertence mais somente ao
estudo da economia, o próprio assunto tem apresentado evolução
rápida e se tornou objeto de estudo interdisciplinar em política,
sociologia, psicologia, história, geografia, antropologia, medicina e
muitas outras disciplinas. (2016, p. 1, tradução livre)

Amartya Sen vai além, em sua obra quando esclarece que a
liberdade deve ser entendida como principal fim do
desenvolvimento. Pois, o ''desenvolvimento pode ser visto como um
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas
desfrutam'' (SEN, 2010, p. 17). As liberdades referidas aqui são
aquelas que permitem o agir humano em diferentes perspectivas,
uma característica indispensável para a vivência humana. Neuro
Zambam bem esclarece que:
A liberdade é um valor moral substantivo fundamental para
o ordenamento de uma sociedade, como também caracteriza as
relações que as pessoas estabelecem entre si, com os demais, com as
instituições, com o meio ambiente e as futuras gerações. O agir
humano, em suas diferentes dimensões, perspectivas e
necessidades, integra-se e sedimenta-se por meio de uma sólida
experiência de liberdade, da qual dependem a sua realização pessoal
e sua integração na vida da sociedade. [...] A promoção, a defesa e a
garantia do exercício da liberdade caracterizam a escolha do tipo de
vida que as pessoas consideram importantes e o ordenamento das
instituições sociais. [...] As pessoas buscam exercer a liberdade como
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uma característica indispensável e necessária da sua existência; para
isso, dependem de diferentes fatores, especialmente oriundos do
contexto sociocultural onde estão inseridas. (2012, p. 37-40)
As liberdades substantivas se caracterizam como sendo
essenciais para a realização individual de uma pessoa, não são
vinculadas exclusivamente ao crescimento econômico ou acesso aos
mercados, mas também de diversas formas de interação social,
intrínsecas ao exercício da condição de agente e relacionadas com a
condição de vida das pessoas, principalmente no que diz respeito aos
direitos políticos e civis, necessários na participação social.
(ZAMBAM, 2012, p. 49).
Novamente os autores afastam a ideia de crescimento
econômico por si só condutor de desenvolvimento, ao separar as
liberdades substantivas exclusivamente de concentração de
riquezas. Deixa claro que têm conexão com o ser, e não com o ter;
em que pese o crescimento econômico exerça o seu indispensável
papel, por fazer parte da conjuntura que leva a expansão das
liberdades.
Pessoas podem ter diferentes oportunidades, em diferentes
contextos, para transformar renda em bem estar, ou boa vida,
dentro da liberdade que valoriza. Isso quer dizer que a relação entre
recursos financeiros e pobreza é variável e dependente das
características do ambiente em que vive cada indivíduo, tanto
natural como social. (SEN, 2011, p. 223)
Essas liberdades representam a maturidade política,
econômica e social de uma sociedade, e são consideradas principais
objetivos para o desenvolvimento humano e social.
Elas
contemplam a satisfação de necessidades básicas existenciais e
permitem que seus membros tenham a possibilidade de escolher o
tipo de vida que consideram importante; isto é, estão relacionadas
com a oportunidade de escolha dentro da pluralidade presente na
natureza das relações. (ZAMBAM, 2012, p. 50-51).
Fazer parte de uma sociedade significa participar, conviver
e se conectar com os demais. Em uma sociedade democrática há
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liberdade de expressão, de atuação, diversidade de opções e de
pensamentos, e as liberdades substantivas proporcionam
maturidade para realizar escolhas dentro desta multifacetada
convivência, para que cada indivíduo seja capaz de eleger aquilo que
é importante para si.
Sen elenca cinco tipos distintos de liberdades, sob uma
perspectiva instrumental, que se inter-relacionam para
promover/desenvolver a capacidade geral de uma pessoa, além de
se completarem mutuamente, quais sejam: liberdades políticas,
facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de
transparência e segurança protetora. (SEN, 2010, p. 25, grifo do
autor).
Quanto a oportunidades sociais, há uma referência direta à
questão da educação como promotora de desenvolvimento humano.
Zambam (2012, p. 62) explana que as oportunidades sociais
''referem-se a oportunidades que a estrutura da sociedade oferece
para que as pessoas vivam melhor". Elas proporcionam melhor
qualidade de vida e participação mais intensa nos variados espaços
sociais.
Amartya Sen (2010, p. 59) dá destaque para a educação,
quando aponta como exemplo aqueles não têm acesso à educação,
os quais são excluídos do mercado de trabalho e de atividades
econômicas que exijam qualificação; bem como o analfabetismo, que
impede de participar politicamente por simplesmente não
compreenderem jornais ou conseguirem comunicar-se de forma
escrita. Mesmo em países ricos, é comum haver restrição para
determinada porcentagem da população no que tange a educação
básica, acesso a serviços de saúde, saneamento básico, água tratada,
emprego remunerado ou segurança social. Essas formas de privação
da liberdade geram morbidez desnecessária e mortes
prematuras/evitáveis.
Zambam (2012, p. 53) também exemplifica que as relações
de trabalho, condicionadas a educação básica, quando integradas
com outras formas de erradicação de pobreza e injustiças são
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importantes meios de desenvolvimento das capacidades, além de
permitirem a participação no destino da sociedade.
As oportunidades sociais, uma das classificações apontadas
por Amartya Sen quanto liberdades instrumentalizadas, são
estruturas de interesse coletivo da sociedade, muitas vezes
oferecidas por meio de políticas públicas. Concretizam necessidades
básicas dos cidadãos, como saúde e educação, além de proporcionar
mais qualidade de vida, são meios para o desenvolvimento das
capacidades.
Indispensável retratar brevemente a aproximação entre
capacidades [capabilities] e as liberdades já mencionadas.
Sintetizam Carvalho e Costa:
Na medida em que a teoria da justiça é sempre engajada na
realização de uma determinada ideia de Bem, é necessário ter
critérios para avaliar se a vida de uma pessoa pode ser considerada
boa. Na economia, essa medida normalmente leva em conta
"renda, riqueza e recursos" (income, wealth and resources), sendo
elas teorias baseadas na utilidade e nos recursos (p. 265). Em
contraposição, Amartya Sen propõe uma perspectiva "baseada na
liberdade" (freedom-based), na qual a vida boa é medida em
termos da efetiva liberdade das pessoas, entendida tanto em
termos da existência concreta de oportunidades de escolha
individual (possibilidade efetiva de se fazer o que se deseja) quanto
da existência de processos de decisão pública que respeitem essa
liberdade (p. 266). Segundo Sen, a avaliação da liberdade deve ser
feita em termos de capacidades (capabilities), dado que o bem
pessoal deve ser medido em termos da "capacidade de uma pessoa
para fazer coisas que ela tem razão para valorizar. (2012, p. 3,
grifos do autor).

De acordo com Zambam (2012, p. 54), as capacidades
elegidas por Sen englobam ''características pessoais, os múltiplos
espaços de atuação e as opções individuais ou coletivas,
influenciadas pelo contexto social, pela herança cultural ou por
outros interesses, critérios de avaliação de uma organização social''.
Elas são um tipo de liberdade que permitem que as pessoas
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persigam os próprios objetivos. Sem as capacidades básicas, o
rendimento individual é insuficiente para preencher as necessidades
mais importantes de uma pessoa ou da sociedade como um todo.
(ZAMBAM, 2012, p. 55).
Considerando que pessoas têm diferentes vantagens em
relação de umas às outras, tendo em vista características do
ambiente - social/natural - em que vivem é necessário olhar as
capacidades totais que conseguem desfrutar. Esse argumento é
importante como base para sustentação das capacidades em vez do
foco sobre a renda, centrado em recursos. Sabendo que a ideia da
capacidade está ligada à liberdade substantiva, ela confere
importante papel para a aptidão real de uma pessoa de fazer aquilo
que valoriza. É uma abordagem centrada na vida humana, e não no
recurso que acumulou. (SEN, 2011, p. 222)
As capacidades concretizam as liberdades substantivas, elas
permitem que o individuo exerça a sua liberdade, possibilitam que
possa eleger por si só, de forma consciente e efetiva, aquilo que lhe
é essencial e importante.
O poder de escolha é uma importante faceta das liberdades
substantivas. Quando inexistente, as capacidades perdem sua
importância, pois não haverão escolhas ou alternativas para que
aquele sujeito tolhido liberdades possa decidir, optar por aquilo que
lhe é importante, para que possa contribuir para o desenvolvimento
social. Esta situação está presente em ambientes marcados por
desigualdade extrema, falta de acesso à educação, saúde, segurança
e infraestrutura, dentre outros serviços públicos essenciais, e ainda,
quando inexistente um sistema político democrático que assegure
os interesses das pessoas, grupos ou instituições. (ZAMBAM, 2012,
p. 55).
A educação é um importante fator para o desenvolvimento
das capacidades, que também influência na dimensão da condição
de agente. Esse conceito também foi descrito por Amartya Sen, está
intrinsecamente ligado às liberdades, às capacidades e ao
desenvolvimento. Tem o intuito de retratar aquele que adquire
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condições de atuar na sociedade de forma consciente e equilibrada,
para que promova melhoria na condição de vida de toda a
coletividade. Vejamos.
Essa dimensão de condição de agente é essencial e decisiva
para o fortalecimento das potencialidades humanas e o
desenvolvimento da sociedade. Está relacionada, dentre outras
coisas, a condições estruturais que a sociedade necessariamente
precisa promover para o bem-estar e desenvolvimento de seus
membros. Pois, é a partir dessa condição que haverá uma atuação
consciente e efetiva de uma pessoa dentre o conjunto de processo de
desenvolvimento e organização social; essencial para que haja
equilíbrio de uma sociedade democrática, abrindo caminhos e
qualificando a participação social. (ZAMBAM, 2012, p. 66).
A pessoa na condição de agente age de maneira autônoma e
ativa, e acrescenta na transformação e no equilíbrio das relações
sociais e ambientais, promovendo melhoria na condição de vida de
todos. As políticas que promovem os direitos sociais - neste estudo,
principalmente com relação à educação - possuem o poder de
incentivar e influenciar a superação de deficiências sociais,
porquanto integram e favorecem especialmente pessoas vítimas de
estruturas políticas injustas, proporcionando uma busca para
condições melhores de vida e convivência mais equitativa e justa.
(ZAMBAN, 2012, p. 68).
A promoção da educação, como uma meta coletiva,
proporciona a todos perspectivas de igualdade, atua como um
equalizador das condições de vida, opera de forma intrínseca com
outras liberdades, como saúde, atuação no mercado, participação
democrática, além de ser primordial para o crescimento econômico
de uma nação e influenciar diretamente a melhora da vida de todos.
Eduardo Galeano, escritor uruguaio que muito bem utiliza
de metáforas e ficções para expressar situações e indignações reais,
escreveu em seu livro ''Patas Arriba: La Escuela del Mundo al
Revés'':

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 275
O mundo ao contrário nos ensina a sofrer com a realidade, ao invés
de alterá-la; a esquecer o passado ao invés de escutá-lo e aceitar o
futuro ao invés de imaginá-lo: assim se pratica o crime, e assim é
recomendado. Na sua escola, escola do crime, são obrigatórias
aulas de impotência, de amnésia e de resignação. Mas, vê-se que
não há desgraça sem graça, nem cara que não tenha sua
contracara, nem desalento que não procure seu alento. Nem há
qualquer escola que não encontre a sua contraescola. (2005, p. 10,
tradução livre)

O autor busca demonstrar nessa obra o Mundo que a Alice
deixou ao atravessar o espelho, o mundo em que vivemos. No
''mundo al revés'' não se aprende com o passado e não se cria o
futuro, apenas existem escolas que ministram aulas impotentes, de
amnésia e resignação. Entretanto, ainda há uma demonstração de
esperança, de alternativas, de criatividade, de insurreição, uma
contra escola, embora essa escola represente falar de um mundo
diferente daquele que Galeano acredita ser o nosso.
Convivemos com altos índices de desemprego, com a
flexibilização trabalhista, com a rápida degradação do planeta, com
o crescimento exponencial do consumo, e com a mercantilização do
lazer, da arte e da cultura. Este é o mundo ao revés que o autor se
refere, ao qual a educação está inserida. Galeano (2005, p. 9,
tradução livre) retrata que: "O mundo ao revés premia o revés:
deprecia a honestidade, castiga o trabalho, recompensa a falta de
escrúpulos e alimenta o canibalismo. Seus mestres caluniam a
natureza: a injustiça, dizem, é a lei natural''.
O presente artigo verifica que a educação de qualidade é
principal ferramenta para o desenvolvimento das capacidades, pois
gera a libertação, o desenvolvimento intelectual, cria sujeitos
pensantes e críticos que atuam de forma consciente, sustentável e
efetiva na sociedade. A ''contraescola'' de Galeano atua em benefício
da condição de agente, e influencia uma sociedade mais
democrática, mais equilibrada e equitativa, que tem como norte os
preceitos de Amartya Sen.
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CONCLUSÃO
O presente artigo teve como intuito analisar o que propõe
Amartya Sen como conceito de desenvolvimento, mais
especificamente dentro da proposição de Desenvolvimento como
Liberdade. Nesse contexto, procurou-se compreender e aprofundar
as definições que o autor atribui para liberdades e capabilities, essas
premissas em termos de enriquecimento da vida humana,
abarcando a função da educação nesse contexto. O caminho desta
pesquisa englobou também a aproximação que o Autor sugere entre
a economia e a ética, e o que isso projeta na educação, na
desigualdade, nas privações e opressões.
A situação educacional no Brasil é de interesse geral da
população brasileira, especialmente do ponto de vista social, em
razão da própria natureza do direito, tanto que previsto no artigo
6º, caput, combinado com artigo 205, da Constituição, como direito
de todos e meio essencial ao exercício da cidadania e à qualificação
para o trabalho.
A maior função da educação é tornar possível a
compreensão do mundo. O ensino promove a conscientização do
homem/mundo, é a principal ferramenta para o desenvolvimento
da humanidade. Tê-lo como uma meta coletiva, proporciona
melhores perspectivas de igualdade, além de atuar como um
equalizador das condições de vida, opera de forma intrínseca com
outras liberdades, como saúde, atuação no mercado, participação
democrática, além de ser primordial para o crescimento econômico
de uma nação e influenciar diretamente a melhora da vida de todos.
Amartya Sen dá destaque para a educação, quando aponta
como exemplo aqueles não têm acesso à educação, os quais são
excluídos do mercado de trabalho e de atividades econômicas que
exijam qualificação; bem como o analfabetismo, que impede
cidadãos de participarem politicamente por simplesmente não
compreenderem jornais ou conseguirem comunicar-se de forma
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escrita. Essas formas de privação da liberdade geram morbidez
desnecessária e mortes prematuras/evitáveis, pois visto nesse artigo
que a ampliação do acesso a saúde e educação andam juntas.
No presente artigo verificou-se que a educação de qualidade
atua em benefício da condição de agente, e exerce papel primordial
para o desenvolvimento de uma sociedade mais democrática, mais
equilibrada e equitativa, que possua como norte os parâmetros de
desenvolvimento humano identificados por Amartya Sen.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado
Federal: Centro Gráfico, 1988.
BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº 888815.
Recorrente: V D representada POR M P D. Recorrido: Município de Canela.
Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Brasília, 15 de maio de 2015.
COSTA, Alexandre Araújo; CARVALHO, Alexandre Douglas Zaidan de. Amartya
Sen: a ideia de Justiça. Rev. Bras. Ciênc. Polít., Brasília , n. 8, p. 305-316,
Ago.
2012
.
Disponível
em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010333522012000200011&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 19 Out. 2016
COSSON, Rildo. Letramento literário: teoria e prática. 2ª ed., São Paulo: Contexto,
2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 11. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.
______. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
______. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros escritos.
Apresentação de Ana Maria Araújo Freire. Carta-prefácio de Balduino A.
Andreola. São Paulo: Editora UNESP, 2000.
GALEANO, Eduardo. Patas Arriba: La Escuela del Mundo al Revés. Madrid
(Espanha): Siglo XXI, 2005.

278 | Estudos sobre Amartya Sen

GOLDIN, Ian. The Persuit of Development: Economic Growth, Social Change, and
Ideas. Oxford (Inglaterra): Oxford University Press, 2016.
IRELAND, Timothy D. Vinte anos de Educação para Todos (1990-2009): um
balanço da educação de jovens e adultos no cenário internacional. In:
MACHADO, Maria Margarida (Org.). Educação de Jovens e Adultos.
Revista Em Aberto. v.1, n.1. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 2009. Disponível em:
www.oei.es/pdf2/em_aberto82.pdf. Acesso em: 15/10/2016.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Tradução Laura Teixeira. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010.
______. A Ideia de Justiça. Tradução de Ricardo Donidelli Mendes, Denise
Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
_______. Sobre a ética e economia. Tradução de Laura Teixeira Motta. São Paulo:
Companhia das Letras, 1999.
SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Tradução
Bernardo Ajzemberg, Carlos Eduardo Lins da Silva. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010.
UNESCO. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das
necessidades básicas de aprendizagem. Jomtien (Tailândia), 1990.
Disponível
em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf.
Acesso em: 15 out 2016.
______. Declaração de Hamburgo: agenda para o futuro. Documento final da
CONFINTEA V. Hamburgo (Alemanha), 1999. Disponível em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129773porb.pdf. Acesso
em: 15 out. 2016.
______.Educação de qualidade, equidade e desenvolvimento sustentável: uma
concepção holística inspirada nas quatro conferências mundiais sobre
educação organizadas pela UNESCO em 2008-2009. Genebra (Suíça):
2008. Documento final da 48a Conferência Internacional de Educação: A
educação inclusiva: o caminho para o futuro. Disponível em:

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 279
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001818/181864por.pdf. Acesso
em: 15 out. 2016.
ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento
sustentável. Passo Fundo: IMED, 2012. 336 p.
ZAMBAM, Neuro José; AQUINO, Sergio Ricardo Fernandes. A teoria da justiça em
Amartya Sen: temas fundamentais. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2016.
Disponível em: http://www.editorafi.org/052neuro. Acesso em: 30 out.
2016.

O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A CONDIÇÃO DE
AGENTE SEGUNDO AMARTA SEN.
Liana Zerbielli Trentin1
Neuro José Zambam2
1 INTRODUÇÃO
A acentuada desigualdade social e o grande contingente
populacional em situação de pobreza fizeram, e ainda fazem parte
da realidade brasileira. Mesmo após anos de crescimento
desenvolvimento econômico existe em nossa sociedade milhares de
pessoas cruelmente castigadas pela pobreza.
Com objetivo de erradicar a pobreza, o Governo Federal, por
meio da lei n° 10.836, implantou no ano de 2004 o Programa Bolsa
Família, um programa de transferência de renda com
condicionalidades, que desde a sua criação vem se consolidando no
Brasil como um marco no enfrentamento à pobreza. A lógica deste
programa é que o acesso a uma renda mínima associada à oferta de
serviços sociais básicos existentes nos municípios, impactaria na
condição de vulnerabilidades das famílias pobres e extremamente
pobres do país, possibilitando sua autonomia.
O Programa Bolsa Família, por meio da transferência de
renda as famílias em situação de pobreza, visa, não só proporcionar
a possibilidade de aquisição de mantimentos, mas também, de dar a
1
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estas pessoas a capacidade e a escolha de aquisição de produtos
conforme sua vontade, proporcionando as famílias beneficiárias
uma maior autonomia de escolha.
Amartya Sen, defende a ideia de que a situação de pobreza
vai além da privação econômica dos indivíduos, está relacionada a
falta de capacidade de realizar suas próprias escolhas, e é nesse
sentido que o Programa Bolsa Família foi criando, objetivando
proporcionar
as famílias beneficiárias o alargamento de sua
autonomia de escolha, para que possam construir suas vidas a partir
de suas escolhas e conforme seus ideais.
Além da privação das capacidades dos indivíduos, segundo
Sen, a pobreza é responsável por ceifar a “condição de agente” dos
mesmos. O indivíduo portador de tal condição tem a possibilidade
de realizar suas próprias escolhas conforme seus ideais, dispondo de
meios necessários para buscar adquirir e/ou realizar ações que
correspondem a seus desejos.
Assim, a pobreza não é responsável somente pela privação
econômica/aquisitiva dos indivíduos, é responsável pelo não
desenvolvimento social dos mesmos, pela dificuldade ou então
impossibilidade de acesso à educação, a saúde, a alimentação e ao
lazer. A pobreza abstrai direitos fundamentais e básicos dos
indivíduos.
O Programa Bolsa Família, de forma imediata busca a
erradicação da pobreza, a superação da situação de vulnerabilidade
econômica e social, como também, por meio das condicionalidades
concentradas especialmente nas áreas da saúde e da educação, busca
o desenvolvimento da autonomia das famílias, visando proporcionar
aos indivíduos, a independência para que eles possam realizar suas
próprias escolhas conforme suas ideologias e que possam viver com
o mínimo de dignidade.
O conteúdo deste trabalho encontra-se estruturado a partir
da seguinte perspectiva:
Primeiramente far-se-á uma análise referente a pobreza e as suas
consequências sociais e econômicas para a privação de capacidades
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(capabilities); na sequencia será investigado o programa Bolsa
Família, quanto a sua criação, objetivos, funcionalidade, e a sua
atuação para a superação da condição de “não agente”, e por fim,
será analisado Programa Bolsa Família como mecanismo para a
superação das situações de pobreza, para fomentar a autonomia e a
condição de agente das famílias beneficiárias.
2 POBREZA E PRIVAÇÃO DAS CAPACIDADES (CAPABILITIES)
O fenômeno da pobreza acompanha a humanidade desde os
seus primórdios. Contudo, a sua conceituação e interpretação variou
no decorrer da história. De modo geral, as abordagens da pobreza
são derivadas de um conceito mais amplo de desenvolvimento, ou
seja, de bem estar social. Desta forma, o estudo da pobreza significa
analisar a parte inferior da distribuição de renda de uma sociedade,
ou seja, explorar a sua camada mais desafortunada.
A interpretação dada a pobreza até meados do século XIX,
era de que a pobreza seria uma condição natural e inevitável para a
maior parcela da humanidade, a qual somente era considera um
problema social quando a população mais pobre se tornar
inconformada com sua atual situação e em consequência viesse a
ameaçar a ordem vigente. A real preocupação com o fenômeno
devastador da pobreza somente se intensificou no início do século
XIX, com o desenvolvimento da Revolução Industrial na Europa
Ocidental, que foi responsável por profundas transformações na
estrutura social da época e principalmente pelo crescimento
demográfico e urbanização. (SCHWARTZMAN, 2007).
Desde o início das sociedades capitalistas a pobreza atraiu o
interesse dos intelectuais e políticos, fazendo com que o governo e
grupos dirigentes definissem as necessidades dos pobres em relação
as suas rendas. Mesmo que a questão da pobreza seja tema estudado
e debatido a muito tempo, ainda há muitas discussões e
controvérsias, não havendo um consenso sobre a questão das
análises e das investigações cientificas. Existem, portanto, as noções
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de pobreza absoluta, relativa e subjetiva. Na primeira (absoluta), ser
pobre é ter menos do que um padrão de sobrevivência física; na
segunda (relativa), é ter menos posses do que os demais membros
da sociedade em que se vive, sendo que tal privação afeta questões
de convívio social e depende do modo de vida da sociedade; e na
terceira (subjetiva) cada indivíduo pode se autodenominar pobre se
sentir que não tem o suficiente para satisfazer as suas necessidades.
A partir destas três noções de pobreza emergiram distintas
abordagens teóricas: subsistência e necessidades básicas dentro da
noção de pobreza absoluta, privação relativa na concepção
relativizada e a privação das capacitações seguindo a abordagem da
pobreza como privação das capacitações. (MARTINI, 2010, p.83)
A pobreza vai além da privação econômica/aquisitiva de um
indivíduo, ela reflete em toda a sua vida social, interferindo em
aspectos culturais, políticos, sociais, étnicos, psicológicos e
econômicos. Barbosa e Barbosa (2005, s/n), trazem a seguinte
definição para a pobreza:
[...] a pobreza assume outras dimensões: a pobreza de segurança,
caracterizada por grupos demográficos que vivem em situação de
risco, expostos à violência e a perseguição política e com maior
vulnerabilidade a choques econômicos; a pobreza educativa,
caracterizada por grupos demográficos cujo acesso à escola e à
qualificação é negado ou dificultado, alijando-os do processo
político e produtivo, impedindo-os de exercer a sua cidadania; a
pobreza em saúde, caracterizada pela existência de grupos
demográficos desprovidos de atendimento à saúde e saneamento
básico, expondo-os à situações precárias de alimentação
(malnutridos), doenças, altas taxas de mortalidade infantil e baixa
expectativa de vida; e a pobreza cultural, que, difere da pobreza
educativa, escapa do sistema formal, caracterizando-se pela
existência de grupos demográficos expropriados de significados de
concepção de mundo no contexto sócio histórico de que fazem
parte, tornando-os suscetíveis à alienação e dominação política.
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A pobreza pode ainda ser definida como uma privação das
capacidades básicas de um indivíduo e não apenas como uma renda
inferior a um patamar pré estabelecido (SEN, 1999), ou seja, a
situação de pobreza de uma camada da sociedade, ultrapassa os
fatores e indicadores econômicos, representando a privação da
liberdade de suas escolhas.
Por capacidade entendem-se as “combinações alternativas
de funcionamentos de possível realização. Portanto, a capacidade é
um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar
combinações alternativas de funcionamentos ou a liberdade para ter
estilos de vida diversos”. Por exemplo, uma pessoa abastada que faz
jejum por sua livre e espontânea vontade pode ter a mesma
realização de funcionamento que uma pessoa pobre forçada a passar
fome. Porém a primeira pessoa possui um "conjunto capacitário”
diferente do da segunda. A primeira pode escolher comer bem e ser
bem nutrida de um modo impossível para a segunda. (SEN, 2010)
Nesse sentido, pobreza não é somente a falta de dinheiro,
nem mesmo não é só a incapacidade de comprar bens de consumo
básicos para sua sobrevivência, ou não ter acesso a serviços básicos
como saúde e educação, é a privação de realizar suas próprias
escolhas dentro dos diferentes setores da sociedade. Assim, a
pobreza caracteriza-se também pela falta de meios e alternativas
para a realização das escolhas próprias.
Zambam (2012 p. 98) ao tratar do assunto ressalta que,
capacidades (capabilities) representam as possibilidades que um
indivíduo possui de realizar suas escolhas nos diferentes campos de
sua vida, assim destaca-se:
[...] Capabilidade, ao contrário, compreende a presença da pessoa
como agente ativo, isto é, sujeito com condições de interferir e com
o poder de tomar decisões nos diferentes campos da vida social. Na
condição de agente, interfere e influencia criticamente na
organização institucional, social, cultural onde vive e realiza as
demais atividades (trabalho, lazer, educação, prática religiosa,
etc.). Da mesma forma, interfere politicamente e na estrutura da
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organização social, para o que possui múltiplos instrumentos e
mecanismos disponibilizados pela democracia, dentre os quais se
podem destacar o direito de votar e ser votado, de livre associação,
de ir e vir, de expressão do pensamento e imprensa livre. Uma
atuação assim caracterizada é fundamental para a efetivação das
liberdades substantivas, a concretização da justiça e o
fortalecimento e aprimoramento da própria democracia.

Desta forma, denota-se o real sentido que “capabilities”
imprimem na vida dos seres humanos. A pobreza é responsável por
privar os indivíduos não só quanto a questão do seu poder
econômico/aquisitivo, mas seus reflexos repercutem também em
todas as esferas da vida social, esses indivíduos castigados pela
situação de pobreza tem sua capacidade de escolha reduzida, ou
mesmo inexistente.
Desta forma, os indivíduos em situação de pobreza são
limitados em realizar suas escolhas, pois estes não possuem
capacidades (capabilities) para tal, ou seja, a pobreza reflete na
privação das capacidades dos seres humanos, da mesma forma que
suprime a sua autonomia. Assim, destaca-se:
[...]A pobreza deve ser entendida como a privação da vida que as
pessoas realmente podem levar e das liberdades que elas
realmente têm. A expansão das capacidades humanas enquadrase justamente nesse ponto. Não se pode esquecer que o aumento
das capacidades humanas tende a caminhar junto com a expansão
das produtividades e do poder de auferir renda. Um aumento de
capacidades ajuda direta e indiretamente a enriquecer a vida
humana e a tornar as privações humanas mais raras e menos
crônicas. As relações instrumentais, por mais importantes que
sejam, não podem substituir a necessidade de uma compreensão
básica da natureza e das características da pobreza. (CRESPO,
GUROVITZ, 2002, p. 6)

Desta forma, evidencia-se a necessidade de garantir aos
indivíduos em situação de pobreza a possibilidade de realizarem
suas próprias escolhas, de possibilitar a estes o fomento e o
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desenvolvimento da sua autonomia. A partir da concepção de Sen,
de que a pobreza vai além da restrição econômica, devem ser
despendidos esforços para a inclusão das criança, adolescentes e
adultos que vivem na pobreza aos serviços de educação e saúde, pois
é por meio do fornecimento de tais serviços públicos que os
indivíduos em situação de vulnerabilidade social e econômica terão
condições de superar esta situação.
3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CONDIÇÃO DE NÃO
AGENTE
De acordo com Sen:
A realização da condição de agente de uma pessoa refere-se à
realização de objetivos e valores que ela tem razão para buscar,
estejam eles conectados ou não ao seu próprio bem-estar. Uma
pessoa como agente não necessita ser guiada somente por seu
próprio bem-estar, e a realização da condição de agente refere-se
ao seu êxito na busca da totalidade de seus objetivos e finalidades
ponderados. (SEN, 2001, p. 103).

Assim, a condição de agente representa as condições
que um indivíduo possui para poder livremente tomar suas próprias
decisões, não só em busca de seu bem estar, mas ter a capacidade de
tomar suas decisões nos diferentes seguimentos existente em uma
sociedade. O indivíduo portador da condição de agente participa
ativamente na sociedade o qual está inserido, contribuindo
significativamente para as relações pessoais, sociais e ambientais,
buscando a concretização de melhores condições de vida aos
membros da organização social.
Segundo o entendimento Zambam (2012, p. 72-73)
A condição de agente confere as pessoas qualidade necessárias
para uma atuação autônoma por meio de diversos mecanismos e
de instrumentos, dos quais se podem destacar: realizar suas
escolhas pessoais sem abusivas dependências de terceiros;
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organizar suas vidas livremente; escolher entre diferentes
alternativas os governantes; expressar sua forma de pensar e
organizar ou participar de associações segundo seu livre-arbítrio;
ter iniciativas de ordem econômica(...)

Nesse sentido, a condição de agente representa a
possibilidade que os indivíduos possuem de realizar suas escolhas,
aquelas que eles acreditam serem melhores para si, bem como, de
participar ativamente em sua sociedade. Em contra partida, a
condição de “não agente” é a limitadora no desenvolvimento
pessoal, profissional e social dos indivíduos, que se encontram em
uma condição econômica inferior a parte da sociedade, os quais não
dispõem de capacidade de realizar suas próprias escolhas, tanto em
busca de seu bem-estar como relacionada a sua vida pessoal, social
e profissional.
Com o objetivo de fomentar e desenvolver as capacidades
(capabilities) e a superação da situação de pobreza, o Governo
Federal implantou o Programa Bolsa Família o qual refere-se a um
programa de transferência direta de renda destinada às famílias em
situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$70,00 a
R$140,00) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa abaixo
de R$70,00). Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) a renda familiar mensal é o resultado da
soma dos rendimentos brutos de todos os membros da família, não
sendo incluídos no cálculo aqueles recebidos dos seguintes
programas: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI),
Agente Jovem, Programa Bolsa Família, Pró-Jovem, auxílio
emergencial financeiro em casos de calamidade pública e demais
programas de transferência condicionada a renda. (Ministério do
Desenvolvimento Social – MDS)
O Programa Bolsa Família é administrado pelo MDS
(Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome), em
parceria com os Estados e Municípios, sendo que as prefeituras são
responsáveis por realizar o cadastramento das famílias, bem como
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pela atualização da base de dados do Cadastro Único. Além do mais,
as prefeituras são responsáveis pelos acompanhamentos das
condicionalidades impostas pelo Programa Bolsa Família as famílias
que recebem o benefício, bem como, promover ações
complementares destinadas ao desenvolvimento autônomo e
sustentável das famílias em condição de pobreza do município.

(WEISSHEIMER, 2006).
As condicionalidades impostas pelo Programa Bolsa Família,
representam os compromissos socais que devem ser assumidos e
cumpridos pelas famílias que recebem o benefício, tais
condicionalidades equivalem na participação de ações no
acompanhamento da saúde e do estado nutricional dos filhos,
matricular e acompanhar a frequência escolar das crianças no
ensino fundamental e participar das atividades socioeducativas
ofertadas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS),
através da frequência nos Serviços de Atendimento Integral à
Família (PAIF) e Serviços de Convivência Fortalecimento de
Vínculos familiares e comunitários (SCFV).
Tais condicionalidades concentradas especialmente nas
áreas da saúde e educação, representam o objetivo do Programa
Bolsa Família, o qual não se restringe somente em garantir a
aquisição de mantimentos a família, mas promover a longo prazo a
independência financeira e social familiar, apoiando-se na
perspectiva da importância do fornecimentos dos serviços públicos
(saúde e educação) para a ampliação da qualidade de vida dos
indivíduos.
As famílias que hoje são beneficiárias do Programa Bolsa
Família são compostas por indivíduos que não podem ser
consideradas como portadoras de sua “condição de agente”, que não
detinham a capacidade e as condições básicas de realizar suas
próprias escolhas, e ou participar ativamente de uma sociedade.
Assim, o Programa Bolsa Família, representa a longo prazo um
mecanismo para o desenvolvimento da condição de agente nos
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indivíduos, seja por meio do poder aquisitivo, que a partir do
recebimento dos valores relativos ao programa, o indivíduo passa a
ter a condição de comprar seus mantimentos necessários, ou seja,
passa a comprar aquilo que ele entende como necessário, e também
através da educação, onde as crianças e adolescentes tem a
possibilidade de desenvolver e aprimorar as suas capacidades
(capabilities), partido da premissa que, possam perceber a
importância da educação para a superação da situação de pobreza e
ascensão profissional.
Assim, o Programa Bolsa Família possui dois objetivos
básicos, o primeiro de combater a miséria e a exclusão social e
promover a emancipação das famílias mais pobres, o que
consequentemente irá mudar a situação dos indivíduos de “condição
de não agente” para “condição de agente”. Desta forma, pode-se
afirmar que os idealizadores do Programa Bolsa Família, assim
como Amartya Sen (2010) acreditavam que a privação das
capacidades pode ser um fator relevante de pobreza muito além da
renda. Assim, uma das características centrais do Programa é que
ele procura associar a transferência direta do benefício financeiro ao
acesso a direitos sociais e básicos, como saúde, alimentação,
educação e assistência social.
4 – O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA A CONDIÇÃO DE
AGENTE
O Programa Bolsa Família, possui como objetivos
proporcionar uma ajuda as famílias para que elas possam viver com
o mínimo de dignidade, possibilitando a promoção do
desenvolvimento socioeconômico destas famílias em estado de
insegurança alimentar, gerar trabalho e renda, devolver ou então
criar um mínimo de dignidade a esses indivíduos. Estes objetivos
são os degraus para a construção da condição de agente a estes
indivíduos que muitas vezes não possuíam o mínimo para viver.
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O Programa Bolsa Família, através do repasse do benefício
financeiro proporciona a estes indivíduos exercer a sua liberdade de
escolha, liberdade de poder adquirir os mantimentos e ou vestuários
da forma como desejar. Essa liberdade que antes da criação do
Programa Bolsa Família não existia, é responsável por promover
não somente o bem estar dos indivíduos, mas também por
proporcionar maior autonomia em suas vidas. Assim, o principal
alvo do Bolsa Família é a superação da situação de pobreza, contudo
por meio das suas condicionalidades seus efeitos são imensos,
concretizando uma importante série de transformações socais, sem
as quais não há a possibilidade de efetivação de um pais
democrático.
Conceder às famílias crédito é forma de garantir a elas
acesso ao consumo de bens e serviços aos quais elas não tinham
condições de obter sozinhas. O consumo é, na sociedade capitalista
em que vivemos, uma forma de inclusão social e de relacionar-se
com as demais pessoas da comunidade. Com este benefício
pecuniário, as famílias podem sair de uma situação de
endividamento, ou então promover melhorias nas condições de
vida, sendo livres para realizarem novas escolhas sobre a vida que
pretendem ter. O crédito concedido às famílias é uma forma de
proporcionar-lhes o desenvolvimento de suas capacidades para
realizarem o que almejam pra suas vidas, situação que lhes trará
realização e, portanto, bem estar. O Programa Bolsa família é nesse
sentido, uma forma de garantia do direito ao desenvolvimento das
famílias. Na medida em que o crédito é disponibilizado, o Programa
potencializa as capacidades das famílias de realizarem novas
escolhas, e, portanto, adquirirem novas capacidades, concedendolhes o poder de escolher, dentro das limitações que o valor do
benefício comporta, quais as melhores formas de conduzir as suas
vidas em busca do bem estar. (DOMINGOS, p.120
No tocante a importância do desenvolvimento das
liberdades dos seres humanos, destaca-se:
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As liberdades substantivas representam aquelas dimensões
essenciais para a realização individual de uma pessoa, para a sua
inserção no ambiente onde vive e condição fundamental para o
desenvolvimento de uma sociedade, que não depende
exclusivamente do crescimento econômico ou do acesso aos
mercados, mas de uma ampla base de referências, que inclui as
variadas formas de interação e de participação social consideradas
decisivas para o exercício da condição de agente e relacionadas
com as condições de vida econômica. Sua ausência interfere
negativamente sobre a vida das pessoas, particularmente, nos
direitos políticos e civis básicos indispensáveis à efetiva
participação de uma pessoa nos destinos de uma sociedade.
(ZAMBAM, 2012, P. 49)

O valor mensal recebido pelas famílias beneficiárias, além de
contribuir para o seu sustento, corrobora para o exercício das
liberdades dos sujeitos, pois um indivíduo quando possui condições
de escolher o que comprar, por exemplo, exerce o seu direito de
liberdade e de escolha, importantes sentimentos para o
desenvolvimento social e pessoal dos sujeitos.
Assim, verifica-se a importância dos indivíduos
desenvolverem suas liberdades (substantivas) para a construção de
uma vida digna, e a concretização da sua condição de agente,
salienta-se que estas liberdades estão diretamente ligadas ao acesso
a seus direitos fundamentais e básicos, como a saúde, educação,
alimentação, assistência social, entre outros.
Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se
diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a
liberdade de saciar a forma, obter uma nutrição satisfatória ou
remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou
morar de modo apropriado, de ter acesso a água tratada ou a
saneamento básico. Em outros casos a privação da liberdade
vincula-se diretamente a carência de serviços públicos e assistência
social, como por exemplo a ausência de programas
epistemológicos, de um sistema bem planejado de assistência
medica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção
da paz e da ordem locais. Em outros casos a violação de liberdades
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políticas e civis por regimes autoritários e de restrições impostas a
liberdade de participar da vida social, política e econômica da
comunidade. (SEN, 2000, p. 18)

Conforme entendimento de Sen, a superação da situação de
pobreza vai além da obtenção pelos indivíduos de mais ou menos
renda, mas também de possuírem ou não uma série de capacitações
consideradas básicas. A realização das transferências de renda, bem
como a implementação de diversas condicionalidades nas áreas de
educação e saúde, vêm resultando, não só em reduções nas
desigualdades de distribuição de renda no país, mas também, em
uma importante expansão de liberdades reais consideradas por Sen
elementares para o bem viver, e assim, para a superação da pobreza
e promoção do desenvolvimento, quais sejam: a garantia do direito
à vida, a oportunidade de sucumbir à fome, à desnutrição infantil,
de ter acesso à serviços de educação e saúde.
De acordo com Zambam (2012, p. 66) “a condição de agente
é uma dimensão essencial e decisiva para a realização pessoal, o
fortalecimento das potencialidades humanas e o desenvolvimento
da sociedade”. Assim, o acesso dos indivíduos aos serviços de saúde,
educação, alimentação, são meios que possibilitam não só a
melhoria na qualidade de vida dos seres humanos, mas também, a
inserção destes na participação das comunidades o que reflete em
mudanças positivas no desenvolvimento das sociedades.”
Nesse sentido, o Programa Bolsa Família, por meio do
repasse monetário mensal busca a erradicação da situação de
pobreza e extrema pobreza das famílias beneficiárias, e por meio das
condicionalidades impostas nas áreas da saúde e educação, objetiva
fomentar o desenvolvimento pessoal, social e profissional das
famílias a fim de que estas possam desenvolver sua autonomia e
capacidades.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O Programa Bolsa Família, enquanto uma política de
combate à pobreza da maneira que está desenhado atualmente,
apresenta resultados positivos, no tocante a diminuição da pobreza
no país, vista somente como um fenômeno causado pela carência de
renda. São mais de 12 milhões de famílias brasileiras que recebem
os benefícios do programa e, com o aumento da renda, têm sua
condição de pobreza aliviada. Com os níveis de pobreza em
decrescimento, a desigualdade acaba sendo aos poucos minimizada,
como se destaca:
A queda da desigualdade se deve ao fato de a renda dos mais
pobres ter crescido mais rápido. Por exemplo, a renda per capita
domiciliar dos 10% mais pobres cresceu 8% ao ano no período,
enquanto a dos 10% mais ricos cresceu apenas 1,5% ao ano. Esse
maior crescimento da renda dos mais pobres se deve, em pesos
iguais, ao aumento da renda do trabalho e ao aumento da renda
não trabalho, principalmente as transferências sociais. O Bolsa
Família seria um dos elementos responsáveis por esse último fator.
Estima-se que o Bolsa Família contribuiu com 15% do total da
queda da incidência da extrema pobreza e com 35% da redução do
hiato da extrema pobreza. (SOUZA, 2011 p. 176)

Às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, são
impostas algumas condicionalidades para o recebimento do
benefício. Grande parte dessas condicionalidades pertence à
educação e à saúde, duas áreas importantes no que diz respeito ao
desenvolvimento do capital humano, ou seja, o programa Bolsa
Família, foi desenvolvido não só para efetuar os repasses financeiros
mensalmente as famílias, mas objetivando a longo prazo a
independência destes indivíduos.
O problema do fenômeno da pobreza que assola as
sociedades não é somente a privação do poder aquisitivo, conforme
destacado por Sen, mas também, a falta de capacidades e de
autonomia dos indivíduos, é nesse sentido que Programa Bolsa
Família realiza a transferência direta de renda aos beneficiários,
oportunizando que estes indivíduos possam escolher conforme suas
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convicções o que adquirir e como adquirir, tal situação acaba por
corroborar no aumento e/ou a aquisição de autonomia da população
beneficiária
Essa capacidade de aquisição gerada através do Bolsa
Família, auxilia os indivíduos também na questão da inserção na
sociedade, gerando a estes a possibilidade de adquirirem produtos
e/ou serviços no comercio, uma vez que, vivemos em uma sociedade
capitalista, a qual inevitavelmente observa os indivíduos que
possuem capacidade aquisitiva, assim, a liberdade dos beneficiários
é exercitada, pois estes podem utilizar-se dos valores recebidos por
meio do bolsa família conforme a sua livre vontade.
O objetivo do Programa Bolsa Família em proporcionar
melhores condições de vida, e fornecer uma autonomia as famílias
beneficiárias em contra partida do cumprimento de terminadas
condicionalidades, certamente já inibiu que milhares de pessoas
passassem fome, contudo, o programa ainda tem de ser lapidado,
ampliando seu alcance as famílias necessitadas, aos serviços
prestados, e a própria fiscalização do mesmo as transferências de
renda são necessárias, porém, não são suficientes para suprir as
necessidades que envolvem os direitos fundamentais. Elas precisam
ser integradas de forma mais abrangente aos direitos fundamentais.
Para que isso aconteça, faz-se necessário a implantação de políticas
públicas voltadas para ampliar o acesso a saúde, a educação,
alimentação, estruturais que tenham por base a efetivação de um
amplo leque de direitos, como o acesso, educação, saúde, trabalho,
lazer, moradia, entre outros.
Assim, conclui-se que há a contribuição do Programa Bolsa
Família para o aumento no acesso aos serviços de saúde e educação.
Apesar disso, é importante destacar que o programa por si só não
vai transformar o Brasil num país mais igualitário. Esses programas
têm que estar associados a outras políticas sociais. Sem esquecer que
o Bolsa Família tem muito ainda a ser melhorado, principalmente
no fato de que suas condicionalidades devem estar atreladas aos
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serviços básicos que muitas vezes são precários e sem qualidade
para atender toda a população beneficiária.
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A CRISE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E O
DIREITO DE LIBERDADE: UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO POR MEIO
DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS FORNECENDO A
LIBERDADE DE ESCOLHA AO APENADO
Elizabeth C. Pinto1
Vanessa Cescon2
Sergio Ricardo Fernandes de Aquino3
1 INTRODUÇÃO
Conforme o crescimento de interesses político – econômicos
em uma sociedade capitalista, o qual cresce com poder e influência
midiática e causa uma sensação de impotência e impunidade ao
Direito Penal e Processo Penal, é comum adentrar num debate
negativo a respeito de investimentos no sistema penitenciário.
Frases populares contrárias a investimentos públicos nessa área
funcionam como slogan social negativo e sinalizam o
descontentamento e frustração social com o Estado.
Repudia-se o Estado ser favorável a este caso desumano e
degradante com os apenados. Alega-se falta de investimentos em
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outras áreas públicas e de que a pessoal a qual cumpre uma sanção
jurídica não deve ter outra chance. A sociedade e a mídia4
desrespeitam vários princípios e normas constitucionais, o que
impede ou dificulta o cumprimento dos objetivos de paz do Estado
brasileiro.
Segundo Amartya Sen é possível existir um ambiente de
Justiça e Dignidade a todos os indivíduos, uma sociedade na qual se
possa viver de forma integra, justa e acessando a todos os direitos
de maneira igualitária, a partir da ideia de que o desenvolvimento
ocorre por meio da liberdade, esta não pode ser considerada um
mero fim ao desenvolvimento e, sim, deve ser considerada como um
meio a se chegar ao pleno desenvolvimento.
Essas liberdades devem ser asseguradas pelo Estado, de
maneira que todos os cidadãos possam ter as mesmas
oportunidades. Quando diferentes tipos de liberdades se interrelacionam é possível construir uma sociedade, e principalmente,
pessoas melhores. Tenta-se mitigar as desigualdades sociais. Seria
possível nesse caso, a partir do reconhecimento da liberdade como
valor moral e jurídico5 oferecer maiores e melhores chances àqueles
que se encontram, por qualquer motivo, envoltos no sistema
penitenciário.
Juntamente com o ideal de desenvolvimento da liberdade,
pode-se citar como primordial a parceria público-privada, a qual é
4

“A imprensa livre e responsável tem condições de penetrar nas situações mais complexas da
sociedade evidenciando interesses, destacando personalidades, esclarecendo conflitos e contemplando
os diferentes atores envolvidos. Especificamente, se pode afirmar que a relação entre maiorias e
minorias, interesses dominantes e grupos com menor poder de organização, instituições tradicionais
e outras menos influentes, entre outras situações, podem, em condições equitativas, exercerem suas
atividades e integrarem as relações sociais, percebendo suas proposições, dificuldades e conquistas
publicamente informadas, graças ao dinamismo da liberdade de expressão e informação
responsáveis”. (AQUINO; ZAMBAM, 2017, p. 97/98)
5

“[...] Como se pode observar, existe uma clara divergência entre a Liberdade proposta como
enunciado jurídico e a Liberdade percebida como valor moral. Aquela assegura, proíbe qualquer forma
de sua eliminação, rememora a sua importância, mas o seu objeto – a autonomia privada – cria
obstáculos ao exercício desta na vida cotidiana”. (AQUINO; ZAMBAM, 2017, p. 91)
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capaz, quando feita e originada pelos motivos direcionados ao bem
comum, de ajudar a melhor a situação que se encontra o sistema
penitenciário no Brasil pela disponibilização de oportunidades para
que os indivíduos tenham uma nova chance real de se reintegrar na
sociedade de maneira íntegra.
2 LIBERDADE COMO UM DIREITO DE EXPRESSÃO
Nas sociedades contemporâneas o símbolo da liberdade é o
direito à livre expressão. A liberdade é relacionada com poder
expressar-se, porque durante muito tempo, o simples fato de poder
mencionar as próprias opiniões era algo proibido, visto como ruim.
Na ascensão da contemporaneidade a liberdade de expressão
tornou-se essencial e passou a ser vista como sinônimo de evolução.
A teoria da justiça de Amartya Sem sincroniza-se com a
realização humana, equilíbrio social, relação entre culturas e
desenvolvimento. Sen (2010, p. 25) evidencia: “As liberdades não
são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também os
principais meios”. Nessa linha de pensamento, o objetivo final seria
alcançar a plena liberdade, usando da própria liberdade para
conquista-lo. A partir do reconhecimento pleno da liberdade entre
as pessoas, a sociedade se tornaria mais dinâmica e aperfeiçoaria a
sua organização de modo positivo.
A referência da liberdade é fundamental para a convivência
humana e evidencia a opção por uma convicção da necessidade de
concretizá-la no cotidiano das relações humanas e sociais. Segundo
Sen (2009, p. 57): “Ser capaz de raciocinar e escolher é uma faceta
significativa da vida humana” o autor entende que a liberdade era
algo valioso e possui valor moral subjetivo.
Privar o ser humano como forma de sanção prevista pelo
mundo a fora. Entretanto a forma significa afastar do convívio
aqueles que – por quaisquer motivos – não conseguiram reconhecer
o Outro, as normas sociais e/ou jurídicas. Entretanto, a forma como
se lida com a liberdade, é o que diferencia um ser humano de seu
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semelhante. A mídia no seu poder de atuar na estruturação das
condições de justiça das sociedades, classificada como instituição
coercitiva capaz de mudar até mesmo os rumos jurídicos.
A superação das desigualdades que ameaçam a estabilidade social,
nessa perspectiva, é a referência linear em vista das garantias para
o exercício das liberdades. Esse é objetivo e desafio do século XXI:
superar as mazelas produzidas no tempo passado em nome do
enriquecimento egoísta e da privação mundial de justiça, liberdade
e democracia. (SEN, 2009, p.38)

O principal ponto da citação acima, é a estabilidade social
que é o aspecto mais afetado com degradação da liberdade. Pois
vivencia-se os resquícios dos séculos passados, os quais as pessoas
sentiam-se intimidadas pelo poder estatal e não podiam expressar
seus pensamentos nos espaços públicos sem que houvessem
qualquer forma de punição.
A saúde vincula-se nesse caso, e deve estar em sintonia com
a questão mais ampla da justiça social, incluindo a distribuição
econômica, dando a devida atenção ao papel da saúde na vida e na
liberdade humana. Quando existe uma sociedade integrada,
equilibrada e desenvolvida, segundo essa concepção, promove-se e
se reconhece a liberdade individual. Liberdade e responsabilidade
não são mutuamente excludentes, mas se complementam para se
consolidar relações humanas mais dignas no mundo.
A democracia é o sistema com as melhores condições para o
exercício e reconhecimento da liberdade. No plano abstrato ocorre
de forma completa essas condições para bom exercício da liberdade,
na prática as condições nem sempre existem. Há lacunas, falando do
âmbito brasileiro, que impedem a exteriorização da essência da
liberdade. O plano teórico encontra essa barreira, que pode se
comparar a um penhasco, onde você chega a beira e não consegue
avançar devido ao perigo de perder a vida.
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3 SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E A AFRONTA Á
DIGNIDADE DA LIBERDADE
Em geral quando se fala em evolução espera-se que esta
venha como um melhoramento, porém em alguns casos ainda
vemos a brutalidade com que ações são feitas, por exemplo, desde
os tempos mais antigos da civilização pune-se as condutadas que
não seguem o padrão correto pré-estabelecido pelos indivíduos e
geralmente essas punições eram extremamente agressivas e feriam
a dignidade da pessoa humana, mesmo que antigamente este termo
não tivesse o significado e o poder que tem hoje. Porém, mesmo
transcorrido um período de tempo considerável, ainda vemos hoje,
mesmo que em menor magnitude, a violação da dignidade da pessoa
quando esta se encontra apenada em uma das casas prisionais
existentes no Brasil.
Atualmente o sistema penitenciário brasileiro vive um de
seus piores momentos. A demora extrema na conclusão das
investigações e sanções provisórias impostas judicialmente faz com
que, mais da metade da população carcerária seja composta por
indivíduos que ainda estão em prisão preventiva ou seja, indivíduos
que ainda não tiveram uma condenação definitiva. Esse cenário
revela, não apenas graves problemas para esses indivíduos, mas
também causa uma superlotação nos presídios, uma vez que estes
lugares recebem mais indivíduos do que podem comportar. Verificase a cultura do encarceramento, de um “Direito Penal do Inimigo”6.
Várias celas comportam apenas quatro pessoas com mais de vinte
pessoas7. Por mais absurda que seja esta situação, em forte oposição
às diretrizes da Dignidade da Pessoa Humana e dos Direitos
6

“[...] seja pelo consciente ou inconsciente, a mesma sociedade que adota a barbárie, carrega a culpa
pela injustiça”. (VALLE, 2017, p. 23). Grifos originais da obra estudada.
7

“O número de presos nas penitenciárias brasileiras saltou de 90 mil em 1990 para 550 mil em 2012,
números expostos pelo Ministério da Justiça. Comparando com outros países acima do Brasil [...],
pode-se chegar facilmente à conclusão que, proporcionalmente, encarceramos igual ou até mais do
que aqueles nominados, em face do total da população de cada país”. (VALLE, 2017, p. 101)
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Humanos, essa ainda é percebida como “normal” pelos governantes
e, consequentemente, pela sociedade.
No Brasil a maior sanção que pode ser imposta a um
indivíduo é a privação da liberdade, que é um direito constitucional,
ou seja, o único direito que um apenado pode perder é o da
liberdade. Todos os outros dispostos na Constituição Federal devem
ser mantidos e zelados, tais como o disposto no artigo 1°, III da
referida norma jurídica que se refere à Dignidade da Pessoa
Humana. No entanto, atualmente, pode-se enxergar que o direito à
liberdade não é o único direito que os apenados sofrem a privação.
O descaso para com essa parte da sociedade traz consigo a
violação de muitos outros direitos e faz com que os apenados sofram
a violação de sua integridade física e moral. O artigo 5°, XLIX da
Constituição Federal de 1988 prescreve justamente esse cenário:
“[...] é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.
Nessa linha de pensamento, o Brasil precisa investir mais e
ter mais preocupação com a situação atual do Sistema Penitenciário,
para que, após cumprida a sanção, o apenado possa ter uma chance
real de ressocialização. E um dos meios para que isso ocorra é por
meio de parcerias público-privadas, que podem gerar empregos aos
apenados ensinando-lhes uma profissão a qual podem seguir após
cumprirem suas sanções.
4 O DESAFIO DAS POLÍTICAS PÚBLICO PRIVADAS NO BRASIL
Sen acreditava que existiriam meios para a demonstração da
liberdade na sociedade, através deles as pessoas ampliariam as
capacidades para a melhor atuação no seu grupo social e para a
melhora nas escolhas. Esses meios seriam denominados liberdades
instrumentais. Cabe citar aqui as diversas instituições que dão
oportunidade para que ex-detentos possam ser reinseridos na
sociedade.
No interior do norte do Estado do Rio Grande do Sul, um
pequeno agricultor de hortifrútis com problemas de falta de mão de
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obra, decidiu contratar ex-detentos para ajudá-lo. Dessa maneira,
colaborando para que os indivíduos criassem uma nova rotina longe
do crime. Muitas vezes as parcerias público privadas não solucionam
o problema e os apenados acabam reincidindo na vida do crime.
Entretanto, toda busca para mudar a realidade pós encarceramento,
é válida, pois essa atitude sinaliza uma mudança cultural do ódio, do
medo, da indiferença para outra de compreensão sobre as causas da
delinquência, o respeito às garantias constitucionais e o incremento
da solidariedade como fundamento de uma convivência mais
harmoniosa
O Brasil ainda não enfrentou de verdade o desafio de
políticas público privadas para reinserção de ex-presos no mercado
de trabalho. O governo não dá a assistência básica necessária, e o
problema insere-se nesse âmbito. Sem assistência, a sociedade em
geral fica de mãos atadas, pouco podendo fazer e, muitas vezes, com
medo ou receio de acolhê-los em meio a suas rotinas.
Outro grande problema, é que de acordo com o
Departamento Penitenciário, de 470 mil detentos, 45% delas não
tem o ensino fundamental completo. Por não verem outra opção,
acabam voltando para o crime, gerando um total de 70% (setenta
por cento) de reincidências. A faixa etária dos detentos fica em
média dos 18 aos 29 anos, o ápice da vida, em que muitos deles
poderiam ter um futuro promissor.
No fim de 2016, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ em
parceria com o Supremo Tribunal Federal - STF lançou o programa
“Começar de novo” para causar a reflexão na população acerca desse
tema, a recolocação dos apenados na sociedade. Nas olimpíadas, o
Ministério do Esporte assinou um convênio para a contratação de
ex-presos nas obras das olimpíadas. O SENAI também ingressou
com a parceria para contratação, dando início a política das
parcerias público privadas.
No entanto, há um grande contraponto nesse argumento.
Muitas empresas utilizam da situação para a exploração e ganho de
lucros sem o devido cuidado com a dignidade da pessoa humana.
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Nos Estados Unidos, diversas empresas foram autuadas por
trabalho escravo de detentos e ex-detentos em suas instalações.
Aproveitam-se do fato que os indivíduos não vão ter outra opção, e
os submete a condições precárias de trabalho. Esse não é o objetivo
das parcerias, tampouco seria a aplicação da teoria de Amartya. A
consciência acerca desse tema é muito importante para que nenhum
princípio – moral e jurídico - seja violado.
5 LIBERDADE COMO FORMA DE VENCER A DESIGUALDADE
Nos dias atuais vivemos em um mundo que, em quase sua
totalidade, é capitalista, vemos indivíduos buscando cada vez
melhorias de vida e indo em direção ao que é chamado de
desenvolvimento. Então percorre pelo mundo a ideia de que a forma
para se chegar ao desenvolvimento pleno, é o capitalismo.
Não se pode esquecer que o capitalismo não significa
liberdade para aqueles que não possuem tamanho poder aquisitivo
econômico. Faltam investimentos na educação, saúde, segurança e
tantos outros direitos que é quase impossível nomear a todos, em
um mundo capitalista, se você é um indivíduo pobre, você não terá
as mesmas condições e qualidades de vida, que as pessoas com
maior poder aquisitivo possuem.
Essa desigualdade existe porque se analisa o
desenvolvimento movido pelo capital, especialmente o
transnacional, fazendo com que essa desigualdade cresça ainda
mais, mas e se fosse possível identificarmos um meio para se chegar
ao desenvolvimento através da liberdade? É o que se pode observar
na obra “Desenvolvimento como Liberdade” de Amartya Sen que
descreve a liberdade como o principal meio para se chegar ao
desenvolvimento e o fim a ser buscado por este, podendo sim levar
em consideração não apenas a economia, mas também integrando
ao processo de desenvolvimento considerações sociais e políticos,
fornecendo a todos as mesmas oportunidades.
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Nessa ideia de desenvolvimento como liberdade, o Estado
tem um papel ainda mais crucial, pois esse deve fornecer
possibilidades e assegurar direitos iguais a todos de uma sociedade.
Direitos como, educação, saúde e segurança de qualidade, são os
mais básicos e merecem a devida atenção dos governantes. É
necessário que haja maior investimento nessas áreas para que se
possa identificar a desigualdade e diminuir o seu crescimento. Se
todos os indivíduos da sociedade obtivessem as mesmas condições
desde o seu nascimento, estes teriam possibilidades e oportunidades
iguais de conseguirem viver de forma digna.
As pessoas devem ter a liberdade de escolher seu destino,
uma vez que quando possuírem, todos, as mesmas condições,
qualquer um poderá escolher um caminho melhor. A maioria dos
apenados no Brasil, não tiveram acesso aos direitos citados
anteriormente, segundo Sen (2010, p. 361): “[...] Uma criança a
quem é negada a oportunidade do aprendizado escolar básico não
só é destituída na juventude, mas desfavorecida por toda a vida [...]”.
O Direito de Liberdade é, portanto, o poder do indivíduo de
abdicar de alguns momentos em favor de outros por sua vontade e
direito, e não por estar coagido a agir de determinada forma por
situação adversa de sua vida. Sen evidencia a concretização de
liberdade no cotidiano das relações humanas e sociais, pois torna-se
necessário conciliar as diferenças para conseguir se atingir uma
harmonia de convivência entre todos. Cabe, não somente aos
indivíduos de uma sociedade conciliar essas diferenças, mas
também, ao Estado o papel de proteger e ampliar essa liberdade.
[...] as pessoas têm de ser vistas como ativamente envolvidas –
dada a oportunidade- na conformação de seu próprio destino [...]
O Estado e a sociedade têm papéis amplos no fortalecimento e na
proteção das capacidades humanas. São papeis de sustentação [...].
(SEN, Amartya, 2010 p. 77)

O Estado, contudo não oferece para os indivíduos os meios
ideais para a qualidade de vida e o bem-estar. É dever dessa entidade
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oferecer educação, moradia, alimentação, saúde, entre outros.
Quando o Estado não cumpre com seus deveres, os indivíduos são
“forçados” a encontrarem outros meios de sobrevivência. Dentre
esses meios, apesar de não ser o ideal, é o caminho de atividades
ilícitas.
A crise penitenciaria que se vivencia hoje ocorre, em grande
parte, pelo fato de que o Estado não possibilita as condições ideais
para uma vida de bem-estar aos indivíduos. Seria possível diminuir
a desigualdade quando se proporciona as mesmas condições,
oportunidades e liberdades a todos os indivíduos. Na medida em que
se vence essa desigualdade os números da população carcerária no
Brasil reduziria drasticamente e se teria o real desenvolvimento pela
a liberdade como meio e fim.
6 CONCLUSÃO
A liberdade não pode apenas ser descrita como um ideal a
ser alcançado. Deve sair do plano abstrato para adentrar no plano
social. Importante que a liberdade se torne consciente, pois a “minha
liberdade” não pode ignorar as liberdades alheias. Por esse motivo,
Sen propõe o resgate do agir livre pelo caráter de “agente”.
A conexão Estado-Cidadão é imprescindível, não há
significado de bem-estar, de liberdade, de igualdade ou justiça sem
que haja essa conexão. Ao Estado é designada a responsabilidade
pela dignidade da pessoa humana, sem levar em consideração a
moralidade, por exemplo, deixar de prestar assistência para um exdetento, por entender que não é de seu merecimento a oportunidade
de recomeçar.
As políticas público privadas são hoje uma alternativa viável
para o problema em questão. Com o infeliz contraponto de que
muitas vezes essa parceria deixa de ter caráter de solução para
adquirir o caráter da exploração. A sociedade em “condição de
agente” não pode se contentar com a passividade e a indiferença
humana no mundo. Essa condição de agente não se limita nas
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obrigações jurídicas, mas na consciência de que se cada um fizer sua
parte, pouco a pouco grandes proporções vem à tona.
Para o exercício da liberdade, segundo entende Sen, o
desenvolvimento das capacidades humanas é um critério
fundamental porque permite que uma pessoa faça escolhas que
considera importantes para sua realização pessoal e integração
social.
A abordagem de Amartya Sen em sua obra acerca desse
tema, destaca o contexto de suas preocupações com a configuração
completa das liberdades, ou seja, como afirma em diferentes
exposições, a capacidade de escolha é o que integra o
reconhecimento da dignidade entre as pessoas e ação política para a
justiça social.
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GESTÃO PÚBLICA: FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE
OBRAS PÚBLICAS POR MEIO DOS CONSELHOS
POPULARES
Nara de Campos Queiroz1
1 INTRODUÇÃO
Tendo em vista o crescimento de contratações de
particulares com a administração pública, mostra-se importante
verificar a responsabilidade em fiscalizar os contratos firmados, no
intuito de minimizar os danos causados à população, em razão dos
vícios ou defeitos ocultos nas obras. Isso porque, ao contratar
serviços de terceiros, o gestor público tem a obrigatoriedade legal de
primar pelo serviço contratado eficiente. Dentre as formas de
contribuir para que tal ocorra, talvez, a mais eficaz esteja no
engajamento da população, por meio dos conselhos populares de
fiscalização, criados após a Constituição Federal de 1988, que se
impõem na luta contra o desperdício de dinheiro público e, com isso
tornar a administração pública mais eficiente, uma vez que se exige
cada vez mais do gestor público ter como meta a eficiência dos
contratos efetivados.
Demanda salientar a relevância do direito administrativo na
vida da sociedade, especialmente por esta colocar sob a
responsabilidade de uma determinada pessoa bens de domínio da
coletividade, a fim de que o administrador zele, governe e gerencie
os serviços oriundos daqueles bens postos sob a sua tutela e
competência.
As necessidades da população ultrapassam o conceito de
crescimento econômico como um fim em si mesmo. Aspectos
diretamente relacionados com a melhoria das condições de vida das
pessoas e com a possibilidade de fazer uso de suas liberdades em que
se observam as condições essenciais de vida digna, obtidas por meio
1
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de políticas públicas direcionadas ao bem estar da população
ocupam o mesmo espaço.
2 GESTÃO PÚBLICA,
POPULARES.

FISCALIZAÇÃO

E

CONSELHOS

2.1 Administração Pública a partir do princípio da eficiência
Em meio aos diversos comportamentos presentes em uma
sociedade, surge a necessidade de evitar ou gerenciar conflitos e
tornar suportável a convivência entre as pessoas, visto que a todas
cabem os mesmos direitos e os mesmos deveres perante a lei.
Os princípios constitucionais se caracterizam como os
valores supremos e estruturais do ordenamento jurídico nacional.
Em verdade, definem todas as diretrizes e interpretações da
legislação pátria em razão de sua condição normativa especial,
promovem a coesão e a unidade interna de todo o sistema, aqui
abordada com enfoque na administração pública.
Gasparini refere que “administração pública é toda a
atividade do estado que não seja a legislativa e judiciária” (1989, p.
28). Somado a esse conceito, o princípio da eficiência no que tange
à gestão pública e sugere duas vertentes:
a primeira é organizar e estruturar a máquina estatal para tornála mais racional para que as necessidades da sociedade sejam
alcançadas de forma mais satisfatória e a segunda, é regular a
atuação dos agentes públicos buscando que esses tenham um
melhor desempenho possível a fim de atingirem os melhores
resultados (MARTINS, 2012, p. 2).

Seguindo o mesmo raciocínio, Silva (2002) assinala que por
eficiência na administração pública se compreende a organização
racional dos diferentes recursos de que a administração dispõe,
sejam eles humanos, materiais, ou institucionais sempre voltados
para a prestação de serviços públicos de qualidade primando pelas
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condições econômicas e pelo tratamento de igualdade dos
consumidores.
Aliada a essas afirmações sobre o princípio da eficiência na
esfera administrativa, a Constituição Federal, em seu artigo 37 lista
os princípios que devem ser seguidos pelo gestor público,
estabelecendo que “a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL,
2013).
O doutrinador Pereira (2012) enfatiza que, para a
estruturação de uma gestão por resultados que realmente alcance os
fins desejados, faz-se necessária uma agenda de ações e, citando
Makón, elenca como principais itens:
Foco nos resultados; políticas públicas formuladas a partir de
processo de planejamento governamental; caráter descentralizado
da tomada de decisões; flexibilização de recursos com cobrança de
responsabilidade de gestores; utilização de planejamento
estratégico nas organizações públicas e otimização dos processos
administrativos; metodológicas no processo de formulação do
orçamento público; sistemas de informação que forneçam
subsídios para a tomada de decisão e mensurem os recursos na
obtenção dos resultados (sistemas de apuração de custos);
sistemas de monitoramento da gestão, prestação de contas e
avaliação; desenvolvimento de indicadores que permitam medir o
impacto da ação governamental e indicar os desvios para
introdução de medidas corretivas (2012, p. 3).

O momento político que o mundo está vivenciando é
propício para que a gestão pública seja mais eficiente e se aproveite
do princípio da eficiência para avançar em sua forma de administrar
o dinheiro público. O mundo está passando por radical
transformação social e econômica, que atinge todos os setores,
inclusive as instituições governamentais, que deverão reinventar-se
para se adaptar à nova realidade. Esse novo cenário exige um novo

314 | Estudos sobre Amartya Sen

modelo de gestão pública, integrado e voltado para a excelência,
respeitando suas características e particularidades. O novo modelo,
denominado "GRP - Government Resource Planning" ou Sistema
Integrado de Gestão Pública tem como foco o gestor público, o
elemento chave para a mudança. O GRP fornece ao gestor público
um painel de controle, fortemente baseado em fatos e dados,
permitindo tomar decisões com respostas rápidas e eficazes, mesmo
com recursos financeiros e humanos escassos. (WOLYNEC, 1990).
Os serviços públicos prestados devem vir ao encontro dos
anseios da população, no que tange à sua eficiência, perdurando por
um tempo necessário e razoável pelo custo que demanda dos cofres
públicos. Ou seja:
A qualidade do serviço público não é mensurável pela "conquista
de um mercado de clientes", já que enquanto serviço têm as
repartições um universo de clientes já definido. No entanto, a não
correlação como o mercado não isenta o serviço público de ser
executado com qualidade, atendendo, desta forma os objetivos em
função dos quais foi instituído como serviço público a ser prestado
à sociedade por definição desta mesma sociedade ao longo de sua
trajetória (DEMING, 1990, p. 5).

Enquanto Sen (2010) busca estabelecer uma nova
compreensão acerca dos conceitos de miséria, pobreza, fome e bemestar social como fatores do desenvolvimento em contraposição ao
entendimento que associa o desenvolvimento somente aos aspectos
ligados ao crescimento do produto interno bruto, rendas pessoais,
industrialização, avanço tecnológico ou modernização social,
quando considerados isoladamente. Ainda, aborda os fatores
geradores das liberdades constitutivas e instrumental como o meio
fundamental para o desenvolvimento.
Sen (2010) caracteriza as liberdades em liberdade
constitutiva e liberdade instrumental ao passo em que a primeira se
refere às liberdades substantivas, que são as competências
elementares como ter condições de evitar privações, ter participação

Volume 1: Políticas Públicas, Capabilities e Desenvolvimento | 315

política e liberdade de expressão, enquanto a segunda diz respeito à
liberdade que as pessoas têm de viver de acordo com as próprias
escolhas. Ambas se relacionam entre si, contribuindo uma para com
a função da outra, contemplando as expectativas do cidadão em
relação ao processo de desenvolvimento econômico e social.
Ainda no olhar de Sen (2010), é plausível que administração
pública busque não apenas aprimorar a eficiência dos órgãos
públicos, como igualmente fortalecer a posição do indivíduo diante
do Estado, dando a ele efetiva participação, com voz e vez nas
decisões sobre as matérias de interesse da coletividade.
A liberdade proveniente desta disposição encontra respaldo
nos próprios atos livres dos agentes que se refletem na capacidade
de participar dos desígnios sociais e da tomada de decisões públicas
que impedem o progresso destas oportunidades, podendo ampliar
muito mais sua própria liberdade.
Considerando que a própria Constituição da República
instituiu mecanismos de controle, entre os quais o princípio da
eficiência, vinculando o agente público ao cidadão, a administração
pública não pode desempenhar suas atividades sem se preocupar
com o interesse da coletividade e consequentemente com o respeito
às liberdades individuais, representa um desafio em concretizar o
princípio da eficiência sem negligenciar da observância da
legalidade.
2.2 Fiscalização na Administração Pública
O momento político-social da atualidade evidencia os
anseios da população em transformar o Estado num aparelho
eficiente para a prática da cidadania, assim como de aderir a um
modelo de administração pública em que o poder que emana do
povo seja refletido nas atividades administrativas.
Paladini (2000) enfatiza que, ainda hoje, o que leva à busca
pela melhoria na qualidade do serviço público prestado à população
é a possibilidade para o político de reeleger-se. São aspectos que
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levam o poder público a se interessar em discutir qualidades e
produtividade que, além da possibilidade de reeleição, somam-se os
relacionados à dificuldade financeira e o forte apelo de melhorias
que a qualidade desperta.
Logo, discutir sobre fiscalização implica evidenciar a
Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 174, diz que o
Estado deve fiscalizar na forma da lei. Ou seja, “como agente
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá,
na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento,
sendo este determinante para o setor público e indicativo para o
setor privado” (BRASIL, 2013).
Já o artigo 175 do mesmo dispositivo legal, reafirma que as
contratações da Administração Pública, devem ocorrer por meio de
licitação e firmados por contratos, sendo que estes devem ser
fiscalizados. Dessa forma, “incumbe ao Poder Público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos” (BRASIL,
2013).
O legislador foi além e elegeu como ferramenta para garantir
a legalidade e a eficiência na gestão pública, a Lei n. 8.666 de 1993,
denominada de Lei das Licitações, como instrumento garantidor de
que os princípios constitucionais sejam respeitados. Nessa lei,
estabelecem-se regras para comprar ou vender bens públicos, como
pode ser verificado em seu art. 1º, que dispõe sobre “normas gerais
sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios” (BRASIL, 2015).
Em seu parágrafo único, o art. 1º da Lei 8.666/93 expressa
que se subordinam
[...] ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta,
os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais
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entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios (BRASIL, 2015).

Partindo do teor dessa lei, Justen Filho (2014) define licitação
como meio de proteger a gestão pública dos que querem obter
vantagens ao vender ou comprar da gestão pública. Ou seja, é o
procedimento administrativo destinado a selecionar, de acordo com
critérios objetivos predeterminados, a proposta de contratação de
mais vantagem para a administração, assegurando-se a ampla
participação dos interessados, com observância de todos os
requisitos legais exigidos.
Justen Filho (2014) afirma que a contratação implica um
acordo de vontades com efeitos vinculantes, de que participa a
administração pública, cujo objeto consiste em uma prestação de
dar, fazer ou não fazer algo economicamente viável. Nesse sentido,
o autor destaca a relevância econômica de se contratar com o
particular, visto que a administração não precisa adquirir a
propriedade de bens ou instrumentos necessários para atender as
necessidades da população. Dessa forma usa-se o valor direto na
execução do serviço ao invés de ter que dispor de parte para adquirir
maquinário, por exemplo, reforçando a importância dos contratos
administrativos.
Esclarece ainda Justen Filho (2014) que não se pode esquecer
das ideologias contemporâneas que defendem a redução do aparato
estatal, seguindo a orientação preconizada pela Ciência da
Administração de ampliar a eficiência dos recursos públicos. Essa
orientação mostra-se como a forma mais economicamente
vantajosa para que o Estado promova a contratação de particulares
para a execução de atividades necessárias à satisfação das
necessidades coletivas.
Ao invés de adquirir a propriedade de bens e instrumento
necessários à execução de serviços e a satisfação de necessidades
coletivas, o Estado busca amparo na iniciativa privada. Nesse viés, o
contrato administrativo apresenta-se como o instrumento essencial
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por meio do qual o Estado estabelece relacionamento com os
particulares para que possa obter bens e serviços de que necessita.
2.3 Conselhos Populares na Administração Pública
A participação popular na esfera da administração pública,
considerada num sentido amplo, satisfaz à forma pela qual a
intervenção de terceiros praticada em favor dos interesses da
coletividade quando da contratação com particulares para a
execução de obras públicas.
A fiscalização, por sua vez, estampa-se na Constituição
Federal nos artigos 70, e 71, estabelecendo normas com a finalidade
de evitar o desvio de dinheiro público (BRASIL, 2013). Encontra-se
também prevista expressamente na Constituição do Estado do Rio
Grande do Sul a obrigação de fiscalizar por meio de conselhos
populares em seu art. 19 e seus incisos. Ou seja:
[...] a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes do Estado e dos municípios, visando à promoção do bem
público e à prestação de serviços à comunidade e aos indivíduos
que a compõe, observará os princípios da legalidade, da
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da legitimidade, da
participação, da razoabilidade, da economicidade, da motivação
[...] (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 7, de 28/06/95)
(RIO GRANDE DO SUL, 2015).

O princípio da eficiência é o meio legal para se atingir a
eficácia nas contratações feitas pela administração pública, que “tem
como conteúdo a relação meios e resultados” (SILVA, 2002, p. 651).
Sendo assim, a licitação seria o meio para que os contratos realizados
pelo órgão estatal sejam eficazes, tanto no que diz respeito à sua
qualidade do serviço prestado, quanto aos impactos econômicos.
Para reforçar esse pensamento, Morais e Bridi (2014)
expõem que as licitações e contratações administrativas deveriam
eleger a proposta mais vantajosa, aquela que direta ou
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indiretamente, esteja apta a oferecer o menor impacto negativo ao
meio ambiente e simultaneamente, os maiores benefícios
econômicos e sociais.
Partindo do pressuposto da transparência pública, a
fiscalização das contratações e a execução desses contratos feitos
pela administração pública inserem-se na ordem constitucional
fiscalizada por conselho, sendo, conforme aduzem Morais e Bridi
(2014), a licitação seu instrumento de efetivação, por ser meio de
informação pública.
Nesse contexto, insere-se o controle social que, conforme os
argumentos de Dropa (2004), devem ser feito pela comunidade para
que se cientificar de que o ato do administrador público está sendo
realizado de acordo com o que estabelece a lei.
Acentua ainda que hoje se verifica uma parcela da sociedade
cada vez maior, e também do setor privado que se envolvem em
atividades de interesse público, enquanto o Estado, muitas vezes,
desconsidera prestação de alguns serviços de forma direta, passando
a exercer apenas o papel de regulador e fiscalizador. Dessa forma, a
própria população necessita exercer o controle sobre o interesse
público que passou a gerir, compartilhando tal responsabilidade
com o Estado. Assim, impõe-se a concretização de um modelo de
gestão pública que mostre uma relação com a sociedade, pautada
pela livre e transparente circulação de informações. Isso implica a
publicização dos atos administrativos e o controle social das ações
do governo, levando a uma maior participação popular no processo
de gestão, a partir da formulação das políticas públicas, passando
pela sua efetivação e posterior avaliação. (DROPA, 2004)
Na concepção de Sen (2010), ter a opção de escolher ou
possuir ou ser algo ou alguma coisa, não significa, necessariamente,
possuir ou ser o que se escolheu, mas também, possuir os meios
satisfatórios de aproximar-se ao que se escolheu. Esses meios
podem ser concretizados pelos conselhos populares.
Na acepção de Dropa (2004), nessa perspectiva, o Estado
deve insistir na promoção de uma verdadeira ampliação do contato
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com a sociedade civil, observando princípios de descentralização das
decisões e se aproximando dos cidadãos, visualizando-os como
clientes e não como meros pagadores de impostos. Por isso, é
fundamental redirecionar o funcionamento dos órgãos públicos
para o fornecimento de informações à sociedade. Nesse sentido, vale
considerar o exemplo on-line promovido pelo Tribunal de Contas da
União, que demonstra como se deve investir em projetos que
ampliem a participação e a compreensão da sociedade sobre as ações
da máquina administrativa.
De acordo com Justen Filho (2014), é ao agente
administrativo que cabe acompanhar o desenvolvimento da
atividade do particular, mostrando as ocorrências de relevância, com
documentos com equívocos a serem corrigidos. Não incumbe, nesse
sentido, ao agente a faculdade de intervenção, mas apenas
transmitir anotações às autoridades competentes, para que tomem
as medidas adequadas.
Na gestão pública, a eficiência, como vetor de
desenvolvimento, está relacionada ao impacto social que procura
identificar os efeitos produzidos sobre uma população-alvo de
programas sociais desenvolvidos pelos governos estaduais e
municipais. A eficácia, por sua vez, propicia que as instituições
avaliadas respondam às pressões por transparência, demonstrando
que resultados estão sendo alcançados.
Assim, na acepção de Lima (2014), a eficiência pauta-se pela
atuação administrativa que promove de forma satisfatória os fins
em termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos. Para que a
administração mostre concordância com o dever de eficiência, não
basta escolher meios adequados para promover seus fins. Esse dever
exige muito mais do que mera adequação, ou seja, há que se
apresentar satisfatoriamente na promoção dos fins atribuídos à
administração. Há também que escolher um meio adequado para
promover um fim.
Considera Lima que a participação popular, como ação
coletiva na gestão bem como o controle são instrumentos que vem
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[...] diminuindo as irregularidades e melhorando a resolução de
problemas, tornando mais eficiente e eficaz o gerenciamento e a
execução de políticas públicas e de instituições públicas
governamentais, trazendo mais transparência e clareza, e gerando
maior fiscalização em relação às atividades desenvolvidas, aos
recursos e aos serviços direcionados ao setor público (LIMA, 2014,
p. 1).

Nesse sentido, é fundamental a observância da aplicação dos
princípios da eficiência e da eficácia, elencados na Constituição
Federal de 1988, quando for operado o controle administrativo na
atividade pública, visualizando as necessidades e direitos precípuos
do cidadão.
Sen (2010) entende o sistema político democrático efetivo
como uma forma de liberdade política, que por si só, seria capaz de
fortalecer os demais tipos de liberdades relativas à diminuição de
casos de fome, entre outras calamidades econômicas. Ao contrário
do que se vê frequentemente em países com regimes ditatoriais
evidenciando a conexão que as liberdades possuem entre si.
3 A VIABILIDADE DOS CONSELHOS POPULARES, PELO SEU
BAIXO CUSTO FINANCEIRO E PELO RETORNO DE UMA MAIOR
EFETIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
No Brasil, a participação popular por meio de conselhos, tem
como baliza os movimentos na área da saúde e educação que levam
a administração pública a buscar alternativas para gerenciar
eventuais crises em seus sistemas.
Dallari (1996) entende a participação popular prevista na
Constituição Federal de 1988 como um princípio intrínseco à
democracia, através do qual os indivíduos, grupos e associações,
fazem valer o direito não apenas à representação política, mas
também ao conhecimento e à defesa de seus interesses. Permitem
ainda, a atuação e a efetiva intervenção na gestão dos bens e serviços
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públicos ao tempo em traz os sujeitos para debates de interesses da
coletividade.
Ao se tratar de desenvolvimento enquanto expressão da
liberdade Sen (2010) considera a autoridade das instituições
deliberativas para a caracterização do desenvolvimento, que é "um
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas
desfrutam” (SEN, p. 52), uma vez que a fiscalização dos serviços
públicos por parte da sociedade civil através de conselhos populares
representa uma contribuição e um avanço para o exercício da
democracia.
A relação decorrente dos ideais de democracia e
desenvolvimento constituem um elemento essencial do processo de
desenvolvimento que fortalece o processo democrático alargando as
competências para a contribuição dos indivíduos para com a
construção da liberdade como fator essencial do convívio social,
além de se estabelecer senso de responsabilidade entre a população
e poder público. (SEN, 2010)
Essa concepção de conselho popular encontra suas raízes na
adequada compreensão de cidadania moldada pela Carta Magna de
1988 que vai além da visão aberta dos direitos políticos e civis que
perfilha o indivíduo como integrante de uma sociedade, cujo
funcionamento estará submetido aos anseios populares, alicerçado
pelos propósitos do Estado Democrático de Direito. (SILVA,1992).
A ação dos conselhos com a participação popular, é um
exercício efetivo da democracia por meio do qual a administração
pública e sociedade estão conectadas continuamente permitindo à
população maior liberdade de controle e influência sobre o governo
o que incide abertamente na efetivação dos direitos fundamentais.
Nesse sentido, é importante destacar o papel dos conselhos
populares na efetivação de uma prática fiscalizadora, no que tange,
em especial, aos contratos. Esses conselhos, na visão de Gohn
(2001), caracterizam-se por instrumentos de pressão, representação
e participação, com potencial de transformação política. Podem
possibilitar, assim, que representantes da população, escolhidos para
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tal mostrem condições para a vigilância das agências
governamentais.
Entende Teixeira (2000) que os conselhos constituem um
grande instrumento de democratização do poder e da sociedade, por
isso, o desafio é torná-los efetivos.
A composição dos conselhos populares é na maioria das
vezes por paridade, ou seja, cinquenta por cento da administração
pública e os outros cinquenta por cento por membros de associações
e da população em geral, ainda este trabalho é exercido de forma
voluntária, restando ao poder público investir apenas em
treinamento destas pessoas, para que elas possam exercer suas
funções com certa autonomia e conhecimento.
O TCU tem proporcionado de forma gratuita e por meio online cursos de formação de conselheiros e fiscalizadores, o que tem
se mostrado uma maneira positiva tal iniciativa.
4 CASOS JULGADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
ASSOCIADOS A PRESENÇA OU AUSÊNCIA DOS CONSELHOS
POPULARES.
Neste momento, será avaliada a eficiência dos contratos
públicos nas obras e serviços do executivo, tendo o poder legislativo
com o auxílio do Tribunal de contas, como fiscalizador e o judiciário
como garantidor, sob o conceito de eficiência tão almejado pela Lei
8.666/93. Além disso, há que se considerarem as formas e os meios
de efetivar os princípios constitucionais, firmados pela Constituição
Federal, que norteiam a administração pública, para que garantam
ao cidadão serviços eficientes e contratos bem executados.
Vale referir, assim, o Acórdão do Tribunal de Contas (TCU),
ao expressar indícios de graves irregularidades no que diz respeito a
preços, descontos e medições.
Acórdão 1447/2010-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR
RODRIGUES
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ÁREA: Licitação | TEMA: Obras e serviços de engenharia |
SUBTEMA: BDI
Outros indexadores: Justificativa, Asfalto, Taxa, Alteração
Nas fiscalizações de obras de manutenção, restauração e
conservação rodoviárias, é recomendável que o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) adote as
seguintes medidas: (i) alocar recursos humanos e materiais
suficientes, em razão dos valores econômicos envolvidos; (ii)
promover o acompanhamento tempestivo, real e efetivo das
operações construtivas, para garantir a qualidade dos serviços; (iii)
exigir a realização de controles de execução e de ensaios
tecnológicos, nas modalidades e frequências previstas em suas
normas, por agentes independentes do contratado, para garantir a
qualidade dos serviços executados; (iv) medir detalhadamente os
serviços realizados, de forma a impedir o pagamento por serviços
não realizados; e (v) identificar a responsabilidade das empresas
gerenciadoras, fiscalizadoras e construtoras por alterações
injustificadas em projetos e contratos (Instrução Normativa MT
1/2007, art. 3º, § 5º) .Acórdão 2730/2009-Plenário | Relator:
WALTON ALENCAR RODRIGUES ÁREA: Contrato Administrativo
| TEMA: Obras e serviços de engenharia | SUBTEMA: Fiscalização
Outros indexadores: Requisito, Conservação, Reforma (Obra
Pública), Rodovia

Em análise ao site do Tribunal de Contas da União no link
pesquisa de jurisprudência, verifica-se que ao digitar “obras na
saúde”, que por sua vez, se submete à apreciação de conselho
popular aparecem apenas três acórdãos e ao pesquisar “obras do
DNIT”, que não se submetem a conselhos, aparecem treze acórdãos
em que se discutem problemas envolvendo desde obra
superfaturada até licitações com problemas.
Desta análise é possível chegar à conclusão de que a saúde
tem menos problemas na execução de contratos de obras por ter
uma maior fiscalização, já que na saúde existem os conselhos
populares enquanto que o DNIT não enfrenta a fiscalização formal
da população.
Nesta senda, ganha força a confiança na influência que a
população devidamente orientada e organizada é capaz de atuar
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junto ao governo de modo interativo nas diferentes etapas dos
projetos, representando com veracidade as diferentes camadas
sociais equilibrando os interesses. Por fim, descentralizar o governo,
instituindo mecanismos de controle social também para as obras
públicas assim como ocorre na área da saúde, aumentam as
possibilidades de garantir a transparência dos atos da administração
e dos contratos firmados com particulares e evitar a corrupção.
5 OS LIMITADORES REFERENTES À EFETIVIDADE DA AÇÃO
DOS
CONSELHOS
POPULARES
COMO
ENTIDADE
FISCALIZADORA DAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA.
A formação cultural de nossa sociedade é uma das maiores
barreiras, para que os conselhos populares sejam eficientes e
consigam desempenhar seu papel de controlar externamente a
gestão pública. Ao tratar de participação popular por meio de
conselhos nas políticas públicas, devemos diferenciar a participação
formal da participação real. Enquanto a primeira se refere à prática
de formalidades que só afetam aspectos secundários do processo
político, a outra implica de algum modo nas decisões políticas
fundamentais. (DALLARI,1996)
A perspectiva da liberdade como fator de desenvolvimento
abordado por Amartya Sen (2010) pode ser entendida como um
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam,
além dos aspectos demostrados pelos indicadores econômicos. As
liberdades estão associadas a outros fatores determinantes, como as
disposições sociais e econômicas e os direitos civis como a
possibilidade de participar das discussões e realizações da
administração pública.
Ainda de acordo com a leitura de Sen (2010) o
desenvolvimento social requer a dissipação dos fatores responsáveis
pelo cerceamento da liberdade, dentre eles, a negligência dos
serviços públicos por meio de seus administradores. A ausência de
liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza
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econômica. Por outro lado, a falta de liberdade conecta- se
estreitamente à carência de serviços públicos e ao poder de fiscalizar
as obras públicas, sempre tão onerosas ao Estado e ao contribuinte.
A atuação dos conselhos populares tem sido reconhecida
como ferramenta de efetivação da democracia, justificada por
representar um meio da população de auxiliar na definição das
políticas públicas e fiscalizar a destinação dos recursos públicos. A
condição de agente livre e sustentável emerge como uma máquina
essencial do desenvolvimento. (SEN, 2010)
Quando vinculados à administração pública,

representam uma estrutura de descentralização administrativa
que traz consigo obrigações orçamentárias. Daí a necessidade de
que sejam órgãos autônomos, ainda que suas deliberações
representem atos administrativos, podem ser avaliados por outro
prisma:
Uma vez sistematizados os principais elementos relativos ao
funcionamento prático dos conselhos sociais, já tendo sido
trabalhados os aspectos indicativos do seu traço político, propõese agora a hipótese de que a operação adequada desses colegiados
democráticos serve não só como forte sinalizador das demandas e
necessidades fundamentais da comunidade perante o Estado como
também, a partir disso, permite a criação de novos direitos para
além dos limites burocráticos e administrativos inicialmente
pensados pelo poder público; direitos esses que, como visto, antes
de meras imposições, também precisa partir de uma razão
comunicativa capaz de estimular e fomentar consensos possíveis.
(BERCLAZ, 2013 p. 282)

É notório o fato de que a participação da população nos
interesses políticos e da criação de novos conselhos para fiscalizar as
obras públicas não ocorrerão em curto prazo, não se tem a cultura
da participação. Ao contrário, a população está inerte diante da
autoridade estatal. Por isso o incentivo à participação popular se faz
imprescindível.
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Parece claro, por conseguinte, que a ruptura com esse tipo de
estrutura societária demanda profundas e complexas
transformações nas práticas, na cultura e nos valores do modo de
vida cotidiano. Além da subversão do pensamento, do discurso e
do comportamento, importa igualmente reordenar o espaço
público individual e coletivo, resgatando formas de ação humana
que passam por questões como “comunidade”, “políticas
democráticas de base”, “participação e controle popular”, “gestão
descentralizada”, “poder local ou municipal” e ‘sistema de
conselhos’ (WOLKMER, 2012, p. 249)

Cabe salientar a autoridade dos conselhos enquanto
instâncias deliberativas de fortalecimento do poder local e da
participação popular, a prática participativa desenvolve as noções de
respeito acerca da responsabilidade de cada sujeito na fiscalização
das ações da administração pública.
Outro grande problema enfrentado pelos membros de
conselhos populares é a maneira como chega até eles a informação
ou por quem chega, quer dizer, que muitas vezes a informação chega
em um grau de complexidade que as pessoas que compõem os
conselhos não conseguem interpretar, que dirá entender,
principalmente as de ordem econômico-financeira.
A composição dos conselhos populares também influencia
nas decisões que são tomadas por seus membros: a chamada
paridade, que em muitos casos é imposta por lei, é um dos entraves
para o melhor desempenho, pois como que um simples munícipe vai
ir contra o pedido ou o gasto absurdo do prefeito, se ele é o
presidente do conselho e mais, está presente na reunião que decidirá
se foi ou não correto tal ato.
Por fim, fica o pensamento de que o desempenho
satisfatório da administração no que tange à correta aplicação de
seus recursos em obras públicas está diretamente condicionado à
implantação de uma nova forma de fiscalização e participação
política da sociedade.
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6 CONCLUSÃO
Diante do estudo realizado entendesse que a gestão pública
pode efetivar uma fiscalização eficaz, por meio dos conselhos
populares, nos contratos de obras públicas, desde que a formação
destes conselhos seja de pessoas que realmente queiram zelar pelo
patrimônio público e que a gestão pública não participe na linha de
frente destes conselhos, que sua participação seja apenas para
informar e formar os componentes dos conselhos populares,
pressupondo a descentralização do poder em favor da sociedade por
meio da participação popular no controle das decisões tomadas em
nome da coletividade.
A Constituição Federal confere ao desenvolvimento a
qualidade de um direito fundamental, consequentemente a criação
de normas e políticas públicas está intimamente ligada a esse direito
que concebe o desenvolvimento como um processo de expansão de
liberdades. Isso porque, estas, são necessárias para se majorar as
competências dos indivíduos em realizar o que estimam como
necessidades coletivas, ou seja, tanto o meio para se atingir o
desenvolvimento como liberdade, quanto à própria finalidade da
liberdade.
Ainda, está apenas se iniciando os estudos neste campo,
muito se tem que evoluir como sociedade para que se possa em um
futuro próximo uma gestão pública eficiente e eficaz.
O povo ainda não tem a consciência de que o poder é seu e
que ele tem em suas mãos suporte de proteção dos seus direitos,
mas que também tem também o dever de cuidar deles, e os
conselhos populares é um instrumento poderoso para que se efetive
o poder popular.
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