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APRESENTAÇÃO
Pensar e viver um mundo democrático exige uma postura
criativa e questionadora para se identificar, no decorrer do tempo,
quais sãos as demandas, as características, os desafios e a lógica
desse modo de convivência. Mitigar as desigualdades, as misérias
humanas, a fome, a persistência das posturas moralistas, a ausência
de diálogo entre os povos, as formas de cooperação em vista do
desenvolvimento científico e tecnológico, a compreensão integral
dos Direitos Humanos, a chance de se obter a paz, bem como o fim
da pobreza são temas que não possuem respostas prontas ou
imediatas. Por esse motivo, o espaço democrático contempla o
envolvimento do maior número de pessoas, de diferentes culturais
e experiências históricas para se avaliar quais são os deveres e
devires à manutenção, implementação e atualização da(s)
democracia(s).
O I Seminário Internacional sobre a Teoria da Justiça em
Amartya Sen, ocorrido no mês de maio deste ano, cumpriu com três
objetivos estratégicos: a) reuniu o maior número possível de
pesquisadores sobre o pensamento de Amartya Sen; b) com o apoio
de diversos órgãos de fomento em pesquisa, de organizações e
empresas locais, bem como do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu – Mestrado – em Direito da Faculdade Meridional – IMED –
conseguiu trazer palestrantes de reconhecimento científico para
debater as principais mazelas humanas que não favorecem a
democracia, concentradas, especialmente, sob o ângulo da produção
e distribuição dos alimentos no mundo; c) contribuir para o
aprimoramento dos alunos e alunas do Programa de Mestrado e do
público que participava dos eventos por meio de workshops de
caráter internacional e se oportunizou, ainda, a amostra e
apresentação de trabalhos.
O conjunto de textos contidos nesta obra contemplam as
reflexões e diálogos que ocorreram a partir das diferentes leituras e
experiências que os pesquisadores e estudantes trouxeram para se
pensar em alternativas ao desenvolvimento da Democracia. Essa se
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tornou a marca peculiar deste evento: a sensibilidade aos desafios
democráticos diante de um cenário mundial de miséria e,
especificamente, aumento da fome e da produção de alimentos para
se constituir horizontes de justiça. Essa é uma contradição que
demonstra a fragilidade das democracias contemporâneas, assim
como, desafia o seu poder e capacidade institucional, política e
jurídica de solucionar os problemas reais da população.
Para Sen, a democracia é uma conquista da humanidade que
precisa ser reconhecida pela ampla maioria dos membros de uma
sociedade. Desde o surgimento da ideia de democracia até a
estruturação das instituições, da arquitetura jurídica, dos meios de
participação e decisão, assim como, da estrutura de direitos e
liberdades fundamentais, são demonstradas as condições de
adaptação e atualização nos diferentes contextos sociais e políticos.
A convicção de Sen e a apresentação da influência e evolução do
sistema democrático e as mudanças operadas onde sua adoção
ocorre, especificamente, no combate ao analfabetismo endêmico e
às desigualdades confirma o seu vigor e demanda a sua permanente
atualização. O atual estágio de globalização e desenvolvimento
retrata essa necessidade.
A leitora ou leitor poderão entender esses temas nos
diferentes capítulos que compõem esta obra. Nela é possível
identificar preocupações com o direito à alimentação, as diferenças
culturais, os efeitos da globalização a ideia de justiça, as questões da
pobreza, a redução das desigualdades pela via tecnológica, a
(in)eficácia das políticas publicas, de que forma se manifesta o
desenvolvimento sustentável, a função estratégica da educação para
o empoderamento e a efetivação da condição de agente, a força do
poder Transnacional, entre outros.
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
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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
Professor Dr. Sergio Ricardo Fernandes de Aquino
Professor Dr. Neuro José Zambam

JUSTIÇA, DESENVOLVIMENTO E LIBERDADE: UM
DIREITO TAMBÉM DO APRISIONADO
Fernando Martins 1
Neuro José Zambam 2
INTRODUÇÃO
Através de alguns textos de Amartya Sen este trabalho busca
elucidar um pouco esta diferença entre a justiça, o desenvolvimento
e a liberdade que todos nós queremos, mas em especial no caso dos
aprisionados, que a principio julgamos que estando presos e
excluídos da sociedade, está sendo feita a justiça, pensando ser esta
a melhor e única condição para eles. Em muitas vezes até nos passa
pelo pensamento usar a Lei de Talião, principalmente ao sermos
influenciados pela mídia sensacionalista, que nos apresenta somente
as barbáries feitas por eles, como veremos a seguir no texto de
Botelho (2013, p.2) explicando sobre um dos benefícios recebidos
pelos aprisionados durante o período de cárcere e como somos
levados a pensar sobre estes mesmos aprisionados.
Os veículos de comunicação que têm divulgado que o benefício é
pago por dependente e mesmo aqueles que nunca contribuíram
não desconhecem a realidade e, portanto, mentem
descaradamente com o propósito de confundir a sociedade ao
apresentar o benefício como uma afronta e até alimentando a
perversa ideia de que os detentos devam ser privados de todos os
seus direitos e tratados de forma desumana e cruel. Mas, agindo
assim, estaríamos institucionalizando a barbárie. Existem crimes
que nos chocam e repugnam, provocam nossa ira e o desejo da
1

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado em Desenvolvimento Regional
(2014/2016) do Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF.
2

Doutor em Filosofia pela PUCRS. Mestre em Filosofia pela Unisinos. Professor da Faculdade
Meridional de Passo Fundo – Imed nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito e
Administração. Coordenador do Grupo de Pesquisa: Multiculturalismo, minorias, espaço público e
sustentabilidade. Professor convidado pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu - Mestrado
em Desenvolvimento Regional do Centro Universitário de Franca – Uni-FACEF.
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aplicação imediata da Lei de Talião (olho por olho, dente por
dente), notadamente em nosso país onde a impunidade impera
diante de uma legislação branda, repleta de ambiguidades,
vulnerável aos artifícios jurídicos, complacente com os
delinquentes que dispõem de recursos para pagar elevados
honorários advocatícios.

Teoricamente com eles presos estamos tranquilos,
independente das condições em que se encontram, mas afastados da
sociedade, mesmo tirando deles a dignidade, levando-os em sua
grande maioria a viver em situação desumana. Ao mesmo tempo
não proporcionamos a recuperação dos mesmos, não dando apoio e
formação para que possam sim pagar pelos seus erros, mas um dia
retornar a sociedade em condições mais favoráveis para ambos
(aprisionados / sociedade). Assim julgamos que a sociedade
caminha normalmente, ignorando os direitos humanos básicos de
todo cidadão, que independente dos erros cometidos continuam
sendo cidadãos com direitos e deveres.
Muitas vezes nos fazemos representar na figura do Estado
para cometer nossas injustiças e punições, mesmo este Estado sendo
indigno destas ações punitivas, como veremos no texto de Nozick
(1994, p. 66 apud ZAMBAM, 2012, p.243).
O Estado é intrinsecamente imoral. O Estado admite que em certas
circunstâncias é legítimo punir pessoas que violam os direitos de
outras, ele mesmo faz isso. Como, então, pode arrogar-se o direito
de proibir que façam justiça outros indivíduos não-agressivos
cujos direitos foram violados? Que direito o executor privado viola
que não seja também violado pelo Estado quando pune? Quando
um grupo de pessoas se constitui em Estado e começa a punir, e
proíbe outros de agir da mesma maneira, há algum direito que
essas pessoas violariam e que o próprio estado não viola? Com que
direito, então, podem o Estado e seus servidores reclamar um
direito exclusivo (não um privilégio) com relação à força e impor
por esse monopólio? Se o executor privado da justiça não viola os
direitos de ninguém, então puni-lo por seus atos (atos que os
servidores do Estado também praticam) viola-lhes os direitos e,
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por conseguinte, as restrições morais indiretas. O monopólio do
uso da força, então, de acordo com essa opinião, é em si mesmo
imoral, como também a redistribuição, através da máquina estatal
compulsória do Estado. Indivíduos pacíficos que cuidam de sua
própria vida não estão violando os direitos dos demais.

O objetivo deste trabalho é pesquisar em alguns textos da
obra de Sen, e em especial “A Ideia de Justiça” e “Desenvolvimento
como Liberdade”, e também em textos de outros autores que
mencionam sobre estas brilhantes obras. Obras estas que tanto
contribuem para a humanidade conhecer e se questionar sobre seus
valores verdadeiros de justiça, desenvolvimento e liberdade.
Utilizaremos como metodologia o levantamento
bibliográfico e documental com dados secundários de caráter
exploratório para aprender sobre o pensamento de Sen e melhor
entender o tema proposto por este trabalho.
Minayo (2010, p.16) nos diz que “Entendemos por
metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na
abordagem da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um
lugar central no interior das teorias e está sempre referida a elas”,
com base nesta afirmação acreditamos atingir o objetivo proposto
por este trabalho.
No capítulo 1 faremos um breve histórico sobre Amartya Sen
e alguns de seus dados e durante o trabalho suas frases mais
conhecidas. No capítulo 2 abordaremos sobre a obra “A ideia de
Justiça” em relação aos aprisionados. Já no capítulo 3
apresentaremos um pouco sobre a obra “Desenvolvimento como
liberdade” e as consequências sobre o futuro dos aprisionados e por
fim as considerações finais.
1. UM BREVE HISTÓRICO SOBRE AMARTYA SEN
Amartya Kumar Sen, mais conhecido com Amartya Sen
nasceu em 03 de novembro de 1933 na cidade de Santineketan na
índia, portanto está com 82 anos. Ele é escritor e economista, se
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tornou um dos mais sensíveis e expressivos economistas de todo
mundo nesta primeira década do século XXI. Poucas pessoas
tiveram tanta notoriedade e reconhecimento pela sua obra estando
ainda vivo e com o agravante de ser de um país não desenvolvido
como a Índia e mesmo assim conseguiu ser conhecido e reconhecido
mundialmente, visto o número de títulos e honrarias a Sen
concedidas, conforme podemos ver em sua Biografia disponibilizada
pela UAEC/UFCG (2015, online).
Economista indiano nascido em Santiniketan, no campus
universitário de Rabindranath Tagore’s Visva-Bharati, professor
do Trinity College, Cambridge, UK, e ganhador do Prêmio Nobel
de Economia (1998) por suas contribuições à economia do bemestar social. De uma família de Dhaka, hoje capital de Bangladesh,
e com tradição acadêmica, é filho do professor de química da
Universidade de Dhaka, Ashutosh Sem, e de Kshiti Mohan Sen,
professora de sânscrito. Morou com os pais em Mandalay, em
Burma (1936-1940, e foi educado em Santiniketan e na St.
Gregory’s School, em Dhaka, e depois foi para o Presidency
College, em Calcutta e completou sua formação superior no Trinity
College, em Cambridge, United Kingdom. É professor da Delhi
School of Economics, da London School of Economics, da Oxford
University e da Harvard University. Professor do Trinity College,
em Cambridge, e também reitor na mesma faculdade, foi um dos
fundadores do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do
Desenvolvimento, a Universidade da ONU, seus livros mais
importantes foram On Economic Inequality, Poverty and Famines
e On Ethics and Economics.(grifo do autor).

Sen destacou-se entre os melhores economistas, cientistas,
pensadores e educadores de todo mundo, pois defende o
desenvolvimento de um país pelas oportunidades que são oferecidas
a sua população, permitindo que seus membros façam suas opções
e possam livremente exercer a cidadania em todos os âmbitos e não
somente através do recebimento dos cuidados com saúde e educação
como direitos sociais, podendo também ter acesso à cultura,
liberdade, habitação, segurança entre outras necessidades.
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Em uma de suas frases de maior destaque, Sen apresenta
sua linha de pensamento sobre o desenvolvimento verdadeiro que
deveria acontecer nas nações que desejam ou já se julgam
desenvolvidas. Afirma segundo UAEC/UFCG (2015, online) que:
Vivemos um mundo de opulência sem precedentes, mas também
de privação e opressão extraordinárias. O desenvolvimento
consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as
escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer
ponderadamente sua condição de cidadão.

Destacamos na frase acima o que seria pior, a opulência ou
a privação de necessidades básicas, ou mesmo, a grande distância
entre os atores sociais que possuem uma ou outra. Sen deseja
despertar em todos nós e principalmente nos governantes a
importância da diminuição destas distâncias através da liberdade de
escolhas dada aos cidadãos por direito e não por obrigação, ou que
estes direitos constem apenas nas listas de estatísticas e índices
apresentados ao mundo, mas que não fazem parte do dia a dia destes
mesmos cidadãos.
Sen e Mahbud ul Haq, em 1990, foram os criadores do Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), cuja assertividade e
importância são tão grandes que a partir de 1993 passou a ser
utilizado oficialmente pelo relatório anual do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Em 2004 este programa
atuava em 166 países e contava com um orçamento de US$ 4 bilhões,
conforme afirma Machado e Pamplona (2007, p.2) no texto.
Atualmente existem programas do PNUD em 166 países e em 2004
seu orçamento anual chegou aos US$ 4 bilhões (UNDP, 2005, p.
40). O Programa concentra seu foco em 5 áreas: governança
democrática, redução da pobreza, prevenção e recuperação de
crises, energia e meio ambiente e HIV/Aids. Finalmente, vale dizer
que o PNUD é também responsável pela publicação dos Relatórios
do Desenvolvimento Humano. Foi no âmbito destes relatórios,
publicados no início da década de 1990, que foram lançados o
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conceito de Desenvolvimento Humano e o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) que tiveram grande influência na
teoria e também na prática do desenvolvimento econômico em
todo o mundo.

Em 1998 Sen foi laureado com o prêmio Nobel de Ciências
Econômicas, prêmio este que é em memória de Alfred Nobel. A
premiação recebida foi devida as suas importantes contribuições
com a teoria da decisão social e a do “welfarestate” (Estadoprovidência ou Estado do bem estar social), que coloca o Estado
como agente principal da promoção social e organizador da
economia do país.
Em 2011 Sen recebeu o título de doutor honoris causa da
Universidade de Coimbra e por tudo isso ele tem conquistado o
respeito e atenção de outros economistas, educadores, cientistas e
pensadores de todas as partes do mundo.
2. A JUSTIÇA E OS APRISIONADOS
O livro “A ideia de justiça” de Sen é baseado no valor moral
substantivo da liberdade, ela é decisiva e imprescindível para ser
aplicada e servir como avaliadora das sociedades contemporâneas.
Ela permite o desenvolvimento das capacidades e liberdades de
escolha dos cidadãos, podendo contribuir com uma sociedade mais
justa em todos os níveis através da aplicação e uso da justiça,
diminuindo as desigualdades e buscando sempre atender de forma
ética os interesses individuais e coletivos, como nos explica Zambam
(2009, p.14):
A compreensão das condições de justiça, com base no valor moral
substantivo da liberdade representa a inversão de uma
organização social que prima pelos arranjos e estruturas
funcionais para atender aos objetivos previamente concebidos, por
um modelo que tem suas referências, sua fundamentação e suas
justificativas orientadas por valores e princípios éticos. Ocorre
uma mudança não apenas na razão teórica, mas, especialmente,
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na dinâmica que compõe a estruturação das relações humanas e
sociais. O ordenamento social, avaliado na perspectiva
apresentada por Sen, contém os elementos básicos para que a
sociedade como um todo e, especialmente, as relações econômicas
sejam mais justas, porque sua arquitetura é orientada segundo
parâmetros éticos.

A famosa frase de Sen: “A expansão da liberdade é o fim
primordial e o principal meio do desenvolvimento. ”, deixa clara a
importância do fortalecimento das escolhas livres dos cidadãos
como parte do ordenamento da sociedade, mesmo que haja conflitos
entre os indivíduos e organizações desta mesma sociedade, não
podendo ser aceita a realização de vontades individuais, assim
afirma Zambam (2009, p.26):
A efetivação da liberdade individual está diretamente relacionada
com o ordenamento da sociedade. Essa implicação em nenhum
momento está livre de conflitos e de tensões; pelo contrário, os
valores e as reações que decorrem desse contexto sedimentam e
estabelecem uma relação interdependente entre o indivíduo e as
organizações intermediárias da sociedade. A liberdade individual é
entendida como consequência das condições arquitetadas no
interior da organização social, ao mesmo tempo em que não pode
ser compreendida como a realização de vontades individualistas.

O tema justiça explanado no livro “A ideia de justiça” sem
dúvida nenhuma acompanha Sen há muito tempo, seus primeiros
contatos foram em 1968 através dos manuscritos originais da obra
de John Rawls intitulada “Uma teoria da justiça” e sobre ela Sen se
debruçou, chegando a lecionar junto ao autor, como afirma Oliveira
(2012, p.2):
O autor que marcou definitivamente a obra de filosofia politica de
Sen e a quem ele reconhecidamente dedica seu livro A ideia de
justiça foi John Rawls. Sen e um leitor dedicado de Rawls desde
1968, quando foi visiting scholar em Harvard vindo de Nova Deli e
recebeu de Rawls os originais de Uma teoria da justiça. Nos dois
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anos seguintes, lecionou junto ao autor dos manuscritos e a
Ackerman a teoria que viria a ser um divisor de aguas na filosofia
politica mundial e o maior legado de Rawls.

Baseado na teoria de Rawls, Sen faz uma crítica à
abordagem contratualista desta teoria que procura trazer à
humanidade a busca pela justiça em posição de igualdade com todos
e em pleno exercício da racionalidade, sem ter noção da posição em
que se encontra. Esta é a essência desta teoria de Rawls e a ela dá-se
o nome de “véu da ignorância”, como podemos ver no texto de
Juliani (2012, online).
A obra é uma crítica construtiva da abordagem contratualista de
justiça que tem a teoria de Rawls como uma de suas principais
representantes. Tal teoria consiste na identificação pelas pessoas
dos princípios de justiça numa posição original de igualdade, que
corresponde ao estado de natureza da teoria contratualista
tradicional. Tal situação é hipotética e não histórica, em que todos
estariam numa posição de igualdade, em pleno exercício de sua
racionalidade. Na posição original definida por Rawls, ao escolher
os princípios de justiça, os cidadãos não têm a mínima noção de
em qual posição social se encontrarão após a escolha. A essa
condição dá-se o nome de véu da ignorância, que é parte essencial
da Teoria da justiça como equidade de Rawls.

O mesmo autor apresenta as principais diferenças entre as
teorias de Rawls e Sen sobre a justiça distributiva, nos trazendo
neste texto os aspectos principais das mesmas.
A diferença de ideias entre Sen e Rawls evidencia-se, ainda, em
relação aos critérios que devem ser utilizados para medir as
desigualdades no processo de elaboração da justiça distributiva.
Para Rawls, o aspecto a ser medido na determinação das
desigualdades e nas políticas destinadas à sua redução são os bens
primários, os recursos. Para Sen, o julgamento deve ser feito a
partir das liberdades que advêm da existência de meios, como a
renda e os bens primários, que possibilitam o desenvolvimento de
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capacidades amplas pelos indivíduos, como o direito à vida, à
integridade física e à saúde.

Dentro do contexto de justiça pregada por Sen é que
questionamos a situação em que se encontram os aprisionados no
Brasil, não só no momento da prisão, onde de certa forma são
obrigados a viver sem dignidade, amontoados devido à superlotação
dos presídios, sem a menor condição de higiene, saúde e com
alimentação precária. Sem contar o esquecimento com relação a
suas penas e oportunidades de recuperação, formação profissional e
preparação para mais cedo ou mais tarde retornarem a sociedade
em uma situação diferente da que os levou a prisão.
Existem Políticas Públicas com este fim e destinadas
especificamente a esta parte da sociedade (os aprisionados), mas
falta muita vontade política, divulgação dos seus benefícios e de
como aplicá-las, falta apoio e interesse das autoridades e destinação
de recursos para executá-las.
Um ou outro presídio aplica estas Políticas Públicas e com
certeza está colhendo resultados positivos, mas a execução fica na
dependência de diretores de presídios ou de voluntários que
arregaçam as mangas e colocam estas Políticas Públicas para
funcionar. Eles vão atrás de verbas públicas ou patrocínios
particulares, buscam fazer as reformas necessárias nos presídios,
vão atrás dos parceiros para fornecer treinamento,
acompanhamento, matérias primas e insumos necessários para a
realização da tarefa.
Enfim, fazem acontecer e vão se transformando em
promotores de justiça, verdadeiros empreendedores sociais e que
acabam por beneficiar e dar a segunda chance tão esperada pelos
aprisionados, fazendo o papel que deveria ser do Estado em parceria
com a sociedade, como nos convida Sen em sua obra “A ideia de
Justiça”.
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3. DESENVOLVIMENTO, LIBERDADE E O FUTURO DOS
APRISIONADOS
Iniciamos este capítulo com outra frase importante de Sen
“Eu diria que a natureza da economia moderna foi substancialmente
empobrecida pelo distanciamento crescente entre economia e ética".
É notória a melhoria de vida das pessoas que cada vez mais
conseguem realizar seus sonhos como ter acesso à casa própria,
carro, conforto, bens como computador, televisão, internet, celular,
roupas e até mesmo passeios, conquistando assim a tão sonhada
liberdade.
Mas esta não é a realidade de todos, ainda temos muitas
pessoas no mundo com vários tipos de privações básicas como
alimentos, água potável, saneamento, cuidados com a saúde,
emprego, escola, direitos civis, políticos e humanos, enfim, a sua tão
esperada liberdade, e assim nos explica Zambam (2009, p.12).
Entre as causas de grande parte das injustiças está o modelo de
desenvolvimento atualmente em curso, cujos principais objetivos
se voltam para o maior progresso econômico, o aumento da
produção de bens de consumo e a busca incessante do
aprimoramento tecnológico para melhor dominar os recursos
existentes principalmente na natureza, em vista da melhoria das
condições de bem-estar. A realização desses objetivos teve como
consequência, entre outros fatores, a adoção do mercado como
modelo e moderador das relações econômicas, a
instrumentalização das instituições democráticas, a limitação da
pessoa a um meio para buscar os fins almejados e a utilização
indiscriminada dos recursos naturais para a satisfação dos
interesses econômicos e financeiros.

Na frase de Sen do início deste capítulo notamos que a
economia se tornou muito mais importante do que o ser humano e
isso tem se tornado o grande problema das nações desenvolvidas ou
não. Sen nos alerta que para diminuir este distanciamento é
necessário aumentar a liberdade de escolha dos indivíduos, dando a
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eles condições de decidirem e participarem melhor da organização
da sociedade, mesmo em países com regimes democráticos e
participativos. Não se pode impedir esta liberdade justificando
razões econômicas para o afastamento dos direitos cívicos, políticos
e humanos dos cidadãos de todo o mundo. Na afirmação de Zambam
(2009, p.25) assim entendemos:
As tensões provenientes das diferenças que caracterizam as
pessoas, a constituição social e o meio ambiente integram a
dinâmica e o contexto para o exercício da liberdade individual¹. A
pobreza econômica, a ausência de serviços públicos básicos e
assistência social, ou a negação da livre atuação política e civil,
entre outras, configuram as principais causas que impedem o
desenvolvimento das condições para a liberdade, diretamente
relacionadas com a qualidade de vida, a condição de agente e o
desenvolvimento social. Sem as necessárias condições de acesso
aos diferentes mecanismos e instituições que ordenam o corpo
social, não se pode falar em exercício pleno das liberdades
individuais.

No texto abaixo Zambam (2012, p.244) demonstra que uma
nação que busca o desenvolvimento, uma verdadeira justiça e um
regime democrático, precisa se preocupar com a sociedade como um
todo, com sua qualidade de vida, com o meio ambiente e sem se
esquecer das futuras gerações, mesmo tendo que se relacionar com
outras nações e com elas estabelecer acordos comerciais e de
cooperações.
Para a avaliação da justiça numa sociedade democrática é
necessária uma base de informações abrangente, em condições de
contemplar as complexas relações e a sua constituição, com
especial atenção à satisfação das necessidades básicas que
contribuem para uma boa qualidade de vida, a utilização e a
preservação dos recursos ambientais paras esta e as futuras
gerações, as relações externas que um país estabelece e em que
condições e com quais objetivos.
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No caso dos aprisionados, seu desenvolvimento durante o
período prisional, a preparação da sua liberdade e o seu futuro após
o aprisionamento é uma total incógnita. Pois se não vemos a
preocupação do Estado e da sociedade com os seus cidadãos livres e
contribuintes com impostos regularmente, se não de forma oficial,
mas na compra de produtos ou serviços de qualquer natureza, que
há de ser com os aprisionados. Eles erraram sim é verdade, e estão
pagando por seu erro, pois se encontram aprisionados e longe do
convívio da sociedade, mas ao fechar os olhos e o coração para esta
parte da sociedade é protelar o problema para o futuro e com
consequências muito piores.
Diante do exposto encontramos em Zambam (2012, p.89) o
texto que fala sobre o desenvolvimento sustentável e suas vertentes
tendo com princípio o valor moral substantivo de Sen, mostrando
também as influências causadas pelas privações impostas aos
indivíduos e as consequências devido a estas diversas privações que
acabam por trazer limitações de diversas formas e sentidos,
inclusive a criminalidade.
As condições básicas para que as pessoas organizem a sua
existência são decisivas e comprometem positiva ou
negativamente a organização social. A concepção de
desenvolvimento sustentável tendo como princípio norteador o
valor moral substantivo da liberdade tem preocupação especial
com aqueles que estão à margem da organização social. As
privações, simbolizadas nos altos índices de analfabetismo e
desemprego, morte prematura, violência contra minorias, pobres
e mulheres, políticas de segregação, instituições que legitimam as
desigualdades gritantes, entre outras, precisam ser
compreendidas, além das deficiências de renda e da falta de
recursos, como a negação das liberdades substantivas, sem as
quais o conceito de pessoa é limitado em seu sentido moral mais
profundo.

Não querendo justificar os erros dos aprisionados ou
defendê-los, ou mesmo livrá-los de suas penas, mas o mesmo autor
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ainda baseado em Sen continua o texto afirmando que devemos ter
uma preocupação especial pela parcela da sociedade mais
necessitada, que são tantas, mas destaco neste momento os
aprisionados que é o principal objetivo deste trabalho e a quem
chamo a atenção do nobre leitor.
O desenvolvimento sustentável tem sua prioridade voltada,
especialmente, para as condições de justiça social, sobretudo
naquelas sociedades onde as desigualdades são mais acentuadas.
As pessoas que se encontram em condições de vida degradantes ou
próximas disso têm suas ações guiadas para a satisfação de
necessidades imediatas, o que pode gerar reações, atitudes e
comportamentos não compatíveis com as tradições e os princípios
normalmente aceitos e justificados. Como exemplo, especialmente
quando as mulheres, por causa da ausência de recursos, arriscam
a sua segurança, correndo graves riscos para obter pequenas
somas de dinheiro para alimentar seus filhos. Da mesma forma,
princípios e preocupações que primam pelo uso equitativo dos
recursos naturais e pelas condições de existência das futuras
gerações não encontram ressonância em contextos caracterizados
por graves desigualdades e injustiças (SEN, 1998).

Diante do exposto somos convidados (autoridades e a
sociedade de forma geral) a um novo olhar para os aprisionados,
não somente como problema, mas sim como um desafio que
necessita urgentemente de se encontrar uma solução para um
problema existente e em rápido crescimento. Esta parcela da
sociedade precisa de uma atenção especial, precisa de auxílio e
participação efetiva dos governos e da sociedade, permitindo um
aprisionamento com dignidade para que possam pagar sua dívida
com a sociedade, repensarem os seus erros e seu futuro. Mas com
um aproveitamento deste tempo prisional não para gerar mais
violência e sim uma transformação em suas vidas, como forma de
promoção da justiça, do desenvolvimento e para o alcance da
liberdade pregada por Sen e aqui posso dizer tão sonhada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois destas reflexões, inicio com a frase marcante de
William Cowper: “A liberdade tem para mostrar milhares de
encantos que os escravos, ainda que contentes, nunca saberão”. Esta
frase nos encoraja e inspira as palavras deste trecho, nos permitindo
entender que independente do regime adotado pela nação, se não
for permitida a ela a liberdade verdadeira de expressão, de busca de
escolhas e de fortalecimento de seus indivíduos, não há
desenvolvimento, não há justiça e muito menos liberdade.
Não podemos negar a importância da economia para o
desenvolvimento das nações e do próprio indivíduo, com seus
sonhos e planos, mas esta economia gritante não pode de forma
nenhuma tirar estes “encantos” apresentados na frase acima.
Precisamos do trabalho, das conquistas e da luta do dia a dia,
mas com base no valor moral substantivo pregado por Sen, ou seja,
no fortalecimento da liberdade de escolha de cada um. São
necessários os ensinamentos e orientações para viver em
coletividade como o mesmo respeito às leis existente e aos demais
viventes, ao meio ambiente e às futuras gerações, independente da
forma ou regime adotado para organizar a sociedade, apesar de
acreditar ainda como melhor opção no regime democrático.
Encerro este trabalho com o texto Zambam (2012, p.151) que
traduz também o pensamento deste autor e sugiro que fique como
reflexão para todos.
As políticas de desenvolvimento cuja preocupação central está na
satisfação das necessidades das pessoas e na qualidade de vida,
especificamente representadas pelas condições de sobrevivência
que oferecem a possibilidade de realização das expectativas de cada
pessoa, contribuem decisivamente para o equilíbrio social e
ambiental.

Que assim possamos estar atentos e desenvolver políticas
públicas voltadas para as classes em maior vulnerabilidade social e
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principalmente as que já viram seus direitos minimizados por anos
de esquecimento de toda sociedade e em especial dos governantes,
mas lembrando a célebre frase que se não podemos mudar o
começo, com certeza podemos permitir um novo final.
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EDUCAÇÃO E O EMPODERAMENTO FEMININO
Luana Paula Lucca1
Neuro José Zambam2
1. INTRODUÇÃO
Quando se trata do empoderamento feminino devemos
observar a grande mudança que a sociedade vem alcançando, cada
dia mais as mulheres conquistam direitos nos mais diversos
campos, por esta razão o problema que orienta esta pesquisa é: A
concepção de educação de Amartya Sen tem orientações que
possibilitem o empoderamento da mulher e sua condição de agente
na sociedade?
O objetivo geral é demonstrar a necessidade de
empoderamento feminino em vista da equidade social a partir da
concepção de Amartya Sen sobre a educação. Os objetivos
específicos são: a) apresentar a concepção de Amartya Sen sobre
educação; b) afirmar a importância da educação para o
empoderamento da mulher; c) destacar a importância do
empoderamento feminino para uma sociedade democrática.
O trabalho divide-se em duas partes: a primeira apresenta o
empoderamento da mulher e sua condição de agente; a segunda traz
à baila empoderamento feminino e as condições de justiça. O
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Método de abordagem adotado é investigativo-bibliográfico sobre os
escritos de Amartya Sen, materiais doutrinários e comentadores.
A sociedade evoluiu e houve uma grande mudança de
paradigmas onde as mulheres conseguiram ter uma oportunidade
de mostrar seu papel ativo, de ganhar força e lutar pelos seus
direitos. Desde então as mudanças foram significativas, foi quebrado
a regra de que a mulher deve ser somente dona de casa e mãe, e foi
alcançado os direitos de a mulher poder ser mãe, dona de casa,
trabalhar fora, estudar, ter sua renda, ser o que almeja para sua vida,
ter sua voz apresentada na condição de sujeito ativo e, assim superar
a condição de sujeito passivo, para continuar garantindo que essa
conquista se espalhe cada vez mais, é relevante afirmar, conforme
entende Sen, que a educação é uma ferramenta para a qualidade do
exercício do poder e o desenvolvimento das capacidades
(capabilities).
Quando falamos em uma sociedade democrática, estamos
afirmando que todos têm direitos na mesma proporção, por essa
razão é tão importante a igualdade de gêneros para efetivarmos a
justiça. O empoderamento feminino traz vantagens a todos, no
sentido de trazer mais renda para dentro de casa, ter papel ativo de
decidir o que julga melhor para sua vida. Não é de hoje essa luta,
cada vez conquista-se mais a voz ativa, voz essa capaz de mudar
muita coisa dentro da sociedade, é através das capabilities que as
condições de justiça se efetivam na sociedade, surgindo uma
sociedade com equidade de gênero no sentido amplo.
2. O EMPODERAMENTO DA MULHER E SUA CONDIÇÃO DE
AGENTE
Os movimentos feministas deram início as lutas pela
inserção das mulheres no mercado de trabalho, e então novos
olhares para esse tema foram traçados ao longo dos anos, visando
reconhecer a mulher como sujeito ativo de mudança e superando as
desigualdades de gênero. Conforme entende Sen a qualidade de
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vida, à segurança econômica e física, a possibilidade de emprego e
de renda própria e o direito à propriedade contribuem diretamente
para a condição de agente.
Os direitos conquistados pelas mulheres vão muito além do
que se imagina, pois elas lutaram para ter o direito de ser cidadãs
segundo a visão democrática, ou seja, sujeitos de direitos, que pode
ser simbolizado no direito de ocupar o cargo que decidirem na
sociedade, ter propriedade e a própria formação educacional. Esta
evolução traz os mais variados benefícios na sua vida individual, na
da sua família e como membro da sociedade. Nesse sentido,
conquistou também o poder de influenciar de maneira positiva a
vida de outras mulheres. Vale destacar a afirmação de Sen: “[...] As
vidas que as mulheres salvam por meio de uma condição de agente
mais poderosa certamente incluem as suas próprias” (SEN, 2010,
p.251).
A educação é uma fonte essencial para a sociedade, aqui nos
referimos a educação no sentido amplo, para podermos ser agente
ativo de mudança e formar nossas capabilities, ou seja, para maior
desenvolvimento e realização pessoal e profissional da sociedade. A
educação tem grande relevância para a condição de agente da
mulher, para que se alcance a independência econômica, sentindose pessoas responsáveis por suas vidas, podendo ter condições de
escolher o que vai e o que não vai fazer, o que é melhor para seu
futuro e o de suas famílias.
A falta de estudo é um dos fatores pelo qual se dá a
desigualdade de gênero, pois, priva a mulher de sua condição de
agente, de demostrar seus conhecimentos e o poder de dominar a
propriedade de si mesmas. Então assegurar a educação de
qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da
vida é essencial para uma igualdade de gênero. “O que as pessoas
conseguem positivamente realizar é influenciado por oportunidades
econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições
habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e
aperfeiçoamento de iniciativas” (SEN, 2010, p. 18).
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Quando a mulher conquista a condição de agente ativo de
mudança dentro da sociedade, deixando para traz o papel de agente
passivo de ajuda, estas rompem barreiras, e alcançam um mercado
com mais oportunidades, sendo assim com a garantia de seus
direitos vão à luta, estudam, se profissionalizam e aumentam sua
renda ajudando assim na renda familiar, mostrando que possuem a
capacidade de organizar suas tarefas em ambos os setores que ela se
compromete em exercer, com resultados satisfatórios para a
sociedade.
Podemos notar que é uma grande conquista das mulheres
poder ocupar livremente cargos que anteriormente eram apenas dos
homens. Por exemplo, na agricultura: agrônomas, técnicas em
agropecuária, zootecnistas e médicas veterinárias, com o passar dos
anos, as mulheres mostraram que podem trabalhar no meio rural,
que conseguem elaborar os serviços com eficiência e disciplina,
podem assumir cargos de liderança, podem trabalhar para grandes
empresas. Hoje alcançam um mercado com mais oportunidades de
empregos.
Os direitos das mulheres no campo aumentaram
significativamente mas a igualdade e a autonomia econômica
merecem uma atenção especial, pois são essenciais para que as
mulheres rurais se reconheçam como agentes ativos. As
trabalhadoras rurais ainda hoje não possuem o reconhecimento de
seu trabalho causando uma vulnerabilidade social, por isso uma
igualdade de gêneros é essencial para a melhoria nas condições de
vida e trabalho das mulheres por meio do protagonismo social.
Empoderar a mulher para que participem ativamente em
todos os setores da vida econômica para através disto construir-se
economias fortes estabelecendo uma condição de justiça dentro da
sociedade, melhorando assim a qualidade de vida para as mulheres,
homens, famílias e comunidades e impulsionar as operações e as
metas dos negócios.
Ainda hoje existem muitas batalhas para as mulheres
vencer, mas os avanços são notáveis e estão se aprimorando cada
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vez mais, é uma luta contínua pela garantia de direitos e não
podemos esquecer dos deveres, pois com essa evolução e garantia
de sua voz ativa, surgiu dificuldades especificas, como equilibrar a
vida pessoal e profissional.
Para se ter condição de agente precisa-se ter a condição de
poder fazer suas escolhas, pois agente passivo não é
necessariamente aquele que não tem condição de bem-estar e sim
aquele que não tem condição de escolher aquilo que julga mais
importante para sua vida. A condição de agente depende também da
condição social, por essa razão saúde e alfabetização são os mais
importantes a serem vencidos conforme entende Sen.
A condição de agente de uma pessoa refere-se à realização de
objetivos e valores que ela tem razões para buscar, estejam eles
conectados ou não ao seu bem –estar. Uma pessoa como agente
não precisa ser guiada somente por próprio bem-estar, e a
realização da condição de agente, refere-se ao êxito na busca da
totalidade de seus objetivos e finalidades ponderados. (SEN, 2001,
p.103).

O empoderamento feminino é o meio pelo qual a mulher
toma para si o direito de existir na sociedade, é o momento em que
ela adquiriu a liberdade de ter sua condição de agente, ou seja, se
ver como independente, sendo respeitada, valorizada, tendo seus
deveres e direitos assegurados. O empoderamento ocorre quando
todos da sociedade ajudam, dão oportunidade para a mulher se
estabelecer no mercado de trabalho, ocorre quando ela nota que sua
presença é importante para aquele cargo, quando ela pega para si o
direito de sua existência na sociedade.
Conforme entende Sen o empoderamento feminino
apresenta mudanças significativas, pois diminui os índices de
fecundidade e reduz os índices de mortalidade infantil,
principalmente pela importância que depositam no bem-estar de
seus filhos, e pelo poder de influenciar nas decisões familiares. A
partir do momento em que a mulher toma para si seu papel de
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agente passa a se ver como capaz de exercer suas potencialidades,
capaz de tomar decisões relevantes para sua vida.
Fatores econômicos e sociais como educação básica, serviços
elementares de saúde e emprego seguro são importantes não
apenas por si mesmos, como pelo papel que podem desempenhar
ao dar ás pessoas a oportunidade de enfrentar o Mundo com
coragem e liberdade. Essas considerações requerem uma base
informacional mais ampla, concentrada particularmente na
capacidade de as pessoas escolherem a vida que elas com justiça
valorizam. (SEN, 2010, p.90).

A liberdade de escolher a vida que se deseja ter é algo muito
valioso além de ser importante para ampliar as preocupações e
compromissos que à nos são destinados. Sendo assim, a condição de
agente analisa a pessoa segundo seus valores, suas capacidades, seus
ideais, suas características pessoais, ou seja, o ser humano busca sua
realização pessoal através daquilo que considera importante para
seu futuro.
As mulheres com maiores níveis de escolaridade geralmente
têm a capacidade de melhorar a sua própria qualidade de vida e a de
sua família, estão mais bem preparadas para o mercado de trabalho
e para gerarem oportunidades alternativas, aumentando seus
potenciais de geração de renda, controle sobre sua vida e maior
participação na vida pública.
A importância da educação sobretudo das mulheres, na redução
das taxas de fecundidade. Taxas de fecundidade elevadas podem
ser consideradas, com grande justiça, prejudiciais à qualidade de
vida, especialmente das mulheres jovens, pois gerar e criar filhos
recorrentemente pode ser muito danoso para o bem-estar e a
liberdade da jovem mãe. (SEN, 2010, p.192).

A liberdade das mulheres de escolherem a vida que desejam
e ter a independência de procurar um emprego é uma questão
fundamental, pois, é através da liberdade que a mulher conquista
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sua condição de agente dentro de uma sociedade democrática e
escolhe para si a função que deseja realizar.
A ausência dessa liberdade prejudica o ganho de poder econômico
das mulheres e tem ainda muitas outras consequências. Além dos
efeitos diretos do emprego no mercado, favorecendo a
independência econômica feminina, trabalhar fora tem
importância causal na atribuição de uma “fatia” melhor às
mulheres nas distribuições dentro da própria família. É
desnecessário dizer que o trabalho executado pelas mulheres em
casa pode ser imensamente árduo, porém raramente ele é tido em
alta conta ou mesmo reconhecido (e com certeza nunca é
remunerado), e a negação do direito de trabalhar fora de casa é
uma violação monumental da liberdade feminina (SEN, 2010, p.
155).

O desenvolvimento cria oportunidades sociais que
contribuem para a expansão das capacidades e da qualidade de vida
da sociedade. A condição de agente das mulheres tem papel
fundamental na remoção das inequidades que restringem o bemestar feminino, pois assim aumentam o potencial das mulheres de
auferir renda independente, e participarem nas decisões dentro e
fora da família.
A condição de agente da mulher é relevante para aumentar
sua autoestima, sua eficácia e sua educação, para que com isso
melhore seu bem-estar e seu poder de decidir com autoconfiança,
acreditar no seu potencial para trazer transformações positivas para
a sociedade. “Pode-se dizer que nada atualmente é tão importante
na economia política do desenvolvimento quanto um
reconhecimento adequado da participação e da liderança política,
econômica e social das mulheres. Este é, de fato, um aspecto crucial
do desenvolvimento como liberdade” (SEN, 2010, p.263).
Com a evolução da sociedade a mulher foi conquistando seus
direitos e com isso seus deveres, portanto conquistou sua liberdade
substantiva e a capacidade de poderem escolher a vida que
valorizam, a ausência das capabilities compromete diretamente a
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condição de justiça e o equilíbrio das relações sociais, pois não tendo
o poder de exercê-las não se tem como decidir em utiliza-la ou não.
3. EMPODERAMENTO FEMININO E AS CONDIÇÕES DE
JUSTIÇA
Todavia, para conquistarmos uma sociedade Democrática,
precisamos efetivar a justiça, no artigo 5° inciso I da Constituição
Federal, temos como garantia a paridade de tratamento entre o
homem e a mulher, porque todos somos iguais perante a lei,
podendo notar que a grande conquista da sociedade feminina foi o
poder de escolha da vida que julga melhor para seu futuro.
Quando as mulheres conquistas suas capabilities elas fazem
as escolhas que julgam melhor para o seu bem-estar, conquistando
assim seus direitos, uma organização social justa e as relações
sociais equilibradas. Uma sociedade justa deve atentar-se para
equidade e a eficácia das oportunidades que as pessoas podem
usufruir. “[...] Justa é uma sociedade que promove e garante os
direitos culturais, que fomenta a superação das gritantes
desigualdades e institui políticas de reconhecimento e formas de
relacionamento integradas e interdependentes” (ZAMBAM, 2012.
p.225).
O empoderamento feminino tem sua razão de existir porque
as pessoas devem ser livres para exercer sua liberdade e tomar suas
próprias decisões para suas realizações pessoais, contribuindo assim
para uma organização equilibrada e segura da sociedade.
As mulheres têm o direito de ser livres para exercer sua
liberdade e tomar suas próprias decisões para suas realizações
pessoais do que consideram melhor para suas vidas, contribuindo
assim para uma organização equilibrada e segura da sociedade.
Segundo o entendimento de Sen as capacidades de
determinarmos o que queremos, o que valorizamos para nossa vida
é essencial para as condições de justiça, por isso precisa-se de uma
expansão da condição de agente das mulheres para que consigam
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exercer sua liberdade, pois, ser uma pessoa livre, é ser capaz de fazer
boas escolhas de forma autônoma e conseguir levar adiante sua
realização.
Devemos avaliar que o êxito de uma sociedade é apreciado
segundo as liberdades substantivas que os seus membros fluem, isto
porque para termos uma sociedade democrática precisamos efetivar
a justiça desenvolvendo a condição de agente das mulheres. Quanto
mais liberdade elas têm, melhor é o potencial dela para cuidar de si
mesmo e influenciar outras pessoas, isto é essencial para o processo
de desenvolvimento.
A liberdade de expressão é essencial para que as mulheres
consigam expressar suas opiniões publicamente, defender o que
valorizam e exigir que se dê a devida atenção a isso.
Adultos responsáveis têm de ser incumbidos de seu próprio bemestar; cabe a eles decidir como usar suas capacidades. Mas as
capacidades que uma pessoa realmente possui (e não apenas
desfruta na teoria) depende da natureza das disposições sociais, as
quais podem ser cruciais para as liberdades individuais. E desta
responsabilidade o Estado e a sociedade não podem escapar. (SEN,
2010, p.366).

Para que as condições de justiça sejam efetivadas precisamos
garantir à mulher seu papel de agente ativo de mudanças dentro da
sociedade, onde ela possa usufruir de seus direitos e deveres, da
forma que realmente valorizam.
[...] O ganho de poder das mulheres por meio de oportunidades de
emprego, medidas educacionais, direitos de propriedade etc. pode
conceder a elas mais liberdade para exercer influência em várias
questões, como, por exemplo, em relação à divisão intrafamiliar
dos cuidados com a saúde, dos alimentos e outras mercadorias, às
disposições referentes ao trabalho e às taxas de fecundidade, mas
o exercício desta liberdade ampliada compete, em última análise, à
própria pessoa. (SEN, 2010, p.367).
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Quando se iniciou as lutas pela igualdade de gênero, o que
se queria era o bem-estar feminino, o que se procura hoje é a
condição de voz ativa da mulher nos mais diversos cargos que antes
somente eram disponibilizados para o público masculino.
Alcançando assim, a condição de agente ativo de mudança
produzindo transformações positivas para a sociedade, pois isto
afeta as futuras gerações e a sociedade como um todo. O resultado
que se procura alcançar é que cada vez mais as mulheres acabem
com a desigualdade que ainda encontram na sociedade.
Todavia, para garantir-se a condição de justiça e efetivar-se
uma sociedade democrática precisamos expandir o acesso a
liberdade das mulheres, efetivando a condição de agente, onde elas
possam desenvolver suas potencialidades e realizar as escolhas que
julgam adequadas para preencher suas expectativas. As capabilities
representam a liberdade que as pessoas têm de escolher diante de
um senário muito diversificado o que é mais adequado para suas
vidas.
A condição da liberdade é essencial para escolhermos o que
julgamos mais adequado para cada momento, é podermos
desenvolver as nossas capabilities. Não se quer que os direitos
femininos se sobressaiam aos masculinos e sim que exista uma
equidade nos mais diversos campos efetivando as condições de
justiça e garantindo a cada um seu papel ativo dentro da sociedade.
4. CONCLUSÃO

O empoderamento feminino é um tema de grande
relevância nos dias atuais pois as mulheres lutam para conquistar
seus direitos e seu papel como sujeito ativo de mudança dentro da
sociedade, garantindo assim sua liberdade de expressão para julgar
o que consideram melhor para suas vidas e de suas famílias. A
educação tem grande relevância para a condição de agente da
mulher, para que se alcance a independência econômica, o poder de
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escolher o que fazer, o que é melhor para seu futuro e o de suas
famílias
Através das conquistas as mulheres podem ajudar na renda
da família, além de alcançar uma realização profissional no trabalho
que optarem, seja no lar, no meio rural ou no meio urbano, o que se
procura alcançar é uma liberdade substantiva para poder-se
escolher através de suas capabilities o que julga melhor para suas
vidas.
Conforme entende Sen ser justo é desenvolver as
capacidades e ter a liberdade de escolha referente ao tipo de vida que
se deseja ter, sendo assim a condição de agente das mulheres devem
ser efetivadas garantindo a elas seus direitos básicos, para isso é
necessário um desenvolvimento social e democrático por meio de
garantia da dignidade de pessoa humana.
A educação é de grande relevância para a sociedade, é
através dela que se tem o aperfeiçoamento das capacidades, a
sociedade adquire sua liberdade de escolha conquistando a condição
de agente, sendo assim, é relevante para realização pessoal e
profissional, trazendo o equilíbrio para a sociedade como um todo.
Para que a mulher adquira sua liberdade de expressão a educação se
faz necessária pois permite que possamos adquirir e desenvolver as
capacidades que nos tornam capazes e autônomos na sociedade.
Para a sociedade se desenvolver precisa-se que as liberdades
das pessoas sejam garantidas, para que por meio destes todos
possam exercer seus direitos civil e políticos. Devemos analisar que
a liberdade de participação política, de receber direitos como
educação básica e assistência médica contribuem para o
desenvolvimento, e além disso, contribui para a expansão das
próprias liberdades de todo cidadão para desenvolver sua condição
de agente ativo de mudança. Entretanto, as liberdades precisam ser
analisadas como meios e fins ligados ao desenvolvimento, onde
consiga-se alcançar um grau de liberdade consolidado que cada vez
mais possa ser usufruído pelos indivíduos.

40 | Estudos sobre Amartya Sen

BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Vade Mecum. 20° ed. São Paulo: Saraiva; 2015.
SANDEL, M. J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloísa Matias
e Maria Alice Máximo. 17° edição; Rio de Janeiro: Civilização brasileira;
2015. 349p.
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de bolso;
2010. 460p.
SEN, A. Desigualdade reexaminada. Tradução e apresentação de Ricardo
Doninelli Mendes. Rio de Janeiro; 2001
SEN, A. O desenvolvimento como expansão da capacidade. Lua Nova. 1993.
Disponível
em:<https://books.google.com.br/books?id=aL5dCNwB2rcC&pg=PA313
&lpg=PA313&dq=o+desenvolvimento+como+expans%C3%A3o+de+ca
pacidades&source=bl&ots=19Mf3Z0oLo&sig=rN7YizYwfpWIgDbsKFutl8
ejDm8&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwiHxZmd9jOAhXHhZAKHYefD60Q6AEIODAC#v=onepage&q=o%20desenvolvime
nto%20como%20expans%C3%A3o%20de%20capacidades&f=false >.
Acesso em: 12 jul.
ZAMBAM, Neuro. José. Educação, condição de agente e cidadania. Disponível
em: <file:///C:/Users/1108340/Downloads/367-1153-1-PB.pdf> Acesso
em: 28 set.
ZAMBAM, Neuro. José. Amartya Sen liberdade, justiça e desenvolvimento
sustentável. Passo Fundo: IMED; 2012. 335p.

A IDEIA DE JUSTIÇA EM AMARTYA SEN E A
VULNERAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: A FOME E A
MORTALIDADE INFANTIL
Natanael Gerondi1
Mariana Carolina Lemes2
1. INTRODUÇÃO
Umas das principais, e árdua, tarefa dos países é eliminar,
ou ao menos reduzir, os problemas sociais existentes em seu
território. Problemas estes que são percebidos, medidos e causam
desassossego a níveis globais. A óbice é decorrente de uma série de
problemas – pobreza, renda, déficit ambiental – que resultam em
um cadeia de sequelas ainda maiores, percebidas por aqueles mais
expostos a tal situação.
Tenciona-se a estudar a mortalidade infantil, tendo em vista
a exposição da parturiente e seu feto em condições que a falta de
uma dieta balanceada, ou até mesmo do alimento propriamente
dito, causam danos irreparáveis a vida de ambos, com consequência,
em casos mais severos, a morte do recém-nascido. Instante em que,
quando sobrevive, carrega consigo privações para vida toda,
impedindo interagir com seu meio, interferindo na sua liberdade de
escolha visto suas deficiências, e de modo mais amplo, impedindo
sua participação na própria democracia.
Parte-se do Direito a Alimentação, constitucionalmente
previsto em alguns países como no caso Brasileiro, tendo em vista
que já era discutido desde longa data quando constou na Declaração
dos Direitos Humanos, utilizada por inúmeros países. O Direito à
1
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Alimentação ganha importante proeminência, no mundo, quando
importante estudiosos voltam-se para o assunto, visto sua
importância, como aqui defendido por Amartya Sen, economista
indiano, laureado com o Prêmio Nobel por sua importante
cooperação no campo de desenvolvimento social onde sua maior
contribuição está voltada para demonstrar que o desenvolvimento
de um país está ligado as condições e oportunidades que o Estado
oferece à população.
Assim, quando o Direito à Alimentação não é efetivado a
seus membros - em especial os neonatos - ferem inúmeros
princípios e perpetua um estado de coisas inconstitucionais:
dignidade da pessoa humana, direito à vida, bem estar, etc. Nestes
amplos debates é onde embate-se com o Direito à alimentação, haja
vista a relação nutricional dos indivíduos que a pobreza carrega
consigo.
2. DESENVOLVIMENTO
Ao tecer considerações iniciais a respeito da mortalidade
infantil propriamente dita, cabe realizar algumas considerações
acerca da questão alimentar e sua importância para a sociedade.
Conquanto, preocupações com a fome e a existência de provisões
eficazes e suficientes tenham sido questionadas desde tempos
antigos, a preocupação de alguns governantes, não era apenas
voltar-se ao bem estar e saúde nutricional do seu povo, se não, no
mais das vezes, a saciedade do desejo de mealhar fortuna. (NETO, p.
31)

Para elucidar a afirmativa, no Antigo Egito, o resultado de
colheitas e trabalhos realizados eram, em grande parte, depositados
ao Estado onde o rei acumulava enorme quantidade de alimentos
para revenda e conversão em pecúnia para manter seus soldados e
funcionários. Assim, o Estado fixava impostos elevados, já que o
mesmo iria deter boa parte, mesmo com a ciência que ao realizar tal
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fato, estaria condenando a massa a um padrão de vida paupérrimo.
(PETTIT, p. 177)

No período feudal, o camponês trabalhava em situações
físicas esgotantes para extrair da terra o suficiente para uma vida
miserável, “teria vivido melhor não fora o fato de quer dois ou três
dias por semana, tinha que trabalhar a terra do senhor, sem
pagamento”. (PETTIT, p. 177.)
Período a frente, no Brasil-colônia, os hábitos alimentares
estavam associados ao modo que o comercio se desenvolvia, modo
em que os hábitos no interior do país moviam-se pela caça e pesca
na região costeira as maneiras eram menos exóticas e mais
uniformes ao europeus. Então, por razoes, onde acredita-se que
sejam por ignorância e/ou falta de recurso financeiro, não havia
qualquer preocupação com uma vida saldável em relação ao
consumo de alimentos adequados, onde uma vida equilibrada
inexistia. Nesta época do Brasil, o alimento era de péssima qualidade
“pela pobreza evidente de proteínas de origem animal e possível
albuminoides em geral; pelas falta de vitaminas, cálcio e outros sais
minerais e, por outro lado, a riqueza de certa toxinas”. (FREYRE, p.
104.)

A inserção de noções quanto a alimentação e segurança
alimentar no Brasil, recebeu as primeiras ações governamentais na
metade do século XX, em contexto históricos a sua inserção é
hodierna, dentre elas, a inserção do salário mínimo em 1940,
programas de suplementação alimentar em 1970 etc. (NETO, p. 120)
A partir de 1986, fora criado o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), “espaço institucional
para o controle social e participação da sociedade na formulação,
monitoramento e avaliação de políticas públicas de segurança
alimentar e nutricional, com vistas a promover a realização
progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada”.
Importante fazer menção, também, a criação do Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), haja vista o direito
humano a alimentação adequada (DHAA), surge de demanda da
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sociedade civil é instituído por meio da Lei Orgânica de Segurança
Alimentar e Nutricional, Lei nº 11.346, em 2006 com o objetivo
primordial de garantir, através de ações Inter setoriais, o DHAA,
para todas as pessoas que se encontram no Brasil, através da Política
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – PNSAN (art. 1ª e
3ª da LOSAN), cujo instrumento é o Plano Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – PLANSAN.
É necessário, ainda, reafirmar a existência de programas,
políticas e diretrizes existentes que se associam a busca de atenuar
os efeitos contrários a concretização dos Direitos à alimentação.
Em 2014, o Brasil foi retirado do Mapa mundial da Fome, do
qual foram considerados dados distintos entre os períodos 2002 a
2013 e de 1990 a 2014, os dados foram apresentados pela
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
(FAO), criada em 16 de outubro de 1945, onde lidera os esforços
internacionais de erradicação da fome e da insegurança alimentar.
O relatório mostra que o Indicador de Prevalência de
Subalimentação, medida empregada pela FAO há 50 anos para
dimensionar e acompanhar a fome em nível internacional, que
chegou a nível menor que 5% no Brasil.
As fontes garantidoras deste direito no Brasil são
encontradas nos artigos 6° e 227° da Constituição Federal do Brasil,
ainda no artigo 11 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais, comtemplado no artigo 25 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos de 1948, Artigo 28 da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, artigo 24, c),
Convenção sobre os Direitos da Criança.
Ter este direito disposto em várias Leis no ordenamento
jurídico mostra-se totalmente eficaz, em uma dimensão objetiva,
onde o fim a que se destina demonstraria sua atuação como “reforço
de juridicidade”, momento em que concretiza e densifica as normas.
(SERLET, 2011, p. 144)
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3. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E MORTALIDADE INFANTIL
Diante de reiteradas considerações acerca do direito à
alimentação, torna-se necessário realizar alguns apontamentos mais
específicos no que se refere a alimentação propriamente dita.
O direito humano à alimentação não condiz apenas ao
alimento adequado, mas também como acesso a todos os recursos
capazes de fornece-los de forma continua como emprego ou terra, o
que inclui, ainda, água. Ao afirmar que os recursos devem ser
adequados leva-se em consideração as condições culturais, sociais,
climáticas e econômicas de cada pessoa, etnia, cultura ou grupo
social.
Neste grupo social, a escolha pela mortalidade infantil e sua
relação com as deficiências alimentares, justifica-se pela
incontestável vulneração da criança em estado neonato e da
exposição da gestante a agentes nocivos à saúde e à saúde da criança,
ou até mesmo a sua falta de uma alimentação adequada acarretará
em danos tão profundos que haverá privação de capacidades destes
indivíduos, in casu, do recém-nascido, sua privação a uma serie de
direitos, inclusive constitucionais, desde o início da sua vida que
prolonga-se para toda sua existência, para o fim da vida.
Medida pelo Índice Brasileiro de Geografia e Estatísticas
(IBGE) a mortalidade infantil3, declinou últimas décadas: em 1974,
os óbitos de crianças menores de 1 ano representavam 28% do total
no Brasil e os de menores de 5 anos, 35,6%. “Cabe enfatizar que a
diminuição dos níveis de fecundidade também contribuiu de forma
significativa para o declínio destes percentuais” Não pode-se deixar
que constar que a causa da mortalidade é tão somente a falta de
alimentação adequada, quando é resultado de uma série de outros
fatores não abordados neste estudo, dos quais citam-se: a instrução
e auxílio médico prestados a gestante, as condições médico3

A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um determinado local
que morrem antes de completar 1 ano, a cada mil nascidas vivas.
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hospitalares, déficit no saneamento básico momento em que a falta
de estrutura mínima em saneamento contamina o solo – como
consequência os alimentos - e a água, como consequência uma série
de doenças como hepatite, leptospirose, diarreia e um amontado de
outras que condicionam ainda mais a vida das pessoas em áreas de
risco, não somente da parturiente.
Apesar disso, estudos recentes, dados de 2015, revelam que
a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) foi de 13,83%.
Cabe ressaltar que a exposição ou não efetivação de direitos à
alimentação, podem fazer com que esse índice aumente
consideravelmente a nível global.
Instante em que, segundo relatório da Organização das
Nações Unidas (ONU), dezesseis mil crianças com menos de cinco
anos de cidade morrem todos os dias. Apesar do índice de
mortalidade infantil apresentar quedas contínuas desde 1990, o
mundo ainda não está fazendo o suficiente para prevenir novas
mortes. Assim, A vice-diretora executiva do Fundo da ONU para a
Infância (UNICEF), Geeta Rao Gupta, reconheceu os esforços
mundiais para obter progressos, mas lembrou que ainda há um
grande número de crianças que morre de doenças preveníveis antes
de seu quinto aniversário. Este fato, ressaltou, deveria “estimularnos a redobrar os esforços para fazer o que sabemos que precisa ser
feito”.
O mesmo relatório aponta que o grande desafio continua
sendo em torno do nascimento, que 45% das mortes infantis
ocorrem no período neonatal e cerca da metade estão associados a
desnutrição.
4. POBREZA E A PRIVAÇÃO DO DIREITO HUMANO A
ALIMENTAÇÃO: A IDEIA DE JUSTIÇA ADOTADA POR SEN
Em sua Obra anterior, Inequality reexamined, Sen menciona
que cada teoria da justiça social exige a igualdade de algo, ou alguma
coisa. Teorias que podem ser completamente diversas, como

Volume 3: Direitos Humanos, Condição de Agente e Ações Afirmativas | 47

exemplo, igualdade de liberdade, igualdade de renda ou que podem
ser completamente contrarias umas das outras, contudo buscam a
igualdade de alguma coisa. (SEN, 2011, p. 325).
Sen (2011, p. 262) pauta a liberdade através de duas razoes.
A primeira na forma em que a liberdade fornece mais oportunidade
na busca de objetivos, assim, a busca pelos objetivos pessoais e
promoção dos fins seriam por nós mesmos desenvolvidos. A
segunda é a importância da própria escolha, sem restrições, como
ausência de induzimento por terceiros.
No mesmo sentido, em um paralelo com as privações de
capacidades, Sen destaca que a vantagem de uma pessoa é menor
que a outra se ela possui menos capacidade. “É muito importante
para nós sermos capazes de realizar as coisas que mais valorizamos
para sermos livres e determinar o que queremos, o conceito de
capacidade está, portanto, ligado intimamente com o aspecto de
oportunidade da liberdade”. (SEN, p. 266)
Zambam (2016, p. 178) ressalta que Rawls chamou a
democracia como “profissão da fé” e que é através dela que se
buscam relações mais justas e equitativas, que por meio da
democracia é possível, ainda, ordenar a sociedade de maneira
organizada para um sistema coerente, assim para que todos os
indivíduos possam desfrutá-la e concorrer na mesma condição na
busca de todos os direitos, se assim desejar, levando em
consideração que é pela democracia que constrói-se caminhos mais
justos em busca da sua liberdade.
Com olhar profundo sobre Rawls, ao tomar ciência que a
diversidade é constitutiva de sociedades democráticas, há uma
possibilidade de construir uma justiça a partir de um ordenamento
de diferenças (ZAMBAM, 2016, p. 156). “As desigualdades sociais e
econômicas devem satisfazer dois requisitos: primeiro: devem estar
vinculadas a posições e cargos abertos a todos, em condições de
igualdade equitativa de oportunidades, e segundo, devem
representar o maior benefício possível aos membros menos
privilegiados da sociedade” (RAWLS, 2000, p. 80)
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Considerando que Rawls foi o maior influenciador de
Amartya Sen e que ambos destacam a importância do princípio da
diferença na organização social na busca de uma sociedade mais
justa e principalmente buscar a igualdade democrática, isto posto,
há de se contemplar que um ordenamento social justo e eficiente
não pressupõe a eliminação das diferenças e é necessário soluções
que contemplem o conteúdo de princípios que norteiam a justiça
como as garantias de liberdades básicas, acesso a cargos e posições
e as desigualdades devem beneficiar os menos favorecidos,
conforme ensina Zambam (2016, p. 170). Para Rawls: “o princípio
da diferença é uma concepção fortemente igual no sentido de que,
se não houver uma distribuição que melhore a situação de ambas as
partes (...) deve-se preferir uma distribuição igual” (RAWLS, 2000,
p. 80)
Para exemplificar esta noção da intrínseca relação entre
alimentação, saúde e bem estar no cenário nacional e dimensionar
o acesso a estes Direitos e distribuição da justiça, na prática, cabe
mencionar a mortalidade infantil, no instante que pode ser utilizada
como indicador sensível das condições de vida de determinada
região, ou em nível nacional. A mortalidade infantil atinge as
pessoas que carecem de acesso à alimentação, saúde, bem estar e as
que mais sofrem restrições como privação de capacidade,
justificando sua escolha para exemplificar o ponto de vista debatido.
Pois bem, para chegar ao nível de mortalidade, leva-se três
fatores que devem ser analisados em conjunto, pois representam a
forma que afetam e/ou prejudicam o bem estar humano: “serviços
públicos de saúde, que influenciam a mortalidade independente de
decisões individuais; serviços que podem levar à melhoria do nível
de saúde, como, por exemplo, a disponibilidade da água potável, e,
por fim, uma série de características diretamente ligadas ao
indivíduo, tais como a renda, a qual afeta a saúde através da
nutrição, a moradia e a educação”.
Não se pretende aclarar profundamente os conceitos e teses
quanto a mortalidade infantil se não realizar um contraponto,
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genericamente, apenas se pretende demonstrar que o reflexo da
mortalidade infantil é indicado por baixos níveis de saúde, de
desenvolvimento socioeconômico e de condições de vida.
Em relação ao Brasil, como cumprimento de metas
acordadas na Cúpula Mundial da Criança para o ano 2000, o País
suplicava a redução da taxa para 30 óbitos por mil nascidos vivos ao
ano. Deve-se alcançar o entendimento que ao utilizar a mortalidade
infantil como medida sensível de percepção da indicação de pobreza,
saúde e bem estar, atinge-se além da criança, também sua genitora
que deve além de possuir acompanhamento médico, gozar de boa
saúde, deve estar bem nutrida para fornecer alimentação ao
nascituro e, genericamente o genitor, pai, desta criança pode estar
em mesmas condições que mãe e sofrer restrições de tal tamanho
que as condições futuras em fornecer oportunidades melhores para
esta criança, não apenas em seu estado neonatal, não obstante o
futuro desta família possa estar comprometido.
Desta feita, os índices de mortalidade denunciam os serviços
sociais ao feitio que estão, ou não, sendo acessíveis e eficientes, ao
modo que a elevação do índice de mortalidade demonstra falha do
sistema e deixa a população ainda mais exposta, do contrário, níveis
baixos de mortalidade demonstram a qualidade, ou melhora, do
sistema em relação à alimentação, à saúde e bem estar populacional.
A desigualdade social que atinge certos grupos sociais, como
as mulheres grávidas em descompasso a uma alimentação
desequilibrada ou, ainda mais grave, a falta dela, ocorre em todos os
países, situação que denuncia má-gerencia do estado em
proporcionar condição de vida digna para esta parcela exposta a tal
situação que pode, e existe, em nível global. Neste trilhar, Amartya
em alguns discursos auspiciosos faz menção ao contrato social em
os seres humanos estão inseridos obrigatoriamente, mesmo não
tendo assinado expressa ou tacitamente, agora, visando que a
administração das instituições, via de regra, é realizado pelo Estado
Soberano, até mesmo por forças mandamentais, isso significa que
não pode haver uma ideia geral de justiça global nesse sistema já
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que a própria ideia de justiça no enfoque do contrato social é
completamente dependente do domínio do Estado Soberano, e não
há Estado Soberano Global agora, nem parece que haverá um no
futuro próximo.
O que significa, embora haja uma união de esforços para
erradicar tal situação em cada país, a mesma torna-se insuficiente
uma única aplicação a nível global visto as diferenciações de
necessidades e condições de vidas existentes, destarte, o
posicionamento adotado pelos governantes, que divergem de
entendimento quanto pessoas, quanto mais em relação a diferentes
culturas, trata-se de juízo comparativos diversos a respeito da
justiça. “Algumas dessas instituições são defeituosas ou inexistem
em muitos países do mundo; nem tais países podem estabelecê-las
prontamente”.
Amartya em uma celebre palestra discorreu do empenho
havido na busca da eliminação da justiça global. Entretanto
menciona que, quando as pessoas ao redor do globo se agitam para
ter mais justiça global, o que volta-se a menção da palavra “mais”,
elas não procuram pela justiça perfeita, não estão clamando por
alguma espécie de mínima desigualdade humana ou se agitam por
um mundo perfeitamente justo, pois estão pedindo veementemente
pela eliminação de alguns arranjos escandalosamente injustos,
geralmente, e natural que o façam, a eliminação de suas carências
que estão socialmente inseridos, as privações que estão acometidas.
Visto que neste contexto, estas privações de capacidades,
sejam elas de ir e vir, viver livre de doenças entre outras implicam
na participação da vida pública destes seres, da razão pública. Sen
destaca a importância, necessidade, da atuação do estado.
Assim, ao arrazoar a sustentação da razão pública efetivada
pela teoria da justiça deve-se levar em conta questões como: “qual é
o público relevante? e em quais questões a razão deve se concentrar?
A segunda questão diz respeito à variedade de pontos de vista que
deve contar na razão pública (por exemplo, se elas todas têm que vir
de dentro de um dado estado político), enquanto a primeira questão
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relaciona-se ao assunto de que trata a razão pública, em particular
quais são as perguntas a serem respondidas para uma teria da
justiça satisfatória?”. Logo, isolar a mortalidade infantil e tratar sua
causa, pelo Estado, responde tais indagações visto sua importância:
de que uma criança não entre em vida e viva toda ela privada de
capacidades em relações a outras.
5. MODELOS A SEREM SEGUIDOS
É oportuno fazer menção a alguns modelos de instituições
em atendimento a necessidade pública, firmando compromisso com
a saúde e bem estar no que diz respeito ao alimento para consumo
humano, na Europa, afim de demonstrar a atuação nos referidos
países:
A Autoridade Europeia (ESA) pactuou com o Instituto
Superiore di Sanità (ISS), uma instituição pública científica, por
estudo à saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, com o objetivo de
elaborar estudos técnicos-científicos, o que inclui avaliações de
riscos em alimentos, novos alimentos, suplementos alimentares,
estudo da água entre outros.
Já na França, a atual Agencia Nacional da qual é encarregada
pela segurança sanitária da alimentação, meio ambiente e trabalho
(ANSES), inicialmente identificada como AFSSA (Agencia Francesa
de Segurança Sanitária dos Alimentos), fora criada para avaliar os
riscos sanitários e nutricionais para com todos os alimentos,
inclusive água. É uma “entidade científica independente, tem por
principal função avaliar os riscos sanitários para esclarecer a ação
pública. A entidade exerce as suas funções em estreita colaboração
com entidades homólogas europeias e internacionais”.
Em tempos não tão distantes, 2002, na Alemanha, o
Instituto Federal para Avaliação de Riscos (Bundesinstitut für
Risikibewertung – BfR) fora criado como agência científica com o
intuito de fortalecer a proteção destinada a saúde do consumidor,
instante em que, como parte de suas atividades, a elaboração de
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relatórios técnicos e emissão de parecer a respeito de alimentos e
sua segurança alimentar.
Utilizar estes modelos europeus como base, embora
distintas sejam as condições econômicas de cada país, é afirmar, pelo
governo, compromisso com seu povo para através destas
informações, de caráter científicas, para tomar decisões eficazes e
eficientes para diminuir ao máximo a exposição das pessoas a
insegurança alimentar ou falta de alimentos, em especial, atenuar os
índices de um grupo específico - mortalidade infantil - garantindo o
estado constitucional da criança e da parturiente quanto ao seu bem
estar social e princípios como a dignidade da pessoa humana com
reflexo nos demais grupos que incidem nesta problemática – fome.
6. CONCLUSÃO
Com as considerações tecidas, resta evidente a necessidade
de um olhar multifacetado que devesse defrontar, primeiramente, a
pobreza a fim de, incialmente, compreender sua complexidade na
existência de problemáticas sociais e sua correlação com essas
causas, uma vez que sozinha consegue desencadear, ou ainda
agravar, a parcela social por ela afetada. Embora, a pobreza, seja
visível em algumas regiões, é fatigante imaginar suas dimensões e
proporções, quanto mais buscar amenizar as carências humanas
sem haver um perfil para profunda atuação.
Assim, ao entabular a mortalidade infantil como meão, se
estabelece o perfil para atuação, principalmente estatal, na busca da
reversão situacional, pois a pobreza por si só se torna genérica, e
aliada negativamente à mortalidade infantil transmuda-se para um
efeito tão nocivo que dita sorte de uma criança desde a fase uterina
e se estende para todas as etapas da vida. É meritório destacar que,
uma gestante não alimentada, na pouquidade alimentar, ou falta de
dieta alimentar correta, transporta para o nascituro suas carências
que, em vida, passa a desenvolver novas carências e problemas de
saúde que tiveram origem da pobreza em que está inserido.
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Como é sabido, a pobreza traz consigo devaneios que, diante
do déficit ambiental no constate a falta de saneamento básico que
desloca problemas ambientais e ecológicos, que afeta e contamina
diretamente alimentos no solo, bem como a água que agrava-se por
difundir doenças como hepatites, cólera, leptospirose e diarreia, a
título exemplificativo, devastam a saúde do ser humano adulto,
assim, os efeitos em um feto em imperfeitas condições para
responder a tais doenças o trazem sequelas para toda vida, bem
como o priva de uma série de direitos, constitucionalmente
previstos, seja dignidade, saúde, bem estar social ou acesso ao
exercício de sua democracia.
Destarte, Amartya Sen, em A ideia de justiça, deixa claro a
ideia de não se dedicar as instituições ideais, senão promover a
melhora da justiça, retirando a injustiça, levando em conta que “a
justiça não pode ser indiferente às vidas que as pessoas podem viver
de fato.
Diante de seus questionamentos estabelecidos por Sen de
“como a justiça pode ser promovida? E “como reduzir as injustiças?”
a grande proposta deste trabalho é voltar-se para traçar perfis
sociais para serem focados, aqueles de maiores danos e urgências
devem ser rudimentares, especialmente, em encontro à mortalidade
infantil.
Os modelos Europeus supramencionados, de sucesso,
merece prosperar ao globo, em especial no Brasil, através de vinculo
estatal, de caráter permanente, com instituições de ensinos
superiores possibilitando fornecimento de apoio cientifico aos
governantes para esclarecer as ações públicas a serem tomadas com
emissão de pareceres e relatórios da identificação das gestantes e
parturientes sujeitas a tal problemática para uma análise mais
detalhada, inclusive avaliar o impacto da efetivação de políticas
públicas e/ou programas sociais.
Visto que é possível encontrar grandes instituições
conceituadas em diversas localidades e regiões, podendo atender e
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distribuir tal posição em todo território almejado visto as
disparidades regionais.
É necessário, e possível, o envolvimento de vários
profissionais de diversas áreas para dissolução do problema para até
mesmo alcançar um número maior de dimensões da pobreza, como
a promoção do acompanhamento destas, então crianças, a educação,
constante Sen, a educação pública pode ser mais igualitária, mais
eficaz e alcançar mais pessoas, ao fim de que recebam mais
instrução para reagir ao meio.
Ainda, a necessidade de manter canal aberto com a
comunidade para que a mesma, através de diálogos, traga suas
carências para que seja amenizada pelo estado; com promoção de
diálogos nacionais e locais.
Por obstante, é por meio de políticas públicas que as
disparidades sociais serão sanadas, com instrumentos públicos
concretos que podemos “alcançar os encobertos”. Tratar problemas
que circundam um feto é atingir o berço de inúmeros problemas
posteriores, como aqueles que possam advir na infância,
adolescência, vida adulta ou velhice, levando em consideração que
nada obsta para um ser bem nutrido, alimentado e sadio, aquele sem
privações, possa empenhar-se na busca de sua liberdade de escolha,
emprego, saúde, atuar no exercício de sua democracia.
É assim que se pode evitar uma série de coisas
inconstitucionais, evitando a utilização do judiciário, que deve, sim,
ser invocado quando necessário para sanar a falta de dignidade da
pessoa humana e questões atinentes a falta de princípios humanos,
independente do meio, políticas públicas ou judiciário, deve-se
promover a busca pela liberdade das pessoas em atingir seus
objetivos.
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É POSSÍVEL A RESPONSABILIDADE COM AS VÍTIMAS?
UMA REFLEXÃO ÉTICA SOBRE DIREITOS HUMANOS NO
CONTEXTO ATUAL
Paulo César Carbonari
1. PROBLEMÁTICA: POR QUE ESPERAR RESPONSABILIDADE?
A questão: como pensar a responsabilidade com as vítimas,
particularmente aquelas que são vítimas de violação de direitos
humanos, em geral e do direito humano à alimentação, em
particular, no contexto atual, se coloca de modo candente e expressa
uma dificuldade e profundas contradições no que diz respeito à
capacidade de ação dos indivíduos e também das instituições.
Olhada desde aqueles/as que estão na condição de vítimas das
violações – aqueles e aquelas cujos direitos humanos não são
realizados, são violados, não são protegidos – a questão fica ainda
mais agravada.
As Nações Unidas dizem que aqueles/as na condição de
pobreza têm seus direitos humanos sistematicamente violados. O
Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que não são
instituições humanitárias, informam no Global Monitoring Report
2015/2016 que, em 2015, 9,6% da população do mundo vivia na
extrema pobreza, ou seja, 702 milhões de pessoas viviam com
menos de 1,9 dólar por dia, sendo que a maioria delas estava na
África subsaariana e na Ásia meridional. Segundo a Oxfam,
organização humanitária inglesa, uma em cada dez pessoas no

mundo sobrevive com menos de US$ 2 por dia, sendo que, por
outro lado, a mesma organização revela que oito homens têm
sozinhos a riqueza equivalente ao que têm 3.6 bilhões de
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pessoas (metade da humanidade). Mostra também que desde
2015, o 1% mais rico detinha mais riqueza que a renda dos 10%
mais pobres, também mostrou que a riqueza dos 10% mais pobres
aumentou cerca de US$ 65 entre 1988 e 2011, enquanto a dos 1%
mais ricos aumentou cerca de US$ 11.800, ou seja, 182 vezes mais;
informa ainda que, nos Estados Unidos, a economia mais rica do
mundo, nos últimos 30 anos, a renda dos 50% mais pobres
permaneceu inalterada, enquanto a do 1% mais rico aumentou
300% (Oxfam, 2017).
O Social Watch, rede de articulação de organizações da
sociedade civil que atuam na defesa de vários direitos humanos,
entende que, “na perspectiva dos direitos humanos, a pobreza
constitui uma violação múltipla das liberdades fundamentais dos
seres humanos e, sobretudo, a violação do direito a viver uma vida
digna [que inclui alimentação e moradia, particularmente] tal como
está consagrado nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos”
(Social Watch, 2006, p. 5, tradução nossa).
Os Princípios Diretivos sobre a Extrema Pobreza e os
Direitos Humanos do Conselho de Direitos Humanos das Nações
Unidas diz que: “A pobreza é ao mesmo tempo causa e consequência
de violações dos direitos humanos, sendo uma condição que conduz
a outras violações” (A/HRC/21/39) (2012, p. 2).
O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das
Nações Unidas, encarregado de monitorar o cumprimento do Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC,
1966), declarou em 2001 que: “[…] a pobreza constitui uma negação
dos direitos humanos” e a entende como “uma condição humana
que se caracteriza pela privação contínua ou crônica dos recursos,
das capacidades, das opções, da segurança e do poder necessários
para disfrutar de um nível de vida adequado e de outros direitos
civis, culturais, econômicos, políticos e sociais” (E/C.12/2001/10, §
8, tradução nossa). Observe-se que quando as Nações Unidas falam
de “nível de vida adequado” nele está incluído, entre outros, o direito
humano à alimentação.
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O Conselho Internacional de Juristas das Nações Unidas, no
décimo ano dos Princípios de Limburgo, produziu as Diretrizes de
Maastricht, onde se lê que: “um Estado incorre numa violação do
Pacto [PIDESC] quando não cumpre o que o Comitê DESC/ONU
denomina ‘uma obrigação mínima essencial de assegurar a
satisfação de pelo menos os níveis mínimos essenciais de cada um
dos direitos’”, dando, em seguida um exemplo: “[...] incorre prima
facie numa violação do Pacto um Estado Parte no qual um número
significativo de pessoas estejam privadas de alimentos essenciais, de
atenção básica à saúde, de moradia adequada e a formas básicas de
educação”. Alerta que “estas obrigações mínimas essenciais são
aplicáveis independentemente da disponibilidade de recursos no
País de que se trate ou qualquer outro fator ou dificuldade”
(Diretrizes de Maachtricht, § 9, 1997, tradução nossa).
Observe-se que parece haver um consenso dos organismos
de direitos humanos encarregados dos direitos sociais, entre os
quais está o direito humano à alimentação, de que a pobreza
constitui grave violação dos direitos humanos. Considerando o
contingente dos afetados por esta problemáticas pelos poucos, mas
consistentes dados informados, não há dúvida de que estamos
diante de um problema massivo e de alta consistência.
Enrique Dussel na Ética da Libertação na Idade da
Globalização e da Exclusão diz que: “encontramo-nos diante de um
fato massivo da crise de um ‘sistema-mundo’ que começou a se
formar há 5000 anos, e está se globalizando até chegar ao último
rincão da terra, excluindo, paradoxalmente, a maioria da
humanidade” (2000, p. 11). O “fato massivo” carregado pela
globalização é a exclusão da maioria da humanidade. Mas este fato
massivo não é um fato qualquer, “é um problema de vida ou morte”,
pois está em jogo a possibilidade (ou não) de produção, reprodução
e desenvolvimento da vida humana, no sentido de que a vida
humana “não é um conceito, uma ideia, nem um horizonte abstrato,
mas o modo de realidade de cada ser humano concreto, condição
absoluta da ética e exigência de toda libertação” (Dussel, 2000, p.
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11). Sendo um “problema de vida ou morte”, constitui-se em
“condição absoluta da ética” e mais, em “exigência de toda
libertação”.
Diante desta realidade, pensar a responsabilidade em
sentido ético, exigiria tomar ao encargo aquele/a outro/a que sofre
a violação ou cuja situação o/a deixa vulnerável aos diversos riscos
sistêmicos, requerendo, de alguma forma, relações de
reconhecimento, de proximidade e de presença. Mas, como
viabilizar a responsabilidade deste modo em contextos de
dessubjetivação, de despersonalização e de massificação?
2. EXIGÊNCIAS: O QUE SIGNIFICA RESPONSABILIDADE?
Reformular o sentido da responsabilidade, o que também
requer reconstruir a noção de sujeito ético, por um lado, e de sujeito
político e jurídico, por outro, é a exigência que está posta. Nos dois
casos uma questão de fundo é: será possível responsabilidade por
dentro da “jaula de ferro” do sistema ou se terá que construir uma
responsabilidade outra que lhe escape em perspectiva
extrassitêmica. Ou, de outro modo, como compreender a
responsabilidade diante do que se poderia chamar de “efeitos
indesejáveis” ou dos “efeitos indiretos da ação direta”. O sistema diz
que a vítimas são efeito indireto da ação direta.1 Admitir que são
efeito direto da ação direta significaria ter que aceitar que há agentes
que produzem vítimas de forma imediata.
O tema em abordagem exige estabelecer o significado da
responsabilidade. Trata-se de enfrentar a questão de saber em que
medida se pode escapar do fatalismo ou do determinismo ético
sobre a existência de vítimas. A reflexão sobre a responsabilidade
ética pode ser feita sob várias perspectivas. Aquela que nos interessa

1

Discutimos mais a fundo este tema em nossa tese (ainda não publicada) e defendida no PPG Filosofia
da Unisinos em 2015 cujo título é “A potencialidade da vítima para ser sujeito ético: construção de uma
proposta de ética a partir da condição da vítima”, orientada pelo Dr. Castor B.M.M. Ruiz.
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não trabalha com a ideia da ação perfeita, menos ainda do agente
perfeito, mesmo que possam colaborar para aperfeiçoar tanto os
agentes quanto suas ações. Entendemos que a orientação da ação é
fragmentada, parcial, particular, ainda que em perspectiva
sistêmica. Esta compreensão escapa da funcionalidade do cálculo
meio-fim e da linearidade que gera previsibilidade controlável na
expectativa da certeza. A responsabilidade, portanto, não
necessariamente nasce de nexos causais precisos entre a ação e seus
efeitos, de modo direto. Pensar assim equivaleria a pensar a
responsabilidade como parte funcional de determinado sistema de
responsabilidade. Também nos afastamos daquelas compreensões
de responsabilidade que a entendem como parte de um processo de
formação de consensos próprios de éticas procedimentais do
discurso. Elas trabalham com a possibilidade de acordos em
comunidades de comunicação completamente simétricas, sempre
desejáveis, mas dificilmente realizáveis, dada a presença histórica da
desigualdade e também da diferença. Processos históricos que
valorizem a quem está na condição de vítima precisam abrir para o
dissenso, a divergência, o confronto, como elemento de
enfrentamento da situação, sem o que todo o consenso poderia
resultar abstrato e insuficiente para dar conta de enfrentar a
realidade de vitimação, de modo que o maior exemplo desta
problemática é que sociedades democráticas procedimentalmente
bem organizadas pelo Estado Democrático de Direito não
necessariamente são capazes de resolver graves problemas da
exclusão produzida pelo sistema econômico capitalista.
Escapar destas compreensões de responsabilidade é pensar
a responsabilidade na perspectiva do que está fora da ordem do
sistema, daquilo que é tido por justo, correto e bom pelo sistema,
que é política, ética e juridicamente sancionado por ele, mesmo que
seja no modelo democrático. A responsabilidade cuja possibilidade
nos interessa refletir é aquela que poderia nascer do extrassistêmico,
exatamente daquilo que é tido pela lógica sistêmica como “efeito
indireto” e, por ser tal, impossível de fazer pesar sobre ele qualquer
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tipo de responsabilidade, dado que para esta lógica, somente há
possibilidade de responsabilidade se trabalhada na perspectiva da
linearidade, ou seja, na possibilidade de identificação das cadeias
causais imediatas e, portanto, presa a uma lógica meio-fim.
O sistema, como já dissemos, diz que a vítima é efeito
indireto da ação direta, mas admitir que é efeito direto da ação
direta, significaria ter que aceitar que há agentes que produzem
vítimas de forma imediata, sem se entranhar em mediações
quaisquer. No caso de um agente de extermínio nos campos de
concentração nazista como Eichmann,2 por exemplo, estaríamos
diante de um sujeito cuja ação é direta e cujos efeitos também são
diretos. No caso do envenenamento resultante do consumo de
alimentos produzidos com alto volume de agrotóxicos, estaríamos
diante de um efeito indireto, pois o envenenamento do consumidor
de alimentos não é uma ação direta das empresas produtoras do
veneno, nem mesmo do produtor dos alimentos, mas é um efeito
que o consumidor assume ao adquirir o alimento para seu próprio
consumo [afinal, no mercado capitalista, lhe assiste a possibilidade
de escolha por não consumir produtos produzidos com alto volume
de agrotóxicos, mas isso não exime a indústria de agrotóxico de ter
participado do processo de envenenamento sofrido pelo
consumidor].3 Nestes casos, a autoria recai sobre aquele que não
tem qualquer ação direta, isentando aquele que a teria, que passa a
uma ação indireta. Em outras palavras, se constrói todo um
arcabouço de racionalidade que exime a uns e transfere a
responsabilidade em cadeia impessoal.
Observe-se que, no caso dos efeitos indiretos de ações
diretas, como é o caso das vítimas em sentido sistêmico, o
2
3

Ver a importante reflexão a respeito feita por Hannah Arendt em Eichmann em Jerusalém (1999).

Desde o alerta feito pelo Clube de Roma no final dos anos 1960 até hoje ainda não se encontrou um
caminho alternativo para enfrentar o impacto ambiental e social do crescimento econômico capitalista
(o primeiro informe do Clube de Roma foi publicado com o título Os limites do crescimento (em 1972),
vinte anos depois o segundo informe e, em 2004, o terceiro). Ver no site do próprio Clube mais
informações: www.clubofrome.org/.
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emaranhado de cadeias causais geraria uma aparente
impossibilidade lógica e, consequentemente moral, de
estabelecimento de relações, impessoalizando a responsabilidade.
Mas, neste também haveria um fato, que também fala por si só, o
fato de que há sujeitos que vivem na condição de vítimas. Não
trabalhar desta forma implicaria incorrer numa lógica instrumental,
que decorre de falso ceticismo, que embasa aquele que não
empregou a racionalidade ética para encontrar as conexões causais
que deram razão para a existência de realidades que estão na
condição de vítima. Fazer a memória das vítimas é, por isso, pôr em
ação o “aviso de incêndio”, manter o alerta, que cobra que a
racionalidade não abra mão de buscar a verdade das vítimas e por
sua narrativa encontre os nexos que a geraram.
Dussel enfrenta esta questão sistêmica de que a vítima é um
efeito indireto da ação direta (Dussel, 1998a, p. 30) e mostra que ela
não se sustenta, nem lógica e nem eticamente, sobretudo dada a
impessoalidade do sistema que, como “jaula de ferro”,4 não abre
saída. Sua análise parte da compreensão de que o sujeito histórico
“atua estrategicamente”, sendo que esta atuação pode ser funcional
(reformista), ou libertadora (transformadora/revolucionária).
A ação funcional (reformista) adéqua os meios a fins
sistemicamente já determinados cumprindo os preceitos de uma
ética que favorece ao sistema (seja ele o capitalista, o patriarcal, ou
outro qualquer). Os sistemas são sempre autorreferentes e não
aceitam qualquer possibilidade alternativa que não seja o que eles
próprios oferecem. Daí porque se fetichisam pelo que identificam a
si mesmos com a verdade, a realidade, invisibilizando os sujeitos
reais que são os que operam as regras do sistema: os sistemas
4

A sociedade capitalista, segundo Max Weber é “dura como aço”, não havendo espaço para a liberdade,
sendo um destino implacável, o que desresponsabilizaria completamente os indivíduos. Diz Löwy:
“Marx e Weber são indispensáveis para compreender o mundo em que vivemos, pois, mais do que
nunca, somos submetidos ao poder total de forças impessoais – o mercado, as finanças, a dívida, a
crise, o desemprego – que se impõem aos indivíduos como um destino implacável. Jamais como em
nossa época as regras de aço da civilização capitalista industrial moderna exerceram tamanha coerção
sobre as populações” (Cf. Löwy, 2014).
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aparecem dessujeitados, sem-sujeito, autorregulados. Funcionam
com regras que se constituem em “tendências objetivas que se
cumprem” por si mesmas como se fossem “leis sociais necessárias”.
Os efeitos indiretos ou “não intencionais” gerados por este processo
não “aparecem” nem ao sistema e nem aos agentes que dele fazem
parte. Os sujeitos não têm consciência, mas o fato de não terem
consciência não significa que as coisas não aconteçam de forma
ordenada. Há uma ordem que funciona “por si mesma” já que tem
regras fixas e nem seria possível que a consciência humana fosse
capaz de entender a complexidade deste funcionamento, até porque
não pode pretender um “planejamento perfeito”. No máximo, pode
dominar a umas ou a outras destas normas (Dussel, 2000, p. 534536).
Este “tipo de ‘determinação’ não é natural nem necessário”
(2000, p. 536), segundo Dussel. Acreditar nisso seria
“espontaneísmo suicida”. Abre-se, então, para a possibilidade de
“intervenção da consciência crítica”. Esta intervenção surge
exatamente quando os efeitos que o sistema crê indiretos aparecem,
ficam “evidentes”, e, em razão disso, “se tornam insuportáveis”
porque geram “risco” à vida. Em outras palavras, fazem “aparecer”
as vítimas, aqueles/as que estão na condição de vítimas. O momento
do aparecer da vítima é que põe a exigência de “intervenção
conscientemente crítica”. Neste momento é que a ação responsável
“se faz necessária”. Para fazer frear as “tendências”, a consciência
crítica deve intervir (Dussel, 2000, p. 542-543).
A responsabilidade ética, segundo Dussel, entra exatamente
no momento em que se faz necessário “compatibilizar” a
contradição entre um sistema que opera de forma não intencional,
impessoal, com a necessidade concreta da “produção, reprodução e
desenvolvimento da vida humana de cada sujeito ético com direito
à participação discursiva” (2000, p. 536). No fundo,
responsabilidade é compatibilidade. Note-se, no entanto, que
compatibilizar não significa ajustar, reformar, o sistema de modo a
que as distorções não intencionais possam ser funcionalmente
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assumidas e integradas. O que está em jogo para que esta
compatibilidade aconteça é fazer a transformação do sistema, visto
que o que vale, acima de tudo, é a vida do sujeito ético, sendo que é
em nome dela e para que ela possa efetivamente ocorrer que se
justifica a “intervenção crítica” a ser feita de forma orientada pelos
princípios éticos. Assim que, sempre que os atos forem meramente
funcionais e reformistas colaborarão para que se mantenham as
dinâmicas de produção de vítimas na lógica de que o sistema as
entende como efeitos indiretos da ação direta. Os atos
transformadores, por outro lado, revelam o compromisso
responsável com a vítima e todas as condições geradoras de vítimas
não como meros efeitos indiretos, mas exatamente como produtos
diretos da ação sistêmica, que clama por ações diretas que sejam
transformadoras, a fim de que as vítimas possam viver.
Enrique Dussel lembra que a vítima e todos/as aqueles/as
que estão na condição de vítima são “fato” e não fato isolado,
eventual, e sim “fato massivo” (Dussel, 2000, p. 11), ou seja, os
efeitos sistêmicos se tornam insuportáveis, não porque põem em
risco o sistema, mas exatamente porque o sistema põe em risco a
vida daqueles/as a quem nega, das vítimas. Este fato faz aparecer
uma “obra”, aqueles/as que estão na condição de vítima. É sobre
esta “obra” que a ética convoca à responsabilidade de agir e esta
responsabilidade consiste numa intervenção da consciência crítica,
uma ação intencional, de modo que a ação libertária é uma ação
intencional que se põe contra outra ação que, em muitos casos, não
se quer intencional – mesmo que seja, ainda que não para todos os
agentes ou todos os implicados – por se pretender diluída nos
diagramas do sistema. A consciência do fato da existência das
vítimas, resultante do seu reconhecimento [como abordamos
anteriormente], pode levar a reconstruir a consciência até o grau
que seja possível estabelecer a relação entre o efeito indireto e a ação
direta, mesmo que sejam diversas e difusas as mediações que
determinem as conexões dessa relação [e inclusive identificar a
qualquer pessoa como, de alguma forma, fazendo parte deste
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complexo sistema de conexões, não de modo irrefletido ou
burocrático]. A falibilidade ou a fragmentariedade desta
reconstrução não é sinônimo da impossibilidade de saber os nexos.
Mesmo que não seja possível sabê-los todos e de uma vez, pode-se
pretender sabê-los a todos, mesmo que ainda parcialmente,
falibilisticamente, em perspectiva complexa, dado que sabe serem
vários os agentes, várias as decisões, diversas as variáveis, todas
distintas, mas articuláveis e articuladas sistemicamente.
A responsabilização em sentido sistêmico se põe complexa
exatamente porque os sistemas se encarregam de fazer crer que a
ação deles decorrente é uma ação “sem sujeito”, de modo que os
supostos imputáveis são “genéricos” ou “abstratos”, como
“mercado”, “sistema”, “opressores”, “vitimários”. Escapar da
abstração na imputação é um dos desafios que se põe como
fundamental para que não se comprometa com práticas vitimárias.
Dussel ajuda a compreender este tema e a encontrar uma saída para
ele. Diante de responsabilidades sistêmicas ou coletivas não se pode
buscar respostas em propostas que contem só com o
comprometimento das intencionalidades singulares. O que se pode
é mobilizar as singularidades para interferir no sistema, no que se
mobiliza a responsabilidade de outro modo, como consciência
crítica, no sentido de Dussel e Freire. Mas, a responsabilização
coletiva não pode ser construída na dinâmica funcional da
responsabilização pela causalidade linear. Trata-se de encontrar
uma nova fórmula.
Processos sistêmicos nos quais as dinâmicas próprias da
ação escapam da simples singularização da imputação e apresentam
situações nas quais vários agentes e várias mediações concorrem
para que a vitimização ocorra, não desfazem os elementos
constitutivos da ação e nem os nexos que geram a vitimização,
menos ainda a possibilidade de imputação de responsabilidade. Isso
significa que há todo um processo lógico e ético de reconstrução dos
nexos de modo a ser possível estabelecer os nós nos quais se fixa a
responsabilidade ou ela pode ser aplicada. A obra singular do
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testemunho da vítima, por um lado, pode refazer os percursos
nefastos da vitimização, bem como estabelecer os diagramas pelos
quais percorre a injustiça. Por outro lado, é preciso “frear” o
progresso (Benjamin), fazer uma “ação cultural dialógica” (Freire) e
fazer a “transformação do sistema” (Dussel), ou seja, é preciso uma
ação global, sistêmica, que enfrente o sistema vitimário,
responsabilizando-o como um todo, e esta é uma tarefa das próprias
vítimas.
Este enfrentamento implica um sujeito coletivo
[“comunidade das vítimas”] organizado, com “capacidade atuante”,
metaforicamente: “[...] a ‘força’ dos braços deve ser proporcional
[...] à resistência do ferro da cadeia que aprisiona”, de modo a
“poder romper” (2000, p. 559). A transformação abre para a
“confrontação” com o sistema opressor, requerendo o que Dussel
chama do emprego de um “cálculo prático feito pela razão
instrumental e estratégica crítica”, uma “cautela muito especial”,
que seja capaz de “avaliar bem a capacidade estratégicoinstrumental da comunidade das vítimas de realizar tal empresa [a
transformação do sistema que vitimiza] diante do poder vigente do
sistema dominante”, para enfrentar a “existência dada” que é a que
“causa vítimas” (Dussel, 2000, p. 560). Dussel entende que o “perigo
de extinção” no qual se encontra a humanidade na era da
globalização e da exclusão, manifesto na corda bamba entre os
“abismos da cínica insensibilidade ética irresponsável para com as
vítimas” e a “paranoia fundamentalista necrófila”, “só” pode ser
enfrentado com um “último recurso”, a ética da libertação que, a
rigor, é ética da “corresponsabilidade solidária” (Dussel, 2000, p.
574).
3. POSSIBILIDADES: NOVAS PERSPECTIVAS ABERTAS
A reflexão sobre estas questões haveria de levar a emergir
uma nova possibilidade de responsabilidade, tanto ética quanto
político-jurídica, se não se pretender sucumbir ao cinismo de quem
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entende as vítimas como necessárias em toda e qualquer situação,
restando não mais do que mitigar o quanto possível, limitando a
responsabilidade a processos que se ajustem funcionalmente ao
sistema.
Mas se se quiser tomar a vítima ao encargo de outro modo,
de um modo crítico, então teria que haver a possibilidade de pensar
e de realizar a responsabilidade de modo outro, de modo
transformador das realidades que geram as vítimas no sentido de
que já não sejam produzidas.
Em termos éticos, a questão se põe como perspectiva de
alguma possibilidade de fazer frente à suposta “inevitabilidade” da
vítima, resultado do que se poderia chamar de “forças
compulsórias”, por um lado, e, por outro, de fazer frente aos
esforços que se encaminham no sentido de aceitar a inevitabilidade,
trabalhar para estabelecer um cálculo funcional capaz de identificar
o limite do “aguentável”, como se houvesse algum grau de
aceitabilidade para a vitimização. Sabemos que uma das principais
teses da racionalidade vitimária é exatamente a inevitabilidade da
vítima. Por isso, pensar a inevitabilidade é, acima de tudo, angariar
subsídios para saber possíveis limites da responsabilidade.
Mesmo que a racionalidade vitimária advogue a
inevitabilidade da vítima [como resultado do progresso, em
Benjamin, como obra do opressor, em Freire, como consequência
inevitável da ordem injusta, em Dussel], não há como sustentar,
numa perspectiva ético-crítica, outra coisa que não seja a
necessidade de fazer possível uma realidade na qual já não se façam
vítimas. Mas, todos eles também concordam que a realização desta
realidade é processual, dialética e histórica, ou seja, não será fruto
de um ato, menos ainda de um ato heroico. Isso significa que a
responsabilidade decorrente desta situação será uma
responsabilidade ao mesmo tempo total, radical, definitiva. Isso não
significaria concordar, e nenhuma das posições concorda que se
possa chegar a uma situação perfeita, absolutamente perfeita. Isto
implicaria uma racionalidade perfeita, um agente perfeito para uma
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história perfeita. Quem acredita estar realizando a perfeição, aliás, é
o sistema. Quem se opõe a ele também se opõe a esta ideia de
perfeição encerrada no progresso como fim perfeito cuja realização,
se é que ainda não aconteceu, haverá de acontecer em algum
momento [justificando-se por isso todos os possíveis erros do
percurso, inclusive as vítimas].
Dussel acredita que a práxis de libertação “promove,
definitivamente, transformações construtivas, possíveis e exigidas”
e, como diz, “em último termo”, que levem a promover “uma nova
ordem com base num programa concretamente planejado que vai
realizando progressivamente, mas nunca totalmente, a utopia
possível, o projeto de libertação” (2000, p. 558). Note-se que as
expressões são bem explícitas e fortes para qualificar a
transformação esperada da práxis de libertação: “construtivas”, no
sentido de que vai criar novas realidades não vitimarias; “possíveis”,
no sentido de exercer a capacidade prudencial de análise das
condições concretas para realizar a libertação; “exigidas”, no sentido
de que se apresentam como uma “obrigação” à responsabilidade
ética que se compromete com a superação da condição de
vitimização. Estas três características se completam com o que diz
ser o “último termo” desta práxis, que promove “uma nova ordem”.
Esta nova ordem não será perfeita e definitiva, porque não será
capaz de realizar totalmente o projeto de libertação. Ao dizer que
não vai realizar totalmente o projeto libertação, não significa dizer
que poderá vir a admitir que existam vítimas como resultantes da
práxis de libertação. Pelo contrário, o que quer é mostrar que esta
práxis tem limites no sentido de sua capacidade de transformar
completamente a realidade humana e, por isso, de suplantar
completamente as disposições à vitimização e os dispositivos que a
produzem. Admitir esta limitação não significa dar por legítima a
inevitabilidade da produção de vítimas nem se propor a fazer um
cálculo para ponderar o limite do “aguentável”. Trata-se, sim, da
consciência ontológica, epistemológica e ética da finitude na qual se
lida, da contingência de todo processo de transformação e da
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falibilidade de toda busca que se queira verdadeira. No fundo, se
trata de levar a último termo a possibilidade de falseabilidade do
enunciado que afirma que “este sistema empírico [vitimário] não
tem fim no tempo” (Dussel, 2000, p. 581), de modo que, “[...]
estrategicamente, não é só necessário explicar teórica e
cientificamente as ‘causas’ da negatividade da vítima, mas também
explicar a ‘impossibilidade’ in the long run do sistema dominador no
tempo” (2000, p. 562).5
Enrique Dussel diz que a ética da libertação é “uma ética da
responsabilidade”, mas, é uma ética da responsabilidade radical: “a
ética da libertação é uma ética da responsabilidade radical, já que se
defronta com a consequência inevitável de toda ordem injusta: as
vítimas” (2000, p. 571). A radicalidade da responsabilidade advém
da vítima que sempre existirá enquanto houver ordem injusta, dado
que é inevitável que uma ordem injusta não seja produtora de
vítimas. É radical, pois não quer uma responsabilidade “apenas
sistêmica (Weber), ou ontológica (Jonas), é também pré-ontológica
e transontológica (Levinas), porque o é a partir do Outro, a partir
das vítimas” (Dussel, 2000, p. 571). A radicalidade da
responsabilidade remete para a impossibilidade de, numa ética da
libertação, admitir, por qualquer razão que seja, qualquer
possibilidade de produzir vítimas como parte da ação libertária, com
o que Freire e Benjamin concordam. Se há um diferencial na práxis
de libertação, o diferencial é exatamente este. Por isso, é que a
responsabilidade libertária inclui a dimensão ético-pedagógica que,
pela ação cultural dialógica, vai construindo uma nova realidade
cujo fim é uma “síntese cultural”, um novo modo de ser individual e
coletivo, como propõe Freire. Por isso é que a política sem meios é
justa e não violenta [sem violência mítica], como diz Benjamin, e a
transformação é revolucionária por usar a força coercitiva da
5

A previsibilidade não é matemática nem estatística, é dialética: “A presença massiva de vítimas na
periferia mundial e mesmo no centro, sem possibilidade de ser assumida (a miséria crescente), indica
a impossibilidade do sistema in the long run” (DUSSEL, 2000, p. 562). Mas sua impossibilidade efetiva,
sua “desconstrução”, sua transformação, são decorrentes de uma práxis de libertação.
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injustiça e de tudo e todos/as que forem injustos, conforme Dussel.
Nenhuma injustiça pode ser praticada em nome da justiça, assim,
como nenhuma opressão se justifica em nome da libertação.
A “história como progresso qualitativo”, como propõe
Dussel, não carrega a mesma noção de progresso que é criticada por
Benjamin, que é aquele progresso que admite que para que o
qualitativo se imponha, as vítimas precisem tombar sob a “marcha
triunfal”. O progresso qualitativo admitido por Dussel é aquele no
qual a produção, reprodução e desenvolvimento da vida já não seja
realidade para uns poucos, e sim, seja realidade para todas e todos.
Por isso, a ética proposta por Dussel, segundo ele próprio, trata de,
por um lado, dar “os critérios e princípios para fazer ações (a priori)”
e “poder julgá-las como ‘boas’ (ou ‘más’) abstratamente, em
princípio, em última instância, por sua consequência mais
importante, inevitável e evidente, por suas vítimas (a posteriori)”, e,
por outro, “criticamente poder ser responsável e solidariamente
reempreender nova tarefa de desenvolver a história como progresso
qualitativo humano, na reprodução da vida e da discursividade
participativa dessas vítimas” (2000, p. 572). Note-se que propõe
uma realidade na qual as vítimas possam participar e possam
reproduzir sua vida. Então esta nova realidade, a rigor, precisará ser
tal que já não inclua a vítima e nem qualquer condição vitimária
como necessidades: terá que ser uma realidade na qual já não haverá
vítimas e serão superadas as condições geradoras de vítimas. Nisto
consiste a força da responsabilidade libertadora, mas também seu
limite.
4. A MODO DE CONCLUSÃO
O acumulado na reflexão mostra que a construção da
responsabilidade está altamente problematizada nos contextos
contemporâneos, ao mesmo tempo em que emerge como necessária
dada a gravidade das violações os direitos humanos e a consequente
produção massiva de vítimas. Numa realidade destas fica difícil
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imaginar uma posição neutra ou mesmo imparcial. Ela parece exigir
um posicionamento ético que assume “um lado”, o da defesa das
vítimas e de seus processos de luta. Esta posição não se coaduna com
a estrutura formal e material do sistema que é seu agente produtor,
mesmo que as entenda indiretamente produzidas.
Em termos específicos dos direitos humanos, somente a
construção de condições para o exercício da responsabilidade com
aqueles e aquelas “sem direitos”, de modo a promover os direitos e
a promover dinâmicas que realizem os direitos ensejará saídas
humanizadas e preservadoras dos direitos!
Em termos éticos, isso significa assumir a vítima ao próprio
encargo, ou seja, sair de uma posição de mero compadecimento ou
de “misericórdia”. Há uma questão mais ampla e que exige uma
metanóia ética que reverte o modo de ação e se abre para a
construção de dinâmicas que sejam transformadoras,
revolucionárias, das estruturas geradoras de vítimas.
Em sentido político e jurídico se poderia dizer que a
responsabilidade emerge da possibilidade de, por um lado, agir para
que não venham a ocorrer vítimas de violação de direitos, na
perspectiva da promoção, e, por outro, no caso dos/as que estejam
em risco ou tenham sido vitimados/as, a ação de proteção e de
reparação. Este é o conceito que forjou todo o sistema protetivo de
direitos humanos hoje existente. Todavia, sua base se centra nos
compromissos dos Estados nacionais e na frágil ação coercitiva da
comunidade internacional. Pensar, portanto sua efetivação exigiria
repensar as estruturas normativas e de efetivação de modo a
enfrentar as estruturas que não são suficientes para produzir efetiva
responsabilização num mundo no qual a marca mais efetiva é a
globalização e a cada vez menor capacidade de ação dos Estados,
constrangidos que são pelos agentes econômicos privados.
Enfim, o debate sobre a responsabilidade com as vítimas de
violação dos direitos humanos se constitui numa das questões éticas,
políticas e jurídicas mais complexas e, ao mesmo tempo, mais
candentes e urgentes nos dias atuais.
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APÁTRIDAS E LIBERDADE
Wagner Novakoski Galli1
1 INTRODUÇÃO
A nacionalidade que uma pessoa tem, é a forma de se
vincular diretamente com o Estado, e uma pessoa apátrida está
totalmente desvinculada com o Estado, e sem essa ligação, é
praticamente como se o ser não existisse. Sendo assim, apátridas
sofrem com a problemática de não ter o poder de escolha no que
tange assuntos específicos nas questões básicas do cotidiano de
quem goza dos efeitos de poder se identificar, burocraticamente,
sem problema algum.
A falta de agilidade para sanar dificuldades envolvendo
apátridas e a dificuldade que se faz presente no quesito de escolha
dos objetivos fora do pais onde nasceram (ou até no pais de origem),
deixa em evidencia a ligação do convívio e a falta de liberdade de
escolha que afeta quase que em totalidade a ação de se assegurar
direitos básicos na vida de cidadãos com a respectiva pátria
declarada.
Dito isto, o presente artigo tem o seguinte problema de
pesquisa: a falta de liberdades substantivas na vida dos apátridas.
Como que este problema pode ser sanado por vez? O trabalho tem
o objetivo geral de apresentar os conflitos que apátridas pelo mundo
todo têm em relação a situações básicas do dia-a-dia de qualquer ser
humano da sociedade. Os objetivos específicos por sua vez são: a)
Analisar como a falta de liberdade afeta a vida destes pessoas; b)
Procurar entender como o reconhecimento mudaria a questão de
dignidade e identidade dos apátridas. O que fomenta é a
desvalorização de tal povo para com qualquer função elaborada por
pessoas com cidadanias garantidas, e também o que tais pessoas

1
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contribuem para o desenvolvimento em qualquer lugar de onde
façam parte.
2 APÁTRIDAS E PROBLEMAS DO COTIDIANO
A modernidade tem enfrentado inúmeros problemas difíceis
no passar dos dias, contudo, olhos são fechados e bocas tapadas para
que situações advindas da própria seja em partes abafados por
aparentarem não fazer diferença alguma em um escala de
preocupações sociológicas. O problema dos apátridas vai muito além
de não poder retirar um passaporte, chega a atingir a dignidade da
pessoa, como não conseguir alcançar acesso a saúde ou educação,
que em tese, deveriam ser para todos os seres humanos. “Constatase a insuficiência do argumento da dignidade da pessoa humana,
que em sua dimensão abstrata e nos moldes das declarações de
direitos, já não comporta mais a complexidade revelada pelos abalos
estruturais do mundo moderno.” (DA SILVA FILHO, José Carlos
Moreira; DE LIMA PEREIRA, Gustavo Oliveira, 2008). A pior parte
é que a cada ano, o número de apátridas só vem aumentando com o
decorrer de guerras e de inúmeros outros problemas, “A ONU alerta
para o aumento de apátridas em guerras e conflitos. Segundo a
organização, mais de 50 mil bebês nasceram de refugiadas sírias que
foram para países vizinhos, a maioria deles não têm certidão de
nascimento.”. (O globo, 2014).
A dificuldade de entender e compreender um apátrida como
uma pessoa, aos olhos do sistema, aparenta ser uma dificuldade.
Segundos a ONU, em dez anos cerca de quatro milhões de pessoas
sem a pátria declarada, conseguiram a nacionalidade. Viver em um
mundo, onde tolerância deve ser posta em pedestal está ficando cada
vez mais complicado. Com tanto avanço cientifico e tecnológico, a
humanidade de cada pessoa aparenta retroceder desenfreadamente
por motivos absurdos e deixando a duvidar se o futuro convívio em
sociedade pacifica e harmoniosa será facilmente introduzido de
forma natural a cada ser humano que nasce.
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O discurso da dignidade da pessoa humana se torna palavras
jogadas ao léu quando se analisam dados onde o próprio ACNUR
(Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), afirma
com convicção que existem mais de 10 milhões de pessoas sem
nacionalidade comprovada ao redor do mundo.
No Brasil, em 1996, o estatuto do refugiado permite ao
apátrida solicitar refúgio no país. As políticas públicas do Brasil, em
questões que tratam de apátridas e refugiados é muito flexível no
que tange convívio harmônico em sociedade, e cada vez mais se
molda um pensamento crítico para que a questão deixe de existir. A
forma adotada no Brasil (não necessariamente para evitar
apátridas), é que na constituição imperial, existia o jus solis (termo
para “direito de solo”), que apenas se leva em conta o local em que
a pessoa tenha nascida. Portugal é exemplo do princípio de jus
sanguinis (entendido com direito de sangue), onde leva em
consideração o local (sangue) de onde os pais da pessoa nasceram.
3 AS LIBERDADES E CONVÍVIO
A chegada ao Brasil, de refugiados e apátridas não é nenhum
pouco fácil, algumas vezes custando à vida de muitos desesperados
que tentam fugir do seu país, ou apenas para conseguir uma
nacionalidade declarada. O grande problema é que, apátridas não
podem acessar educação, a não ser por meio de voluntários
disponíveis, a dificuldade para acessar saúde também se torna um
pesadelo, sem o vínculo com o SUS (Sistema Único de Saúde), e a
falta de condições, o habito de se visitar um médico é quase que um
caso impossível. Além disso, não existe a liberdade de voto,
programas assistências, dentro outros graves problemas que
limitam o ser a sua liberdade.
Todos os problemas que rodeiam quem vive sem uma
nacionalidade, tem um fim que pode ser debatido em cima das
liberdades substantivas de Amartya Sen. É ele quem vai dar um
conceito para esse tipo de liberdade e como agem pessoas que não
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podem exercer sua condição de agente e usufruir das políticas
públicas na qual todos os cidadãos deveriam gozar sem empecilhos.
É possível ver que, “Na acepção de Sen, no conjunto da sua teoria da
justiça, ser pobre é não poder exercer as liberdades substantivas, isto
é, a condição de agente social e poder desenvolver as capacidades
básicas (capabilities).” (ZAMBAM; KUJAWA, 2017), ser apátrida
também é não exercer tais liberdades, não deixando em evidencia o
poder de escolha que uma pessoa deve por si só exercer. A grande
questão é: Por que um refugiado não pode ter os mesmo direitos que
um cidadão nacionalizado no país?
As oportunidades são inúmeras ao redor do Brasil, mas a
capacidade de certas pessoas aos olhos da sociedade parece
desaparecer em meio à dificuldade burocrática ou até mesmo ao
preconceito. Isso quer dizer que, o ser se torna incapaz de manifestar
sua condição de agente, ficando confinado a exercer ações, não por
vontade própria, mas sim por falta de escolha, e sua liberdade
substantiva deixa de existir a partir deste ponto.
Quanto mais restrita é a vida de uma pessoa aos direitos
fundamentais, mais frustrado será o indivíduo em sua caminhada
para a harmonia social e o encontro com os frutos das políticas
públicas.
Um termo bastante relativo para os dias atuais é a liberdade, pois
intercalando entre culturas, pessoas, nações, se extrai de cada um,
conceitos diferentes de liberdade. Porém, liberdade é essencial para
o desenvolvimento humano. Amartya Sen afirma que existem
inúmeras formas de privação de liberdade, também se vê que:
Nos países mais ricos é demasiado comum haver pessoas
imensamente desfavorecidas, carentes das oportunidades básicas
de acesso a serviços de saúde, educação funcional, emprego
remunerado ou segurança econômica e social.” (SEN, Amartya;
MOTTA, Laura Teixeira; MENDES, Ricardo Doninelli, 2000).

Em primeiro plano, a oportunidade e a capacidade de se
fazer escolhas é o código chave para definição de liberdade. O ser
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humano que não tem a via de acesso necessária para se fazer as
escolhas que o cabem para lhe trazer, de certo modo, a satisfação
que é conveniente, não se enquadro na questão de que é uma pessoa
para gozar de sua liberdade, a liberdade só é plena se escolha for um
ato sem restrições.
É então que Amartya Sen surge com as liberdades
substantivas, que tem o propósito de mostrar o exato o que é
liberdade e como a privação das capacidades de escolha afetam a
liberdade de cada pessoa em diferentes locais do mundo. As
liberdades substantivas têm características e são essenciais para que
as condições de agente sejam exercidas sem qualquer tipo de
interrupção. Podemos analisar também:
“As liberdades substantivas contemplam a satisfação das
necessidades básicas e imediatas de ordem econômica e social,
tanto quanto aquelas perspectivas de ordem existencial (por
exemplo, poder frequentar os diversos ambientes sociais sem
constrangimento e ter condições para a autoestima e o respeito
próprio), considerando que não é possível desfrutar de liberdade
em meio a situações de privação e de penúria.” (ZAMBAM, 2012).

Os apátridas têm problemas que fazem jus a muitos
exemplos já antes citado por Amartya Sen, e com isso evidencia
ainda mais a questão da privação de liberdades básicas. Dentre
inúmeros casos que retratam muito bem esse senário de
dificuldades que vivem apátridas ao redor do mundo, o que chama
bastante a atenção de muitas pessoas é o caso de uma menina
chamada Maha Jean Mamo, natural do Líbano, que vivia um
pesadelo para realizar funções essenciais corriqueiras de uma
pessoa sem problemas burocráticos como de um apátrida.
“O que aconteceu com Maha tem origem na interferência da
religião com a lei. O pai é cristão e a mãe, muçulmana. Ambos
nasceram e se conheceram na Síria, onde o casamento interreligioso é proibido. Para ficarem juntos, a única solução deles foi
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abandonar a cidade em que moravam, a hoje devastada Aleppo, e
casar em uma igreja em Beirute em 1984.” (RABIN, 2016).

Isso demonstra apenas mais um caso em meio a tantos
outros de pessoas que praticamente não existem por conta de falhas
no sistema que não reconhece um ser humano como cidadão. A
maior fraqueza é rejeitar uma pessoa como ser por conta de algum
abominável tipo de intriga interior.
4 DIGNIDADE E IDENTIDADE
O que pensar em primeiro lugar quando se ouve “dignidade
da pessoa humana”? Nos dias atuais, este termo é bastante usado
para declarar a preocupação de muitos em cima de poucos, pois
“...falar em dignidade da pessoa humana acabou se tornando um
belo discurso na filosofia moral e política, tão celebrado que virou
lugar comum nos tratados internacionais e constituições.” (DA
SILVA FILHO,; DE LIMA PEREIRA, , 2008).
A dignidade da vida humana nunca deve ficar em segundo
plano, sempre que a vida humana estiver em desacordo com direitos
e o que se justifica digno, gera uma série de problemas que acabando
se alongando no tempo onde pode ser mais difícil de sana-lo com o
passar do tempo. Com isso, o ser humano como agente aparenta
estar em segundo plano, onde se pode notar que “Os países em
desenvolvimento são vítimas desse processo avassalador que
sequestra a Dignidade Humana, instrumentaliza pessoas,
enfraquece a Democracia e compromete as condições de existência
no futuro.” (ZAMBAM; AQUINO, 2016).
O que mais fere os apátridas é a questão da dignidade, pois
ser negado como cidadão do próprio pais de origem chega a parecer
uma ideia fictícia de algum conto, dentre tantos outros problemas
que não se faz necessário citar pois muito bem representados estão
aos olhos de quem os vê. Mas o que será necessário para fazer destas
pessoas agentes ativos na sociedade? A pergunta, aparentemente é
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um tanto quanto complexa, mas que pode ser respondida de
inúmeras maneiras diferentes. As liberdades substantivas
influenciam em muito o valor da resposta, é possível notar que:
“A Teoria da Justiça de Amartya Sen, estruturada com base no
valor moral substantivo da liberdade, é decisiva para a
implementação e a avaliação da justiça nas sociedades
contemporâneas. Nessa perspectiva, as pessoas têm as condições
indispensáveis para o exercício das liberdades substantivas, a
escolha de um conjunto de funcionamentos essenciais para o
desenvolvimento das capabilidades e, na condição de sujeito ativo,
atuar em vista de uma estrutura social justa.” (ZAMBAM, 2009)

A dignidade da pessoa humana, por si, faz com que os
direitos fundamentais sejam postos em prática. Com um contexto
histórico carregado de atrocidades, a dignidade tem outro valor que
faz valer todas as políticas públicas criadas ao seu favor sendo
reconhecida constitucionalmente fazendo parte dos fundamentos da
República Federativa do Brasil. Mas com um porém um tanto
quanto curioso, onde apontado a existência de 10 milhões de
apátridas ao redor do mundo, a dignidade da vida humana chegou
em todos? Com certeza a resposta é não. A questão da dignidade
começa com o reconhecimento da pessoa como ser humano, e como
só um ser humano reconhece o outro, a falta de humanidade nas
pessoas fica em evidencia.
Existem pessoas que afirmam que a vida começa no ventre
da mãe, outras que a vida apenas começa após o parto, mas a
aparente realidade é que a vida começa a partir do registro legal com
o Estado, isso não importando o tempo de vida que uma pessoa tem,
pois antes de se conseguir documentos comprovando o vínculo
legal, o que pode acontecer é a pessoa ficar invisível aos olhos da
sociedade. O reconhecimento de uma pessoa deve ser instantâneo
para todos os efeitos, pelo simples fato do “outro” também ser um
cidadão. Seguindo neste raciocínio:
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“A existência do Outro, que traz consigo seus valores e seu
horizonte, auxiliará ao moldar nossa própria perspectiva: através
de um processo de absorção, geração e expansão (Ibid.), o simples
e puro reconhecimento da presença do Outro servirá como base
para definirmos nossa própria identidade, tendo em mente o olhar
do Outro sobre o Eu.” (TOLEDO, 2015).

Como identidade é o reconhecimento da pessoa pelo Estado
e isso envolve um processo burocrático bastante crítico que em
torno do mundo inteiro, dependendo da cultura, idade e outros
aspectos, dificulta ainda mais o processo. Mas além do
reconhecimento legal do Estado, nada adianta se uma pessoa não
reconhece a outra. O próprio reconhecimento de cidadão para
cidadão, já realiza o fato de uma vida mais digna, porém se tem
muita gente para poucos humano. Todo o modelo de preconceito é
expressamente imoral e não se sustenta com nenhuma
argumentação e as faces do preconceito acabam por lesar a
dignidade, o que mais uma vez afeta em grande escala pessoas com
necessidades de urgente resolução que acabam sendo barradas nas
fronteiras entre a condição de agente ativo e a vida que levam e em
uma sociedade democrática, necessário se faz a abordagem da
dignidade da pessoa humana.
5 POLÍTICAS PÚBLICAS E IGUALDADE
A chegada para a igualdade já foi descoberta com várias
estradas diferentes, mas a caminhada é muito longa. É claro que,
com tantas diversidades, o procedimento fica mais complicado, mas
quando o fim é igualdade de direitos, não existe argumentativa que
faça valer formas de tratar outras pessoas de maneira diferenciada
(sendo tanto favorecendo quanto desfavorecendo).
A apátridia é apenas mais uma colaboração para a
desigualdade social. A imigração de um apátrida, ocorre também de
forma ilegal, fazendo com que a moral e a ética também sejam

Volume 3: Direitos Humanos, Condição de Agente e Ações Afirmativas | 83

afetadas, tornando um verdadeiro estado de sobrevivência para com
esta pessoa. Seguindo o raciocínio:
“Os processos migratórios, como os citados, submetem as pessoas
à precariedade jurídica, porque, normalmente, chegam ao destino
de forma clandestina, são expostos a superexploração do trabalho,
bem como existem inúmeras dificuldades de integração às políticas
públicas como educação e saúde.” (ZAMBAM; KUJAWA, 2017)

A exclusão social é a problemática que mais afeta todos os
tipos de imigrantes, mas se tratando de apátridas, a exclusão vem
com muita força, não só em uma determinada região, mas sim em
âmbito mundial. A exclusão social faz a aproximação do ser apátrida
com todos os mecanismos da sociedade onde vive ficar
extremamente complicada. Com tudo:
“A abordagem das políticas públicas, como propõe Sen, está
ancorada na importância da pessoa e na necessidade de ter as
condições para o desenvolvimento das capacidades (capabilities) e
agir como cidadão na condição de agente ativo...” (ZAMBAM;
KUJAWA, 2017).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo ser humano quer ser aceito no local onde vive, e como
já comentado, isso só poderá acontecer se outra pessoa aceitar. O
erro mora na necessidade de aceitação que todos passam, o que não
deveria existir, pois as pessoas são todas iguais quando se trata das
questões dos direitos.
Como já sabemos, imigração acontece desde o princípio da
humanidade, e nunca mais parou desde então. Com o aumento de
conflitos, o número de imigrantes aumenta significativamente ao
mesmo tempo, tornando o assunto cada vez mais delicado, porém
cada vez mais maduro para ser tratado. Toda a questão de exclusão
social, liberdades substantivas e capabilidades (Capabilitys), são
reais ao que se trata de apátridas, e não é só mera coincidência todas
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situação que vem passando ao longo do tempo, o contexto histórico
e sociológico influencia com tamanha proporção, abalando toda a
vida restante dessas pessoas.
Toda o assunto voltado a dignidade da vida humana
envolvendo apátridas, torna mais fácil a compreensão de tais, pois,
quando se tem um ser humano que não consegue ter uma vida digna
ou não consegue, como agente ativo da sociedade, ter a
oportunidade de pôr em prática suas capabilidades (Capabilitys), é
notável o mal que faz uma pessoa a outra (até mesmo
indiretamente).
Com tudo, as relações entre pessoas humanas devem ser
cada vez mais fortes, ou, nunca deveria ter cito separada. Para um
avanço social, se faz necessário uma vida social, e com o os olhos
fechados de algumas pessoas que são responsáveis pela organização
da sociedade e de políticas públicas, o alcance de uma democracia
fica cada dia mais afastado.
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JUSTIÇA:
COMO INSTITUIR E DEVOLVER A PALAVRA À VÍTIMA?
José André da Costa1
Sem liberdade não existe justiça,
e a organização de uma sociedade precisa
estar comprometida com esse objetivo.
Neuro Zambam

PRESSUPOSTOS INICIAIS PARA A REFLEXÃO

Este artigo tem como objetivo, discutir e debater a temática
da justiça num diálogo crítico com a concepção de liberdade
desenvolvida no arco da cultura ocidental, numa perspectiva para
além da punição, da vingança e do perdão. O artigo terá como fio
condutor as seguintes perguntas: O que evoca em nós a palavra
justiça? Temos como praticar a justiça? Como fazer justiça aos que
sofrem a injustiça? Mas, o que é justiça? A justiça pode ser
restaurativa, como hipótese de que se pode fazer justiça à vítima,
mas isso é possível? Na ação, as pessoas estabelecem relações entre
si, que podem fornecer um critério de validade universal (ética) para
a distinção dos tipos de ação que constituem a vida concreta das
pessoas na história, na interação intersubjetiva nas práxis históricas.
Uma ação orientada mais para a eficácia é o que se chama
ação instrumental, porque pressupõe o cumprimento de regras
técnicas que tornam possível uma intervenção com qualidade na
situação concreta. É neste cenário concreto que a justiça passa ser o
critério básico para se verificar a eticidade das instituições e da
qualidade de vida das pessoas. Ou como afirma Neuro Zambam:
A cultura de uma pessoa ou de um grupo tem especial importância
para a construção do modelo de desenvolvimento caracterizado
1
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pelo princípio da sustentabilidade, porque representa a maneira
pela qual cada um participa da organização da sociedade
(ZAMBAM, 2012, p. 191).

Afinal, toda sociabilidade “produzida coletivamente” pesa
sobre ela uma hipoteca cultural e um imperativo ético que
corresponde com a liberdade e a justiça. Assim, a justiça e o bemestar se fazem com a distribuição equitativa da riqueza do
patrimônio cultural acumulado pela humanidade.
Pensar a justiça exige um recorte epistemológico (um
olhar crítico), para as ações humanas encontrar suas bases de
coordenação político-social. Trata-se do entendimento mútuo das
pessoas a respeito das diferentes dimensões de suas experiências,
dos fatos do mundo objetivo, das normas que regem suas ações e de
suas próprias vivências subjetivas. As pessoas, na esfera da ação
comunicativa cultural, agem sempre dentro de um mundo vivido
determinado, isto é, de um reservatório de evidências que
constituem o horizonte de seu entendimento a respeito da realidade
sócio-histórico-cultural.
LINGUAGEM E CRITICIDADE

Toda linguagem possui um potencial implícito de
criticidade. A racionalidade do mundo da vida é a explicitação e a
efetivação deste potencial. Dele decorre a integração social que se
baseia em processos de entendimento do debate crítico que libera a
ação comunicativa daquilo que é transmitido pela tradição. A
racionalidade geradora de consenso não se referencia na tradição.
Ela se alicerça em pretensões de validade argumentativas, fazendo a
passagem da fundamentação ontológica para a epistemológica.
Este depósito de saber fornece convicções básicas, não
problematizadas, a partir das quais as pessoas podem entender-se,
inclusive a respeito de suas intervenções no mundo, que sempre
supõem uma leitura prévia da realidade. Na maioria das vezes, a não
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compreensão das dimensões (sistêmicas, radicais, ontológicas - de
essência -, históricas...) de um problema contamina toda e qualquer
direção de resolução. Exemplo: se temos uma noção de humano
como primordialmente agressividade, e então de justiça como algo
punitivo repressivo, dificilmente vamos entender a procedência de
processos de mediação baseada em visões sociais da cultura de paz.
Entretanto, “a instrumentalidade das culturas, as tendências à
discriminação, os altos níveis de pobreza, as ameaças `democracia,
as políticas de segregação, entre outras, estão na origem de graves
injustiças” (ZAMBAM, 2012, p. 225). Por isso, entender o Saber
(ciências em geral) como processo de resposta infinita e errante às
perguntas da existência humana, inter-humana e ambiental, me
permite chegar mais próximo ao perguntador e à sua dor, às suas
inquietações. No fundo, trata-se de quem somos e como vivemos?
Sócrates, o pai da filosofia, o homem do diá-logos, nos dá
a pista, quando diz: “conhece-te a ti mesmo”. Ou ainda: “Antes de
buscar calar a boca de meus críticos, procuro tornar-me melhor”.
Toda ação humana brota de um saber que vai sendo elaborado e
transmitido de geração em geração. Não é possível o entendimento
sem a partilha comum de um mundo vivido, que é um reservatório
cultural e torna possível a integração social, geradora da identidade.
A sociabilidade é, na verdade, a coordenação das ações dos sujeitos
que podem acontecer através de: a) mecanismos garantidores da
eficácia das ações voltadas à intervenção nas situações concretas; b)
entendimento dos sujeitos que se erradica, em última análise, “no
reservatório do saber” acumulado enquanto horizonte a partir do
qual eles podem interpretar a realidade.
A FILOSOFIA PODE FAZER PERGUNTAS

A Filosofia pode fazer perguntas radicais e simples, como
as crianças, que desconcertam: de que estamos falando
propriamente? Fala-se de objetos fixos e problemas específicos, mas,
o que temos como significações primeiras, o que está pesando, no
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real? Que modelo de pessoa tenho na cabeça, de mundo, de
sociedade, de natureza, de história, de ética, de justiça? Como vejo o
outro e o conflito? O que eu quero da vida? Uma coisa está ligada à
outra; precisamos apreciar algo em conjunto, no dizer de Zambam.
A busca pela justificação dos diferentes indicativos ocorre a
partir da inserção da temática e de quem a propõe no contexto
de onde provém as demandas por uma social justa, juntamente
com a busca pela legitimação das proposições segundo razões
validades, isto é, racionalmente fundamentadas (ZAMBAM,

2012, p. 229).
No processo de racionalização, um grupo social garante
sua continuidade através da sua reprodução material. Ela sustenta a
permanência do sistema de ação instrumental e de reprodução
cultural, pela transmissão ininterrupta das estruturas simbólicas.
Estas estruturas são transmitidas pela linguagem. Radicalmente
falando, a linguagem é a inquestionalidade e a ameaça do mundo
vivido. Neste sentido, falar é levantar pretensões de validade.
Portanto, falar é estabelecer relações com os fatos do mundo vivido,
com as normas constitutivas do mundo social e com as vivências que
constituem a subjetividade de cada indivíduo.
O QUE EVOCA A PALAVRA JUSTIÇA

Temos como praticar a justiça? Como fazer justiça aos que
sofrem a injustiça? Mas, o que é justiça? A justiça pode ser
restaurativa, como hipótese de que se pode fazer justiça à vítima,
mas isso é possível? Pondo-nos entre a vítima e o algoz, de que lado
fica a justiça? O agressor comete a violência à vítima, que fica
injustiçada. O crime é uma violação das pessoas e dos
relacionamentos. Cria obrigações para fazer as coisas bem feitas. O
assassinato é a violência que ausenta o vitimado radicalmente: como
é possível restaurar e fazer justiça ao assassinado se este está
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ausente? Por outro, lado fica também difícil aceitar que entre
assassino e assassinado (a vítima) possa haver espaço para instituir
justiça.
A razão técnico-científica está em crise porque limitou-se
à dimensão instrumental cognitiva da vida humana. É preciso,
criticamente, recuperar a relação intersubjetiva e superar o
solipsismo imanentizador do saber. O saber moderno se
especializou e imanentizou a razão, reduzindo-a a um instrumento
de eficácia calculadora da vida e da história. O agir estratégico da
modernidade, divorciado do mundo vivido, está voltado à
dominação do real. A racionalidade intersubjetiva é um saber
integral que implica ação comunicativa. Nele a subjetividade adquire
legitimidade na consumação da práxis histórica. Um caminho
possível para pensarmos uma razão ética é apostar na superação
desta visão reducionista situada: a) na sociedade e na história; b)
numa razão capaz de criticar seus resultados técnico-científicos,
mirando para a emancipação dos mecanismos que negam a
liberdade e o processo de autogênese das pessoas.
A Justiça envolve a vítima, o ofensor e a sociedade que cria
o direito positivo para buscar soluções para promover o acordo, a
reconciliação e a segurança. Mas o direito faz justiça? Até que ponto
a justiça não é mais institutiva (contra o instituído) que
restaurativa? Por isso, para praticar a justiça às vítimas tem-se que,
muitas vezes, “ir contra o direito”, porque este paradoxalmente
muitas vezes não se torna a diaconia da justiça para a defesa dos
direitos humanos das vítimas, senão vejam o que diz o filósofo HansGeorg Flickinger:
A instrumentalização dos direitos humanos em favor da
implantação global do projeto neoliberal de sociedade pertence ao
conjunto de características da atual geopolítica do poder em
âmbito internacional. Poder-se-ia referir a um “imperialismo” dos
– mal compreendidos – direitos, que ameaça, pela ausência de
reconhecimento do factum da liberdade humana que a eles subjaz,
leva-los ao descrédito. Caso não se deseje tripudiar sobre o seu
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papel central na conformação de uma ordem de liberdade também
internacional, então é pertinente a atenção aos ‘déficits’ de
fundamentação de sua compreensão liberal hegemônica. São estes
que esclarecem as dinâmicas de poder dos atuais discursos a
respeito dos direitos humanos (FLIKINGER, 2006, p. 851).

É frente a esta problemática que entra a situação da
instrumentalização da ética e da justiça, que implica diretamente o
mundo da vida, segundo o nosso entendimento até aqui colocado. É
uma temática provocativa quando a confrontamos com a difícil e
complexa situação que atravessa a época contemporânea. Tem
ainda sentido “falar de justiça” e de Direitos Humanos numa
sociedade marcada pelo sofrimento, pela corrupção, pela injustiça,
pela insegurança, pelo relativismo cético?
Criam obrigações para fazer as coisas bem feitas. O
assassinato é a violência que ausenta o vitimado radicalmente: como
é possível restaurar e fazer justiça ao assassinado se este está
ausente? Por outro lado, fica também difícil aceitar que entre
assassino e assassinado (a vítima) possa haver espaço para instituir
justiça. A Justiça envolve a vítima, o ofensor e a sociedade que cria o
direito positivo para buscar soluções para promover o acordo, a
reconciliação e a segurança. Mas o direito faz justiça? Até que ponto
a justiça não é mais institutiva (contra o instituído) que
restaurativa? Por isso, para praticar a justiça às vítimas tem-se que,
muitas vezes, “ir contra as normatizações do Estado”.
SENTIMOS TANTO A JUSTIÇA COMO A INJUSTIÇA

Sentimos tanto a justiça como a injustiça. Frente à injustiça
é possível articular a justiça como restaurativa do prejuízo causado
à vítima. A justiça é, em primeiro lugar, um direito à palavra. Assim,
é preciso instaurar a justiça no conflito antes que ele se transforme
em violência. É preciso primeiro instaurar a justiça para depois
pensar na possibilidade de restauração. Mais do que isso, a justiça é
antes institutiva do humano, anterior inclusive à instauração e à
restauração. A restauração só é possível depois da violência
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consumada, depois da agressão que, muitas vezes, termina no
assassinado: mas, é possível restaurar a justiça? Como avaliar se um
ato fez justiça e se a justiça foi feita em ato? A justiça é sempre uma
atitude criativa que dignifica o ser humano e a injustiça é um ato
que atenta contra a dignidade do ser humano. A injustiça dá o que
pensar... E a justiça?
O apartheid social provoca um profundo abismo entre
riqueza e o desperdício de poucos, contrastando com a miséria e a
fome de muitos. O Brasil ocupa a oitava posição na economia
mundial. Ao mesmo tempo, os indicadores sociais o colocam na
segunda pior distribuição de renda do mundo. Este grave
desequilíbrio social denuncia o sistema que o provoca e o legitima.
Vidas são sacrificadas no “altar do mercado”, provocando um
desequilíbrio e comprometendo a própria existência humana. O
sistema exila a ética “enquanto referência da capacidade humana de
ordenar as relações sociais a favor de uma vida digna”
(Hinkelammert). Isto aponta para um desvirtuamento moral e,
consequentemente, a instrumentalização da ética.
A distribuição da riqueza, socialmente produzida, é a ação
politicamente correta. Aliás, o papel da política é manter a
racionalidade equitativa da economia, para garantir sua lisura ética.
Já o acúmulo da riqueza nas mãos de poucos é uma postura
eticamente incorreta. Por isso, a ética não precisa justificar seu
estatuto perante a economia. Mas a economia, para ser justa, precisa
ser justificada eticamente. A concentração do capital gera a
degradação humana, surgindo daí uma das piores chagas sociais, a
violência. Assim, esse terrível problema, dissimulado em escala
planetária, na atualidade, é consequência de um modelo sócioeconômico-selvagem-excludente.
A colaboração solidária é a mediação geradora da
sociabilidade humana. O que constitui o ser humano, do ponto de
vista ético-ontológico, é a colaboração. Aliás, esta é uma lei da
dialética universal: “Tudo colabora com tudo”. O que for contrário a
essa lei da dialética, será, pois, a lógica de acúmulo do capital, a
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apropriação do trabalho alienado. Essa mais-valia, o trabalho não
pago, denota a origem da miséria e da exclusão social, a injustiça. A
justiça é o encurtamento da distância entre capital e trabalho. A
sociedade emancipada é a resolução sintética entre os meios e a
relação de produção, que em outros termos, é a passagem da
necessidade para a liberdade. Urge que se pense numa economia
alternativa, com justiça social, que garanta qualidade de vida. Assim,
o equilíbrio sócio-humanitário será garantido com a colaboração
solidária e com a distribuição justa da riqueza.
O pensar e o criar são os primeiros conteúdos que
constituem a aventura da convivência humana. Por isso, a nossa
relação primeira é sempre plural, porque tanto a justiça como a
injustiça só são praticáveis na relação múltipla. A todo instante, em
todas as nossas ações somos chamados à responsabilidade para
transformar nossos atos em um agir no qual se justifique a justiça.
Mas é possível ser justo com o Outro?
A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA JUSTIÇA

A instrumentalização da justiça, aliada ao individualismo
solipsista e ao primado da razão instrumental na sua face técnicocientífica, relega o humano para o segundo plano, nega o horizonte
de sentido e constitui-se numa agressão à ecologia, ameaçando a
sobrevivência humana. A crise de paradigma sócio-políticos traz em
seu bojo a despolitização das pessoas. Aliadas a isto estão a
corrupção, o clientelismo, o autoritarismo, a demagogia, o
oportunismo, a irresponsabilidade, a violência e a prepotência,
legitimadores da cultura da morte. O desequilíbrio é ainda maior
quando vem à tona a crise de legitimação das próprias instituições
históricas. As leis se encontram debilitadas em sua efetivação, por
causa do abismo existente entre a base jurídica da ordem sóciopolítica e a realidade social que não incorpora, de fato e para valer,
a lei enquanto garantia dos direitos à plena cidadania.
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Falar do Outro pelo viés da justiça (Alteridade) não é estar
perto de quem se aproxima de nós, mas é falar da resposta que dou
à interpelação dele. Mas quem é esse Outro? Esse Outro não é só
meu amigo/a, vizinho/a, irmão/ã. A relação com o Outro nos leva
de imediato a reposicionar o nosso modo de ser com ele, exigindo
proximidade e convivência. A relação com Outro não é de tolerância,
mas de solidariedade, porque tolerar é necessário, mas a tolerância
é insuficiente, pois se trata de abrir concessão ao Outro. A relação
com o Outro é muito mais do que tolerância, a relação com o Outro
exige solidariedade. A resposta à interpelação do Outro abre a
possibilidade de aceitação e de convivência com ele sem estratégia.
A solidariedade é aceitar presença do Outro com quem preciso
conviver. Ele bate à minha porta e cruza meu caminho sem aviso
prévio. A solidariedade é a face material da justiça, como ato
primeiro do relacionamento humano.
Na crise dos paradigmas científicos a ética também leva à
consciência da crise da razão instrumental e a mentalidade
calculista-técnico-cientificista. A superação desta cosmovisão
somente será possível mediante o compromisso ético fundado na
alteridade numa relação dialógica. Desta relação é que nasce um
projeto de igualdade e justiça, que rompe com as mesmices
cristalizadas e suas pretensas verdades. A ética é capaz de captar o
emergente em seu caráter provisório e experimental, numa
realidade fraturada e em rearticulação permanente, compondo-se e
recompondo-se ante os conceitos de apreensão dessa realidade. Para
captar o que está emergindo não basta limitar-se aos caminhos do
vigente e do convencional. É necessário haver capacidade de
articulação da lógica das forças sociais que transitam, tanto por
caminhos institucionais como por caminhos clandestinos e
periféricos.
O outro nos cumprimenta e clama por
hospitalidade/acolhida. Sobre o Outro não tenho qualquer controle.
Ele pode ser cordial ou agressivo comigo e dele posso esperar
afabilidade e agressividade. Encontrar com o Outro ou ir ao seu
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encontro é sempre é um ato de liberdade. A questão de fundo é: é
possível encontrar com o Outro, o diferente, numa relação rosto a
rosto, numa relação de “olho no olho”? Como é possível ouvir a
palavra do Outro? Estar no “espaço” da justiça significa dizer ao
Outro a dor da agressão dele ou escutar os motivos da violência por
ele sofrida. Neste sentido, a justiça é instituinte.
O exercício da justiça acontece no encontro plural dos seres
humanos diferentes. Só assim é que pode haver lugar para a justiça
ou para a indiferença com o Outro. Olhar o rosto do Outro é uma
atitude ética. Por isso visualizar o rosto do agressor já é um modo
de falar-lhe e de abrir o caminho para a responsabilidade e a
solidariedade na relação entre agressor e agredido. É neste universo
adverso que se abre a possibilidade do diálogo ético de respeito com
a alteridade do Outro.
A REFLEXÃO NECESSÁRIA

A reflexão necessária a fazer é: perguntar pelo modo como
vivemos, como se dão as nossas relações, no fundo é saber como
conduzimos a resolução dos conflitos. Se a justiça é a “meta” para
mediação dos conflitos, então a reflexão racional resulta das
perguntas como uma forma de convite para abrirmos à interpelação
do Outro. Mas, a justiça é também condição para toda e qualquer
mediação, instituinte, portanto, de qualquer relação possível.
A convivência é mais do que tolerância, porque exige
pensar e responder ao Outro que bate à porta clamando por justiça.
Responder ao apelo do Outro é um gesto de hospitalidade que me
leva a conviver com ele. Fazer justiça à vítima é um gesto de
compromisso ético. Isto começa no olhar, porque o olhar já é palavra
e a resposta ao olhar já é pronunciamento de acolhimento ou de
rejeição da possibilidade do diálogo.
A justiça é antes de qualquer resultado calculável ou de
cronologia, um direito da vítima à palavra. Mas como a vítima fala?
Só tem sentido falar de justiça restaurativa se ela assegurar o direito
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da vítima pronunciar sua palavra. Mas isto é, antes, institutivo do
que restaurativo! Se a justiça restaurativa dá que o pensar, a justiça
institutiva é condição para que aquela possa ser pensada. Justiça a
dimensão mobilizadora do humano (ethos) e engloba toda a
natureza. É a capacidade humana de exercer uma função de
discernimento, depurando tudo que venha a compor o mundo da
vida. A justiça um chamamento que interliga grupos sociais e nações
sob o direito, valores, ideias e objetivos válidos universalmente. A
justiça propicia uma contínua progressão, sem medo da pluralidade.
“Salva” os sujeitos da absolutização do que é apenas relativo da
inflexão do autoritarismo, de visões míopes, de discursos
esclerosados e da cegueira ideológica.
Os procedimentos jurídicos não têm a finalidade de dizer
como deve ser a justiça. No entanto, o direito não pode desenvolverse sem justiça. Pois, ela perpassa transversalmente as dimensões
sócio-econômico-político e culturais das relações sociais. Não é
possível viver sem um direito básico que não contemple o “mundo
da vida”. Pois, é a partir deste mundo vivido que a relação humana
adquire substancialidade ética. E a ética ganha legitimidade e
sentido na conformação com o direito, liberdade e a justiça.
O PAPEL DOS INTELECTUAIS

O papel dos intelectuais orgânicos é de empreender
esforços teóricos visando “criar” uma “razão ética” com um mínimo
de consenso fundamental em vista da convivência humana digna,
com uma racionalidade ética e com uma linguagem racional, que
encerra na diaconia a serviço da justiça.
A vida eloquente é a vida que exige justiça [...] Parece-nos que,
levada a argumentação neste sentido, não há pensamento e
construção humana que não seja expressão, mais ou menos bemsucedida, da reparação desta ansiedade por justiça (SOUZA, 2016,
p. 241).
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A reflexão apresentada até aqui foi uma tentativa de
pensar a instauração da justiça e uma reação à instrumentalização
do “mundo vivido”, geradora da injustiça. De certo modo, a nossa
argumentação é dar uma resposta para além do binômio
direito/justiça, se considerarmos não só os temas apresentados, mas
o fato de estarmos concentrados na possibilidade de fazer justiça às
vítimas, como compromisso ético. Fazer justiça as vítimas é uma
questão da ética exige um pensamento atento, ativo e crítico.
Outro problema que impede de fazer a justiça é o
predomínio da racionalidade funcional, sem desmerecer os avanços
e as conquistas científico-tecnológicas. Numa avaliação mais
acurada, percebemos que ultimamente estas conquistas têm levado
o ser humano a uma atitude utilitarista e fria, submetendo a ética ao
critério da eficácia calculadora, seja diante da natureza, seja diante
do próprio homem. O sentido da vida, a finalidade do progresso
tecnológico e o significado da pessoa humana aparecem hoje
ameaçados por uma ordem social perversa que faz com que vivamos
uma espécie de amnésia antropológica, maculando a justiça.
A desordem mundial com a concentração das riquezas nas
mãos de poucos, e o consequente empobrecimento da humanidade
em escala planetária, revela a incapacidade de a economia
globalizada gerar uma sociedade justa e igualitária (justiça). Isso põe
um problema de direito e de justiça sem precedentes na história.
Essa crise ética desumaniza a pessoa humana e cria uma ordem
social maléfica em âmbito mundial.
A exigência de uma reflexão como essa nos dá “ânimo
intelectual” para perceber, que nesses momentos, a história deixa de
ser banal e medíocre. A preocupação principal deste artigo foi
mostrar a possibilidade de construir uma racionalidade ética, tendo
o “mundo da vida” como ponto de partida para consolidar um
espaço para todos aqueles que, sem dogmatismo ou prepotência,
estão em busca da filosofia e da justiça como reflexão que ajude a
formular soluções pertinentes.
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À GUISA DE CONCLUSÃO ABERTA

Muitos aspectos relevantes, e mesmo indispensáveis, da
liberdade e da justiça não afloraram na presente reflexão. Por isso,
a conclusão deve ser aberta a ulteriores complementações. Cito,
apenas como exemplo, os temas da sustentabilidade, da riqueza e do
trabalho como elementos estruturantes de uma formação de sujeitos
políticos integrais.
Mas, não quis colocar ponto final neste escrito, sem
dialetizar, um tanto desajeitadamente, a relação direito e justiça.
Desde a formação do homem grego (Paideia), foi dada importância,
até filosófica, a vida boa dignificante e criativa. No contexto histórico
e social (capitalista) em que vivemos, é difícil viver bem criativo sem
relacioná-lo com ócio forçado, pela legislação trabalhista de muitos
países e pelas circunstâncias econômicas globais. A qualidade de
vida se mede também pela qualidade da justiça, mesmo quando
acompanhado de muitas injustiças, contra a pessoa e a natureza.
Diante da ambivalência e do relativismo pós-moderno,
frutos da sociedade líquida, a identidade das instituições se
fragilizaram. Como consequência, veio a angústia, a reação
defensiva, a organização e o fechamento saudosista, na tentativa de
preservação e sobrevivência institucional. A reação apareceu
reforçando o controle, fazendo o apelo à coesão institucional. A
proposta da ortodoxia radical encontrou eco favorável nos meios
conservadores e em alguns jovens das novas gerações,
desencantados com o Estado de bem-estar social, que marcou em
dados momentos a Social Democracia do fim do século XX. Enfim,
parece que, a “ortodoxia radical tentará corrigir os reducionismos”
como um reflexo nostálgico de outro tempo. Porém, esta reação não
deixa de ser o retorno ao pré-capitalismo de maneira ambivalente,
mas tentando forçar e adaptar às condições sociais e culturais da
modernidade líquida que penetra na vida contemporânea ocidental.
Perante o desafio e o questionamento aos rebaixamentos
dos Direitos , alguns legisladores e gestores públicos pensam que é
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preciso assumir algumas atitudes do passado para atrair os
cidadãos/ãs, voltando às antigas formas de vida pública que
parecem agradar uma parcela da sociedade, como o uso do poder, a
disciplina aos modo do “vigiar e punir”, o afastamento da vida como
ela é, ou também, adequar-se às novas ondas de movimentos sem
tanta disciplina, pouco estudo sistemático e crítico, uma
“intelectualidade apolítica”, sem engajamento social, cheia de
emoção, ambivalente e fluida. Seria uma vida pública que mistura
símbolos da modernidade com os da pós-modernidade. Isso poderia
ser uma forma sutil de engano e de manipulação, ou mesmo um
retardar soluções e visões objetivas da democracia política dentro da
realidade atual.
O fundamentalismo é um fenômeno que marca a
conjuntura da nossa época, expressão de uma reação às influências
da globalização. Mas a busca da justiça não se deve empenhar em
trilhar caminhos de re-institucionalização e re-tradicionalização,
mas uma renovação democrática e política, através da leitura
adequada aos novos “sinais dos tempos”. O ponto central é a
demanda que é posta neste tempo do pragmatismo da velocidade,
se é possível uma gestão política que garanta a legitimidade das
liberdades públicas e privadas, tendo como base fundamental para
a nossa prática de justiça. A orientação do princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana. A justiça é o direito à palavra que
abre espaço para humanizar as relações sociais.
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O PRINCÍPIO DA DIFERENÇA: A (IM)POSSIBILIDADE DE
DIÁLOGO ENTRE JOHN RAWLS E AMARTYA SEN
Lucio Henrique Spiazzi Algerich Antunes1
Jaci Rene Costa Garcia2
1 INTRODUÇÃO
A ação em conformidade a problemas e crises da realidade,
micro ou macro existentes, tornam-se desafios perante discussões e
idealizações. O interesse relacionado a proposição de ideias e
paradigmas capazes de buscar resolver ou mesmo dar ciência de
outra compreensão são tão caras quanto a preocupação do próprio
objeto em análise. Razão pela qual se adverte na presente
investigação uma busca pelo diálogo entre dois importantes autores,
que talvez por muitas vezes possam inclusive serem levados
enquanto confronto de estudos. Sendo proeminente ainda
complementar que a análise teórica a seguir busca demonstrar as
diferentes formas que John Ralws e Amartya Sen propõem, ao fim e
ao cabo, como conclusões/soluções verossímeis para seus tópicos
específicos de estudo.
Nesse sentido, o paper presente tem como objetivos a (i)
reunião daqueles princípios e pressupostos conceituais e práticos
que ambos autores identificam para sustento de suas teorias; (ii) a
demonstração de atitudes práticas e casos abstratos expostos
enquanto ensejadores dos ideais democráticos; e, (iii) a observação
do princípio da diferença enquanto elo comum na perspectiva de
desenvolvimento como liberdade e justiça como equidade.
Por isso, a sequência lógica textual se dará no primeiro
capítulo a partir da determinação e entendimento de Rawls no que
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se refere a igualdade, a fim de observar a eficiência e necessidades
de alguns conceitos a priori para suas divagações de conclusão – a
apresentação da Justiça. Sendo então, cara a intenção daqueles
princípios norteadores, como o princípio da diferença e o véu da
ignorância, para a capacidade de decisão do sujeito em sociedade.
Em consequência de perceber a liberdade arguida por Sen,
é que no segundo capítulo a preocupação será aos temas principais
demonstrados em sua ideia de desenvolvimento, que trará o
indivíduo na realidade. Estudando as formas de maximizar as
oportunidades ao próprio desenvolvimento. Sendo primoroso
investigar porque tão caro é o emponderamento social, a análise
profunda de crises e fomes coletivos, dentre outros casos, que
reverberam pesquisar até onde as liberdades fundamentais são
meios no resultado de melhorar o bem-estar do indivíduo e de sua
família.
Outrossim, maximiza-se a estes focos, um terceiro capítulo
onde, advertidas as nuances de cada um dos autores, passa-se a
visualizar eixos comuns que permitem o diálogo das teorias, sendo
então arguidos argumentos em prol de situações de disparidade e
desigualdade, que tangenciam o funcionamento da própria
Democracia. Verificar organicamente estes tópicos a fim de
visualizar o princípio da diferença como forma basilar de
compreensão a priori e posteriori de diferentes situações vividas e
exercidas por sujeitos, seja para decidir como para comportar-se.
A investigação buscará dentre estes já mencionados tópicos,
realizar uma discussão interdisciplinar entre a Economia e a
Filosofia, pois tanto Sen quanto Rawls admitem-nas. A metodologia
utilizada irá se proceder através do método investigativo
bibliográfico, já que comentadores do tema serão amplamente
referências as intervenções citadas na leitura de Amartya Sem e John
Rawls.
Portanto, o interesse em realizar um diálogo das
compreensões destes autores, redesenhando na literatura
acadêmica conexões com o princípio da diferença, evocam atentar
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qual a participação da Democracia neste contexto. Por isso,
necessário é incutir elementos e demais quesitos formais para
visualizar até onde os resultados são alcançados através de meios
qualitativos de situações práticas e abstratas, quando se refere ao
bem-estar e a justiça entre sujeitos.
2 A NOÇÃO DE IGUALDADE EM RAWLS
Rawls parte da consideração de que a sociedade é um
sistema equitativo de cooperação social (society as fair system of
cooperation) entre pessoas livres e iguais, propondo uma teoria
política de justiça como equidade atraído por uma concepção de
sociedade bem ordenada, sem diferenças significativas entre classes,
podendo-se inferir que se trata de uma teoria aplicável, via de regra,
a países de tradição liberal-democrática.
O primeiro aspecto a ser considerado – e relacionado à
propriedade representacional - é o procedimento denominado véu
da ignorância, que pressupõe uma situação de equidade ficcional
(hipotética e atemporal), consubstanciada em supor a existência de
um acordo cooperativo entre pessoas, uma vez que o procedimento
véu da ignorância permite imaginar uma situação de ruptura para
com as inclinações dadas pelas contingências individuais. Na
concepção de Rawls, desconhecendo a nossa posição no mundo, a
ação estratégica adotada seria a de convergir em alguns pontos num
jogo onde o caráter cooperativo se acentua em busca de vantagens
recíprocas.
Dessa forma, como pressuposto teórico a posição original
onde as partes sob o véu da ignorância tenderiam a um acordo sobre
questões morais tão caras a um modelo de sociedade justa, numa
espécie de contratualismo hipotético.
Para Silveira “na posição original, exclui-se o conhecimento
de posições sociais, doutrinas abrangentes, raça, etnia, sexo, dons
naturais, isto é, as partes (parties) escolhem sob o véu da ignorância,
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para assegurar um ponto de vista não egoísta de escolha”
(SILVEIRA, 2009, p. 141)
Na mesma linha argumentativa, Bittar pergunta sobre que
espécie de acordo inicial as partes realizam, referindo:
Não se trata de um acordo histórico, e sim hipotético. [...] a idéia
de recorrer ao contrato social e de estudar os sujeitos pactuantes
na origem da sociedade numa posição original, não tem outro fito
senão o de demonstrar a necessidade de se visualizarem as partes
num momento de igualdade original inicial (BITTAR, 2004, p.
391.)

Partindo da concepção de que as pessoas sob o véu da
ignorância não teriam uma postura egoísta, Rawls aborda os dois
princípios de justiça que tenderiam ao consenso na posição original:
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais
abrangente sistema de liberdades básicas iguais que seja
compatível com um sistema semelhante de liberdades para as
outras.
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser
ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a)
consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do
razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.
(RAWLS, 1999, § 11.)

Porém, considerando que a desigualdade é um fato natural,
Rawls teria que harmonizar tal evidência com os princípios de
liberdades básicas e igualdade equitativa de oportunidades, donde
surgirá o princípio da diferença explicitamente na reformulação de
sua teoria na Justice as Fairness, referindo (RAWLS, 2001, §13.):
(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema
plenamente adequado de liberdades básicas iguais que seja
compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos; e
(b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas
condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições
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acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de
oportunidades; e, em segundo lugar, tem de beneficiar ao máximo
os membros menos favorecidos da sociedade (o princípio da
diferença).

Os elementos empíricos existentes em sociedade se prestam
ao desiderato de permitir o reconhecimento das diferenças
existentes, tais como aquelas referidas na Teoria da Justiça (RAWLS,
1999, § 26.) diferenças nas rendas e nas riquezas, diferenças nos
graus de autoridade, exigências sociais de eficiência econômica,
desenvolvimento tecnológico e das organizações. Na obra Justice as
Fairness Rawls (RAWLS, 2001, §16.)refere que as contingências que
afetam a vida dos cidadãos estão relacionadas à classe social de
origem, aos talentos naturais e a boa ou má sorte ao longo da vida,
demonstrando que a externalidade traz a incerteza que é inerente
aos processos vivenciais. Assim, ao perguntar como que pessoas
livres que ocupam diferentes posições na sociedade real devem
entender (racionalmente) como justas as posições que
provisoriamente ocupam (recordando que as posições não são
definitivas, dadas às oportunidades que continuamente se
apresentam), infere em resposta que os dois princípios podem ser
pensados como a solução maximin para o problema da justiça.
A regra maximin, na descrição de Rawls “determina que
classifiquemos as alternativas em vista de seu pior resultado
possível: devemos adotar a alternativa cujo pior resultados seja
superior ao resultado das outras” 3. A ausência de informação
permitida na conjectura proposta - véu da ignorância – permite
inferir que os princípios de justiça seriam escolhidos como proteção
para o enfrentamento das contingências de um mundo complexo.
Adverte que estariam submetidos a uma ordenação serial,
ou seja, a proteção das liberdades básicas iguais não poderia ser
3
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sacrificada em nome de vantagens sociais e/ou econômicas,
afastando-se de uma epistemologia puramente empirista.
Ainda, Rawls deixa evidente que não pretendeu levar a regra
a princípio geral da decisão racional em todos os casos de risco e
incerteza, tendo defendido a aplicação na posição original como
regra heurística para as partes deliberarem e útil para a
pressuposição de cooperação. (RAWLS, 2001, Nota 19, § 28.)
Num primeiro comentário, ao tratar das deliberações das
partes sob o véu da ignorância, diz que “guiar-se pela regra maximin
é compatível com o princípio familiar da maximização dos nossos
interesses, ou bem (racional)”
A condição prática para a aplicação da regra maximin para
além da investigação do presente artigo, a título de argumentação
(não sendo objeto do presente estudo), dar-se-ia em decisões que
envolvam uma distribuição igualitária de bens primários inerentes
a estrutura básica da sociedade, entendendo-se como tais, de forma
ampla, direitos, liberdades, oportunidades, renda e riqueza.
Para concluir, nota-se que as preocupações teóricas que vão
culminar na produção de um modelo de justiça política e social
evoluíram de questões que envolvem perguntas práticas sobre a
tomada de decisão em situações de conflito. Em texto de 1951, Rawls
já questionava sobre a possibilidade de um procedimento apto a
resolver interesses em competição: “existe um método razoável para
validar ou invalidar regras morais dadas ou propostas e decisões
realizadas a partir delas?” 4. Constata-se, então, uma forte presença
de herança utilitarista com o acolhimento da regra maximin,
trazendo para a teoria da justiça uma regra que possibilita a
concretização do princípio da diferença e abre uma janela para um
diálogo entre Rawls e Amartya Sen.

4

RAWLS, John. An outline for a decision procedure in Ethics. In: Collected Papers. Ed. Samuel
Freeman. 4ª ed. London: Harvard/Cambridge University Press, 2001, p. 1, tradução nossa. “does there
exist a reasonable method for validating and invalidating given or proposed moral rules and those
decisions made on the basis of them?”
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3 A IDEIA DE LIBERDADE A PARTIR DE SEN
As aspirações em prol da ideia de liberdade para Amartya
Sem são preciosas à discussão, ora por sua destreza em indicar que
o desenvolvimento partindo das liberdades fundamentais, ora pela
provocação econômica que norteia o prumo de suas teorias.
É de cariz certeira a perspectiva de Sen para indicar o
emponderamento econômico individual, ou mesmo familiar, como
uma das circunstâncias básicas do desenvolvimento, já que nesse
sentido o sujeito cria liberdade de “meio”, garantindo então, uma
possibilidade de “resultado”. Ou seja, através da condição econômica
mínima será possível atingir também outras liberdades, as quais ao
fim e ao cabo angariam fontes de desenvolvimento.
Para Sen (2000, p.109-110) há argumentos sólidos em
perceber a pobreza enquanto uma privação de capacidades dos
sujeitos, por isso destaca três condensados argumentos. Segue.
1)

A privação pode sensatamente ser identificada em termos de
privação de capacidades; a abordagem concentra-se em privações
que são intrinsecamente importantes (em contraste com a renda
baixa, que é importante apenas instrumentalmente).
2) Existem outras influências sobre a privação de capacidades – e,
portanto, sobre a pobreza real – além do baixo nível de renda (a
renda não é o único instrumento de geração de capacidades).
3) A relação instrumental entre baixa renda e baixa capacidade é
variável entre comunidades e até mesmo entre famílias e
indivíduos (o impacto da renda sobre as capacidades é contingente
e condicional).

Dessa maneira, importa atentar que muito embora a renda
não seja solitária em correspondência à incapacidade do sujeito ou
da família, é em termos gerais, a mais factível e verossímil na relação
de causa e feito, ou melhor, da privação e incapacidade quando
existentes índices baixos de renda.
O fundamento por trás desta análise econômica empírica,
em especial na Índia (e com foco no Estado de Bengala), onde Sen
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viveu e buscou estudar a fundo, denota-se que a privação de bemestar, direitos humanos, educação, saúde, entre outras condições de
acesso a uma vida mais formidável em termos de desenvolvimento,
modernidade e propriamente “saída da miserabilidade”, condiz a
uma associação quase direta no poder econômico. Dado isto, razões
para instrumentalizar este acesso são várias, contudo, carentes de
responsabilidade por parte de ações públicas e privadas, que
instrumentalizando erroneamente, ao fim e ao cabo somente
produzem efeitos nulos, em face de incongruências geradas.
Na medida em que ações realizadas nas comunidades
buscam promover acesso à educação, à saúde, é necessário
visualizar se tratam de distribuição ou propriamente
emponderamento. Porque lógico não é, conduzir a situação de
miserabilidade somente buscando uma repetição, ou melhor, um
controle da situação comunitária/individual para o Estado, ou
mesmo iniciativa privada. É caro que haja emponderamento, como
ações práticas que buscam maximizar a própria capacidade de
engajamento comunitário/individual, uma vez que assim evita-se o
pior resultado – um “acompanhamento da onda” – e não se chega
no desenvolvimento a partir de liberdades – uma “quebra da onda”.
Sen (2000, p.191-192) recorda um exemplo prático para
àqueles resultados da não atenção ao emponderamento econômico
dos sujeitos e das famílias. Assim, na evidência de fomes coletivas e
crises alimentícias, percebem-se quesitos inusitados, como a não
diminuição da oferta agregada, ou mesmo uma pequena
diminuição, que pari passu, não teve relação a incapacidade de
sujeitos adquirirem alimentos. Na verdade, o que Sen busca analisar
é a situação econômica entre os agentes e a macroeconomia que
revelarão seus comportamentos, e não a simples observância da
distribuição de alimentos e consumidores, na oportunidade
superficial de produção.
Coaduna-se a isto, que temáticas básicas à nível
microeconômico, ou seja, condições elementares de (sobre)vivência
entre famílias e indivíduos, principalmente em crises e perturbações
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de fome propriamente dita, torna a vislumbrar desigualdades
existentes, as quais Sen (2000, p. 2016) atenta:
A desigualdade tem um papel importante no desenvolvimento das
fomes coletivas e outras crises graves. Na verdade, a própria
ausência de democracia é uma desigualdade – nesse caso, de
direitos e poderes políticos. Porém, mais do que isso, as fomes
coletivas e outras crises desenvolvem-se graças a uma
desigualdade severa e por vezes subitamente aumentada. Isso é
ilustrado, pelo fato de que as fomes coletivas podem ocorrer
mesmo sem que haja uma diminuição significativa – ou mesmo
sem diminuição alguma – da oferta total de alimentos, porque
alguns grupos podem sofrer uma perda abrupta de poder no
mercado (por meio, por exemplo, de um desemprego repentino e
em massa), com a fome resultando dessa nova desigualdade.

Deste modo, Sen cita exemplos como países que
enfrentaram esta realidade, principalmente na região sul asiática, e
também como escopo demonstra a guerra em Bengala enquanto
adversa à lógica, já que o boom na zona urbana não repercutiu na
zona rural, provocando a fome no campo, já que o poder econômico
familiar na cidade era capaz de comprar alimentos de fora – outros
estados e países – diferentemente da situação periférica rural.
A percepção destas e outras realidades evocam uma atenção
ao cariz primordial de aspirar a economia enquanto meio
fundamental e necessário a dar liberdade ao desenvolvimento dos
sujeitos, das famílias e da própria população nacional. Fato que
provoca memorar argumentos introdutórios aqui destacados, pois a
liberdade para Sen se consolida no ideal de ação, a posteriori, estuda
o comportamento vindouro como solução para a situação. Fazendo
assim, ser possível pensar seu estudo enquanto maximizador na
forma que busca o desenvolvimento/evolução, considerando as
diferenças. Pode-se inferir que para Sen há necessidade da
realização de uma abordagem que leve em conta a singularidade
humana na avaliação das desigualdades (econômica, inclusive),
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levando-se em consideração a diversidade dos indivíduos nas
diversas sociedades.
Finalmente, o conteúdo apresentado não serviria de nada se
a solução constante fosse os próprios meios elencados. Portanto, o
esclarecimento individual proposto a partir do emponderamento
econômico, auto realização e busca individual/social à mantença
local, a fim de melhorar as capacidades de desenvolvimento, que ao
fim e ao cabo se traduzem em instrumentos de liberdades, são fontes
para angariar uma ideia mais justa, individualmente e
comunitariamente, da realidade familiar do indivíduo.
4 O AMBIENTE DE ASPIRAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO:
DEMOCRACIA, DIFERENÇA E DESIGUALDADE
A percepção de observar as ideias de Amartya Sen, bem
como os pressupostos e compreensões trazidos por John Ralws se
tornam sustentadores da perspectiva democrática. Seja pela
presença do ambiente descrito por ambos em seus trabalhos, seja
pela referência à justiça e desenvolvimento, o que pari passu, referese a condições mínimas de acesso para prosperar economicamente
como assevera Sen, ou para Rawls, os indicativos a priori a fim de
se chegar na Justiça como equidade.
A maneira de Rawls identificar a situação de justiça a fim de
proclamar decisões, busca à compreensão de que indivíduos em
necessidades diferentes, encontrando-se em desigualdade de
condições, estão à mercê de uma diferença primária, seja no objeto
ou ação que se está a pensar. Nisto, cientifica que há restrição de
competição, uma vez que diferentes sujeitos partem de posições
desiguais.
Tal constatação de Rawls (envolvendo diferenças) pode ser
clarificada através do diálogo proposto a partir da leitura de Sen, o
qual argui que a situação real de sujeitos que se encontram em
desigualdades se comparados a outros (diferenças empiricamente
demonstráveis), incute aspirar a necessidade de ações privadas e/ou
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públicas a fim de encontrar ou melhorar os meios individuais,
prospectando um cenário no qual as diferenças não sejam perversas
economicamente.
Nesse sentido, vê-se a possibilidade de discussão ou mesmo
o simples diálogo entre os autores, já que a forma de encontro de
resultados repercute na forma de compreensão, seja ela de Sen ou
Rawls. Pois, fato é que induz e estrutura uma forma de justiça e
desenvolvimento para todos conforme razões e situações díspares,
que merecem atitudes diferentes, muito embora a matriz de
pensamento possa ser mais específica em economia para um autor,
ou em conceitos filosóficos para outro.
Ainda, partindo-se do ideal do princípio da diferença, tornase caro atentar que este compartilha ao mesmo tempo em que
condensa ambas compreensões. O padrão prático e causal em que
Sen adverte problematizações econômicas e sociais, interage
paralelamente a presunção de que há desigualdades, ou pelo menos
diferenças reais entre sujeitos viventes de uma sociedade, evocando
é claro índices de renda, proposituras de ações, e também pesquisa
de resultados empíricos. Ao fim e ao cabo compreendendo o
princípio da diferença em que Ralws destaca enquanto ponto de
partida para buscar um resultado teórico-filosófico acerca do que
seria um tratamento justo.
Assim, trata-se o diálogo da democracia, diferença e
desigualdade, enquanto determinações complexas a matriz de
ambos autores, que adentrando nestes objetivos de discursos, com
temas verossímeis, permitem dar ensejo ao entendimento da
composição de decisões – público e privadas.
O interesse em mesclar o ambiente democrático como
maneira de encontrar o elo comum das teorias analisadas, repercute
na tentativa de exposição que o princípio da diferença em termos
práticos conduz a conjuntura da Democracia. É saliente que tanto
Ralws quanto Sen admitem no cenário abstrato utilizado para
descrever conceito e ideias, uma forma a fim de dar chance ao
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conteúdo demonstrado, de modo que produza efeitos nas mais
distantes e diferentes sociedades, famílias e indivíduos.
Portanto, trazendo-se a noção de mercado presente nas
democracias do globo, visualiza-se em praticamente todos os casos,
que esta estando desenvolvida produz efeitos melhores do que sua
ausência. Porém, fato é que se representa, nos países
/estados/locais, de maneira descentralizada e dinâmica, voltada a
perspectiva de seus cidadãos. Por isso, enseja complementar que é
pressuposto ao bom funcionamento da Democracia a percepção de
funcionamento do próprio mercado, sendo este provedor de bemestar social e desenvolvimento de atitudes que possibilitem a
melhora econômica, social e política individual.
Finalmente, o princípio da diferença e seu respectivo diálogo
possibilita para Sen a maximização do agregado de
desenvolvimento, traduzindo-se na elevação do padrão de vida
econômico e político, que tende a ter resultado prático idêntico a
funcionalidade daquelas liberdades provocadas. Para Rawls permite
vislumbrar a situação real de decisão baseada na perspectiva de agir
como se estivesse na posição do diferente. O que em conjunto torna
possível demonstrar o cariz decisório e diário de composição de
valores sociais, prioridades de atitudes práticas em ações públicas
ou privadas, e desenvolvimento equânime perante sujeitos e seus
pares.
5 CONCLUSÃO
A pesquisa restou delineada pela compreensão da
Democracia enquanto sistema de representação e modelo de
ampliação decisória, sem perder a perspectiva de que a forma de
escolha perante a coletividade, ressalvada as liberdades individuais,
revela uma forma de intervenção econômica e social capaz de
concretizar as preocupações institucionais do Estado. Com tal
finalidade, a pesquisa avançou no entendimento do princípio da
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diferença e da sua comunicação com os modelos teóricos de John
Rawls e Amartya Sen.
Pontuam-se alguns resultados provisórios alcançados com a
pesquisa:
1º Na reformulação da Teoria da Justiça em Justiça como
equidade, Rawls introduz o princípio da diferença que operaria a
partir da constatação da existência de desigualdades sociais e
econômicas dentro sociedade, tratando-se de um princípio que
operaria também numa lógica econômica em busca de uma justiça
factível;
2º Em Rawls a regra maximin é corolário do princípio da
diferença. Pode-se dizer que para buscar um resultado útil nas ações
realizadas e colocar certa parcela de realidade na forma de decidir,
aspira a utilizar a regra maximin, herança de um modelo econômico
e próxima a uma epistemologia utilitarista, onde as partes buscam
maximizar nas ações realizadas o máximo possível disponível.
3º Dessa maneira pode-se inferir que a teoria da justiça
como equidade, mas em especial o princípio da diferença
filosoficamente tratado por Rawls, embora tenha o seu nascimento
no âmbito da teoria econômica, difere em forma e conteúdo às
noções compreendidas por Amartya Sen. A pesquisa sugere que
aquele tem atenção notória na capacidade decisiva e regramento
inicial do “jogo”, entretanto este último, centra as suas preocupações
na realidade do “jogo”, ou seja, nas circunstâncias presentes, seja
nas liberdades colocadas perante o sistema democrático, como nas
situações vividas pela sujeito – reverberando um ideal pragmático
nas sugestões dadas ao desenvolvimento por Sen.
Tem-se no atual momento da pesquisa o encontro de um
ponto de contato entre os autores, Rawls e Sen, mas relativo
afastamento no manejo do princípio da diferença, que se agrava com
a investigação pragmática realizada por Sen (diferentes liberdades
que os sujeitos experimentam) e o cotejo filosófico de análise levado
a termo por Rawls (como a ideia de igualdade de oportunidades
entre sujeitos com diferenças muito complexas). Pretende-se, com o
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desenvolvimento da pesquisa, investigar casos de aplicação e
prospectar soluções a partir dos dois modelos teóricos.
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O DIREITO AO TRABALHO E
A CONDIÇÃO DE AGENTE DA MULHER
Karla Cristine Reginato1
Marilin Soares Sperandio2
1 INTRODUÇÃO
O reconhecimento da mulher como agente - senhora de suas
próprias escolhas - é uma luta antiga e que ainda hoje, não obstante
todas as ações tendentes à mitigação da desigualdade entre os
gêneros se faz presente de maneira bastante acentuada. Mencionada
desigualdade entre homens e mulheres é sentida nos mais diferentes
âmbitos. A mulher sempre fora subjugada, e na contemporaneidade
ainda lhe é imposta tal condição. Embora travestida por novas
configurações a sujeição da mulher é realidade factível pelo mundo,
presente nas mais diversas áreas de atuação e nos próprios lares. O
paradigma sexista é muito forte – herança de uma cultura
eminentemente masculina que via a mulher como mero objeto.
Nesse passo, a mulher se encontra condicionada, em
situação de verdadeira passividade, como mera expectadora de sua
própria vida. É esse status de passividade, ainda atribuído à mulher
hodiernamente, que confere ensejo à indagação proposta pela
pesquisa: como o trabalho, entendido como capacidade nos exatos
termos da teoria de Amartya Sen pode promover à mulher uma
posição de autonomia, como verdadeira condição de agente?
Elege-se como hipótese, na pretensão de solucionar o
problema proposto, a classificação do trabalho como capacidade, no
intuito de demonstrar a emancipação da mulher pelo seu próprio
1

Mestra em Direito, Democracia e Sustentabilidade pela Instituição Meridional – IMED. Graduação em
Direito pela Universidade de Passo Fundo (UPF). Membro do grupo de pesquisa Direitos
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trabalho, libertando-a, nesse passo, das amarras da sujeição em
legítima atuação como agente ativa e transformadora da sociedade.
Nesse empreendimento, como objetivo geral busca-se
evidenciar como o trabalho - visto sob a perspectiva de capacidade,
nos moldes da teoria de Amartya Sen- se faz apto à consecução da
autonomia feminina em face de um paradigma extremamente
sexista ainda vigente na atualidade.
No que toca aos objetivos específicos a pesquisa busca
esclarecer, em sua parte inicial, como se revela a problemática das
desigualdades entre os gêneros na contemporaneidade, no intuito
de se fazer evidenciar que a luta de outrora ainda é realidade factível
pelo mundo, embora dotada de novas conformações. No segundo
capítulo objetiva-se, especificamente, conhecer a teoria de Sen no
que toca às capacidades de modo a inserir a oportunização do
trabalho no exemplificativo rol de capacidades formulado pelo
autor.
O terceiro capítulo, em que constante a efetiva problemática
proposta pelo estudo, empreende-se demonstrar como o trabalho,
entendido como capacidade nos moldes da teoria de Amartya Sen,
se constitui de ferramenta apta a tornar a mulher dotada de
autonomia, em verdadeira adequação do conceito de “condição de
agente” pelo autor entabulado. É nesse contexto que a pesquisa
empreende vincular o trabalho – visto sob uma perspectiva de
capacidade, na teoria de Sen – como possível instrumento de
empoderamento da mulher, no intuito de libertá-la do
encarceramento prevalente na sociedade moderna, elevando-a a
condição de agente transformadora da sociedade.
Importa mencionar, ainda, que a confecção do presente
ensaio se valeu do método indutivo3, utilizando-se da investigação

3

[...] base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes
de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral.
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bibliográfica4 relativamente ao instrumento procedimental.
(PASOLD, 2011, p. 205).
2 DESIGUALDADE DE GÊNEROS – A SUJEIÇÃO DA MULHER
NA CONTEMPORANEIDADE
O tratamento conferido à mulher ao longo da história é
prova da desigualdade que há entre os gêneros.5 A experiência
experimentada pelas mulheres – como seres inferiores aos homens
– lhes originaram marcas que persistem com o passar dos anos.
Por muito tempo, desde a antiguidade, se concebeu a mulher
como mero objeto – indigna de reconhecimento como tal, destituída
de vontade própria – retrato da verdadeira clausura à qual fora
condenada – inserta em uma sociedade estratificada e
extremamente arraigada a um modelo masculino dominante.
(BENTES; MONERATT, 2015, p. 258-259).
O conceito de hierarquia entre os gêneros6, típico dos
séculos passados, sob a égide do qual viveu a mulher por tanto
tempo, ainda é vigente nos dias atuais – notadamente, revestido de
menor intensidade e abrangência – no entanto, ainda verificável.
Na esfera cotidiana das relações sociais e econômicas
aludida proposição é constatada com evidência – mormente quando
se trata, especificamente, das condições de trabalho entre homens e
4

[...] técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.
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A desigualdade entre os gêneros é verificável na história em diferentes momentos e contextos.
Exemplo claro se constata pela negativa de sufrágio às mulheres imposta. É possível vislumbrar, ainda,
a sujeição da mulher pela imposição aos casamentos infantis ainda ocorrentes em 52 países do mundo.
A desigualdade se propaga no que toca ao patrimônio, quando se verifica que em 26 países filhos e
filhas não possuem direito à herança de maneira igualitária. A diferença de salários e a presença
ínfima da mulher na política são fatores que acentuam, ainda mais, o padrão sexista cultuado pela
história.
6

A desigualdade de gênero figura como uma das mais sólidas construções segregacionistas e nelas
muitas mulheres vêm sendo encarceradas em sua própria condição. Em uma relação de submissão
milenar aos maridos, aos filhos, a casa e a sua própria vida, as mulheres vêm sendo privadas de sua
liberdade mais natural: a liberdade de pensarem de sua própria maneira. Estas restrições, pouco a
pouco, vêm mutilando física e moralmente as mulheres, impedindo que façam suas próprias escolhas
ou mesmo acreditarem que as merece.
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mulheres. As lutas enfrentadas pela mulher contemporânea,
disputando espaço na política, no mercado de trabalho e no âmbito
de seu próprio lar, em muito se assemelham àquelas verificadas
outrora7. Bentes e Monnerat afirmam, inclusive, que “a mulher
sobrevive em um mundo de buscas antigas atualizadas para o século
XX”. (BENTES; MONNERAT, 2015, p. 259).
A posição de sujeição8 em que encontrada a mulher constante no tempo - se revela em razão de que a igualdade pregada
se verifica em um âmbito meramente formal. (BENTES;
MONNERAT, 2015, p. 260). Não obstante todas as legislações e
tratados internacionais de direitos humanos conferirem à mulher
igualdade no que toca ao gênero, o que, inegavelmente, se examina
é que - ainda hoje - na sociedade hodierna a mulher se vê
encarcerada sob novos modelos de prisões.9 (MACKINNON, 1987,
p.34). Sen retrata bem em sua obra essa continuidade do
encarceramento feminino quando trata, especificamente, da
questão relativa à desigualdade de gêneros na Índia – “sem dúvida,
ainda temos bastante a fazer para alcançar algo minimamente
próximo à igualdade de gêneros em aspectos cruciais da vida
econômica, social e política na Índia”. (SEN; DRÈZE, 2013, p. 349350).
Enfatiza o autor a disparidade de tratamento conferido às
mulheres por meio da utilização do termo específico “menos do que
iguais”. A expressão por Sen utilizada denota, com clareza, a
7

Renova-se insistentemente a discriminação, atingindo um ponto extremo de desconsideração do
gênero feminino.
8

A igualdade formal permanece inabalada, mas a estrutura preexistente torna a submissão da mulher
mais que natural: para que esse construto seja mantido cria-se o fato “lógico” de as mulheres
simplesmente serem insuficientes em si mesmas. Esta submissão se dá em um ambiente de
neutralidade de gênero. O uso arbitrário de atitudes discriminatórias conscientes perde espaço para
um ambiente de igualdade formal das mulheres, mas que é estratificado em todos os seus aspectos,
sob uma perspectiva masculina.
9

Existe uma tensão inerente entre este conceito de igualdade, que pressupõe equivalência, e este
conceito de sexo, que pressupõe diferença. Igualdade entre os sexos, assim, torna-se uma contradição
em termos, algo como um oximoro, que explica a dificuldade que passamos no momento para
consegui-la.
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heterogeneidade sob a qual convivem homens e mulheres.
Historicamente se cultua a hierarquia entre os gêneros. Aos homens
é arrogado um papel de maior relevância seja perante a sociedade,
no trabalho, na educação dos filhos ou na administração do lar em
detrimento da atuação da mulher que, em contraposição, e se
apropriando da expressão de Sen, é tida como “menos que igual”
cujo papel é relegado ao patamar da inferioridade. (SEN, 2010, p.
248-249).
Essa condição de sujeição é passível de ser apurada também
na obra de Zambam ao afirmar que o papel secundário ao qual é
relegado à mulher, entre outros fatores caracterizados pela injustiça,
ameaça, inclusive, o próprio funcionamento e equilíbrio de uma
sociedade. (ZAMBAM, 2008, p. 58).
Verifica-se, nessa medida, que – não obstante todo o aparato
legislativo10 de ordem nacional,11 bem como os tratados
internacionais12 pelo mundo e também todos os movimentos de

10

Art. 5º. 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: I - homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
11

Art. 226: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem
e pela mulher. BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.
12

Convenção Sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW
(ONU-1979); Carta das Nações Unidas (1945); Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948);
Convenção Interamericana Sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher (1948); Convenção sobre os
Direitos Políticos da Mulher (1953); Convenção da OIT no. 100 (1951); Convenção da OIT no. 103
(1952); Convenção da OIT no. 111 (1958); Convenção da OIT no. 156 (1981); Convenção da OIT no. 171
(1990); Convenção Americana de Direitos Humanos, São José (1969); I Conferência Mundial sobre a
Mulher (Cidade do México, 1975); II Conferência Mundial sobre a Mulher (Copenhague, 1980); III
Conferência Mundial Sobre a Mulher (Nairóbi, 1985); Conferência das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento (Rio, 92); II Conferência Mundial de Direitos Humanos (Viena, 1993);
III Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo, 94); Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher - Convenção de Belém
do Pará (1994); IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 95); II Conferência das Nações Unidas
sobre Assentamentos Humanos- Habitat II’96 (Istambul, 96); Declaração do Milênio (2000); III
Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e formas Conexas de
Intolerância (Durban, 2001); Convenção e Recomendação da OIT sobre Trabalho Decente para as
Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos (Genebra, 2011).
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cunho social tendentes à consecução da igualdade13 entre os gêneros
– ainda assim a mulher é subjugada a um patamar de inferioridade.
A igualdade que se vislumbra concentra-se em um plano que evade
à materialidade. É o que confirma a doutrina de Bentes e Monnerat
em estudo relativo à matéria:
A criação “neutra” quanto a diferenças faz com que a mulheres não
tenham possibilidades de alcançar o que a igualdade formal
pretende nem ao menos em seu mínimo existencial, pois a
estrutura é criada sob uma ótica masculina que se sustenta na ideia
de que a mulher permanece como base para o progresso
masculino. Este espectro espalha-se por quase toda a sociedade
contemporânea, disseminando-se de forma praticamente
imperceptível, até mesmo para as mulheres, como já dito. Sem
embargo da manutenção das oportunidades às mulheres definidas
pela igualdade formal, não há autonomia ou capacidade para
trilhar os caminhos construídos em abstrato. Perpetua-se uma
visão sexista no sentido de que a ótica neutra das condições sociais
implicitamente mantém o privilégio do domínio masculino, vale
dizer, preserva-se uma estrutura social feita à imagem e
semelhança do homem. (BENTES; MONNERAT, 2015, p. 261).

É possível aferir que não há autonomia suficiente à mulher
para a consecução de seus objetivos. Uma visão sexista se vincula e
eterniza na sociedade sobrelevando a posição masculina sempre
dominante.
O gênero feminino, nessa medida, se depara com
significativa dificuldade em trilhar seus próprios rumos, ao passo
que ainda persistentes os percalços enfrentados ao longo da história.
13

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - IPSEMG - PENSÃO POR MORTE VIÚVO - IGUALDADE ENTRE HOMEM E MULHER - INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, INCISO I, DA
LEI Nº 9.380/86 - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA MANTIDA. O
art. 7º, inciso I, da Lei nº 9.380/86, em sua redação original, não foi recepcionado pela Constituição
da República de 1988, uma vez que afronta o princípio da igualdade entre homens e mulheres
estampado no art. 5º, inciso I, ao exigir do marido, para a percepção de pensão por morte da mulher,
o requisito da invalidez, enquanto inexiste esta previsão para a varoa. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. Rejeitada a preliminar, em reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudicado
o recurso voluntário.
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Trata-se, essencialmente, das referidas “buscas atualizadas” de que
falam Bentes e Monnerat. (BENTES; MONNERAT, 2015, p. 259).
As desigualdades de gênero se perpetuam no tempo. A
atuação política da mulher é situação que ocupa, nos dias atuais,
posição ínfima se comparada à atuação masculina. A distinção da
remuneração entre homens e mulheres perfaz herança carregada
pela humanidade e verificável no cotidiano do mercado de trabalho.
A clausura feminina fora adaptada à realidade atual.
Embora o cenário seja outro, a mulher ainda é vitimada pela
sujeição, destituída de sua plena autonomia e capacidade. É nesse
contexto que a pesquisa empreende vincular o trabalho – visto sob
uma perspectiva de capacidade, na teoria de Sen – como possível
instrumento de empoderamento da mulher, no intuito de libertá-la
do encarceramento prevalente na sociedade moderna, elevando-a a
condição de agente14 transformadora da sociedade.
3 O TRABALHO E O DESENVOLVIMENTO DAS CAPACIDADES
As capacidades são entendidas por Sen como liberdades
substantivas. O conceito, pelo autor formulado, bem retrata a ideia
de potencialidade. As capacidades, nesse passo, perfazem a
possibilidade de adjudicar ao seu titular a liberdade de, dentre uma
diversidade de estilos de vida, aquela que pretende escolher. A
“contrario sensu” a privação das liberdades substantivas
caracterizaria a própria privação das capacidades humanas.
As capacidades de que fala Sen, podem ser entendidas, nesse
contexto, como verdadeiras combinações de escolhas dispostas a
cada pessoa. (SEN, 2001, p. 80). Orientado sob a perspectiva de Sen,
Nogueira define a capacidade humana como “a liberdade de alcançar
combinações alternativas de funcionamentos, como uma variedade
de estilos de vida”, que a pessoa possa escolher. (NOGUEIRA, 2016).
14

Na condição de agente, a pessoa realiza os seus objetivos e escolhe valores, estejam relacionados ou
não com o seu bem-estar. Na condição de agente, o indivíduo é autônomo.
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Zambam, utilizando-se do termo específico “capabilidade” –
de modo a ressaltar a reflexão filosófica e a contribuição de Sen em
ramos das ciências econômicas e sociologia – refere que a
terminologia representa as “combinações alternativas de que uma
pessoa pode fazer e ser: os funcionamentos distintos que pode
alcançar”. (ZAMBAM, 2012, p. 98).
Aludidas combinações de que a pessoa dispõe15 ensejam a
origem dos funcionamentos – na expressão de Sen “a realização de
uma pessoa pode ser concebida, sob esse aspecto, como o vetor de
seus funcionamentos”.
Nessa medida, as capacidades revelam-se oportunidades
factíveis de realização, efetivos poderes de concreção. As
capabilidades relacionam-se de maneira direta com “as condições
reais que uma pessoa ou grupo social possuem para fazer as
escolhas que são importantes para a sua realização pessoal ou
coletiva”. (ZAMBAM, 2012, p. 103).
Várias constituem, nesse contexto, as capacidades humanas.
Dentre a extensa e exemplificativa gama de capacidades detalhadas
na obra de Sen – nos limites deste estudo – concentrar-se-á no
exame particular do trabalho visto sob a perspectiva de capacidade.
Nos moldes da proposta teórica de Sen, as capacidades
constituem-se, basicamente, como reais condições de realização das
pessoas. O trabalho, nesse cenário, harmoniza-se de maneira
adequada ao conceito do economista indiano, no sentido de que
permite ao seu titular eleger, autonomamente, as “combinações de
escolhas” que pretende realizar. (SEN, 2010, p. 130).
O acesso ao trabalho – muito mais do que lhe proporcionar
auferir renda – lhe confere dignidade, sobretudo, autonomia16. Nos
15

Em outras palavras a capacidade é um conjunto de vetores de funcionamentos que uma pessoa pode
realizar, refletindo a liberdade da pessoa para escolher dentre estilos de vidas possíveis.
16

Há provas abundantes de que o desemprego tem efeitos abrangentes além da perda da renda, como
dano psicológico, perda de motivação para o trabalho, perda de habilidade e autoconfiança, aumento
de doenças e morbidez (e até mesmo das taxas de mortalidade), perturbação das relações familiares e
da vida social, intensificação da exclusão social e acentuação de tensões raciais e das assimetrias entre
os sexos.

Volume 3: Direitos Humanos, Condição de Agente e Ações Afirmativas | 125

dizeres de Sen, o desemprego e a consequente carência de rendas
constituem-se fonte debilitadora da própria liberdade e iniciativa
dos indivíduos, e, dessa forma, instrumento de privação absoluta
das capacidades; Sen afirma se tratar de uma destituição do que
denomina intitulamento. (SEN, 2010, p.120-121).
A pobreza de que fala Sen – muito mais abrangente que a
simples ideia de escassez financeira – conduz à anulação das
capacidades do homem. “Nessa perspectiva a pobreza deve ser vista
como privação de capacidades básicas em vez de meramente como
baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação da
pobreza”. (SEN, 2010, 120).
Nesse sentido, constituindo-se a ausência do trabalho
(inserta em um conceito lato de pobreza) causa de privação das
capacidades humanas – em raciocínio inverso – o acesso ao trabalho
e a consequente efetivação do trabalho o eleva ao status de
verdadeira capacidade condutora da realização dos chamados
funcionamentos eleitos por cada indivíduo.
O trabalho, entendido como capacidade, é corolário de seu
poder de realização do indivíduo nos mais diversos âmbitos de
abrangência. Ao ser destituído de seu direito ao trabalho, o ser
humano, tem afetada não apenas sua situação econômicofinanceira, mas, inegavelmente, sua própria vida social – haja vista
a desmotivação e a perda de sua autoconfiança como afirma Sen.
(SEN, 2010, p. 130-132).
A prática do trabalho revela a condição ativa do ser humano
dentro da sociedade – lhe insere em um contexto de verdadeira
concreção de mudanças sociais. É nesse cenário que se entende
como perfectibilizado o conceito de “condição de agente” por Sen
formulado. Nos limites da presente pesquisa, o estudo se fixará na
pretensão de vincular o trabalho como forma de consecução deste
status ativo de agente à mulher como verdadeira capacidade.
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4 O TRABALHO E A CONDIÇÃO DE AGENTE DA MULHER
A concepção de “condição de agente”, vista sob a perspectiva
de Sen, traduz-se, basicamente, na atuação ativa do indivíduo em
face da sociedade. Trata-se de peculiar característica do ser humano
na sociedade, como sujeito autônomo - “dono do seu próprio
destino”. (ZAMBAM, 2008, p. 56).
Retrata-se o ser humano como ente impulsionador e
transformador - "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 também
segundo algum critério externo". (SEN, 2010, p. 33). Em mesma
linha doutrinária, Aquino refere que a condição de agente se insere
em um contexto de promoção – diga-se, de concretização. (AQUINO,
2016).
A condição de agente17, nessa medida, transmuta o indivíduo
de uma posição de beneficiário passivo para uma posição de agente
transformador – atuante, efetivamente, no meio em que se insere.
Aludida condição ativa tem-se tornado mais palpável para a mulher
com sua inserção no mercado de trabalho. Com o exercício do
trabalho remunerado a mulher deixa de ser vislumbrada como
receptora passiva de auxílio para melhorar seu bem-estar. As
mulheres são vistas, nessa medida, cada vez mais, tanto pelos
homens, como por elas próprias, como verdadeiras agentes ativas
de mudança: são promotoras dinâmicas de transformações sociais
que podem alterar a vida das mulheres e dos homens. (SEN, 2016).
A posição de sujeição imposta às mulheres está diretamente
ligada à “sua função de "ganha-pão", chave do seu poder econômico
e suposta razão do respeito que lhe é devido, mesmo entre a família”.
Quando à mulher é atribuído acesso a uma renda externa, sua
posição em relação ao homem tende a se elevar. (SEN, 2010, p. 146).
17

A Condição de Agente é característica preconizada por Amartya Sen, como meta para que um
membro da sociedade possa dela participar ativamente e desenvolver as suas potencialidades.
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As restrições às mulheres impostas, de diferentes ordens,
perdem força quando estas passam a ocupar seu espaço no mercado
de trabalho – é o que afirma Sen em matéria publicada em ambiente
virtual:
Devido ao fato de não ser remunerado, o trabalho cotidiano das
mulheres em casa é frequentemente negligenciado na avaliação
das contribuições respectivas de cada um para a prosperidade
familiar. Na medida em que passa a trabalhar fora e trazem um
salário, a participação da mulher ganha visibilidade. E porque elas
ganham em independência, suas vozes tornam-se mais audíveis. A
evolução de seu estatuto parece também modificar as ideias préestabelecidas sobre sua função de genitora. Assim, a liberdade de
procurar e de ocupar um emprego fora do lar pode contribuir para
a redução das privações — relativas ou absolutas — sofridas pelas
mulheres. (SEN, 2000).

As lições de Sen demonstram com clareza essa passagem de
status da mulher; o trabalho realizado – tão somente – nos limites
do lar a insere em posição de submissão ao homem, causadora das
mais diversas privações. Essa atitude proativa de buscar o mercado
de trabalho e nele se fixar retrata, com plenitude, o conceito de
condição de agente por Sen entabulado.18
À mulher é conferido empoderamento pelo desempenho do
trabalho – lhe é dada autonomia de decidir sobre sua vida – lhe é
dado se libertar do encarceramento19 da sujeição, que, como

18

Esses diversos aspectos da situação feminina (potencial para auferir rendimentos, papel econômico
fora da família, alfabetização e instrução, direitos de propriedade, etc.) podem, á primeira vista,
parecer demasiadamente variados e díspares. Mas o que todos eles têm em comum é sua contribuição
positiva para fortalecer a voz ativa e a condição de agente das mulheres – por meio da independência
e do ganho de poder.
19

Ocorre que, os registros dessas lutas, os avanços e as conquistas realizadas são ainda hoje, um desafio
para as mulheres e para aqueles que compartilham do mesmo ideal que é o de conviver em uma
sociedade na qual haja superação de todas as formas de discriminação e opressão.
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mencionado em parte inicial do texto, hoje, apenas, fora amoldado
aos contornos da contemporaneidade. 20
Zambam, em consonância ao pensamento entabulado pela
teoria de Sen, expõe em sua obra afirmar que “o acesso ao mercado
de trabalho, especialmente para as mulheres, e a oportunidade de
interação por meio das relações comerciais e dos sistemas de
educação e saúde bem organizados apresentam-se como referências
decisivas para o equilíbrio de uma sociedade”. A oportunidade de
acesso ao trabalho conferido à mulher, nessa medida, revela-se
como legítima capacidade, na real acepção formulada por Sen. Isto
porque, considerando-se as capacidades como combinações de
escolhas, como conjunto de condições para a consecução de algo –
efetivas /concretas - o trabalho, mormente no que toca à mulher, é
instrumento impulsionador da realização humana, exatamente,
como se buscou demonstrar em capítulo antecedente. (SEN, 2001,
p. 80).
É essa autonomia, essa emancipação da mulher
proporcionada pelo trabalho que a torna verdadeira agente de
transformação dentro da sociedade. É-lhe dada voz ativa, é lhe
atribuída visibilidade em detrimento da submissão de outrora, hoje
remodelada aos padrões hodiernos.
Sen enfatiza, inclusive, que esse empoderamento das
mulheres reflete-se nos mais diversos vieses da vida cotidiana – a
liberdade de procurar emprego fora de casa é geradora de outras
significativas liberdades, verificadas nas decisões familiares, na
constante busca pela instrução e aperfeiçoamento, e, até mesmo, é
ferramenta influenciadora nas taxas de fecundidade. (SEN, 2010, p.
252-253).

20

As diversas variáveis identificadas na literatura desempenham, portanto, um papel unificado de dar
poder ás mulheres. Esse papel tem de ser relacionado ao conhecimento de que o poder feminino –
independência econômica e emancipação social - pode ter grande projeção sobre as forças e os
princípios organizadores que governam as divisões dentro da família e na sociedade e pode, em
particular, influenciar o que é implicitamente aceito como “intitulamento” das mulheres.
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No Programa Nacional das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) é possível se verificar essa ideia de
empoderamento das mulheres, inclusive, tida como direito humano
– no sentido de torna-las agentes ativas, como imprescindíveis à
consecução do desenvolvimento21.
Entendido como capacidade, o trabalho se mostra como
verdadeiro promotor da condição de agente da mulher, ao passo que
lhe permite se livrar das amarras da sujeição de um paradigma
eminentemente masculino. Por meio de seu trabalho é dado à
mulher se emancipar – lhe é dada autonomia para decidir sobre suas
escolhas.
O encarceramento moderno que subjuga a mulher é, pelo
acesso ao trabalho, mitigado e, até mesmo anulado pela sua real
participação nas diferentes esferas da vida cotidiana. O trabalho
transmuda a mulher em efetiva agente transformadora do meio em
que vive e da própria sociedade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca feminina pela igualdade de gêneros é uma luta que
se repete ao longo do contexto histórico. Muito já se discutiu, e,
inegavelmente, muito já se conquistou. Embora, não obstantes
aludidos avanços perceptíveis na legislação nacional e também
constante de tratados internacionais – a sujeição, a clausura
feminina ainda é uma realidade da contemporaneidade.
A cultura de hierarquia do homem sobre a mulher,
originária do pensamento patriarcalista dos séculos passados ainda
é disseminada nos mais variados âmbitos da vida cotidiana, lhe
reprimindo de suas próprias decisões, em um contexto de
verdadeira passividade.
21

A igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres são direitos humanos que se encontram no
cerne da realização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. O PNUD acredita que o
empoderamento das mulheres é um pré-requisito para o sucesso do desenvolvimento, afetando todos
os aspectos do trabalho que desenvolve.
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Diante do aludido contexto de submissão sob o qual ainda
vivem as mulheres a pesquisa perquire acerca da possibilidade de
elevação da mulher a um patamar de agente ativa que, efetivamente,
participa das decisões que interferem não apenas no seu círculo de
vivência, mas na própria sociedade. Nessa medida, entende-se pela
aptidão do trabalho – visto sob uma perspectiva de capacidade, nos
exatos moldes da produção teórica de Amartya Sen – como
promotor dessa transmutação de polos.
Nesse sentido, mostrando-se o trabalho como instrumento
de realização humana, diga-se, de verdadeira dignificação, entendese como adequado ao conceito de capacidade formulado por Sen,
justamente por possuir potencial para a consecução dessa passagem
para um status de condição de agente.
Pelo trabalho, à mulher é conferida autonomia, liberdade
sobre suas escolhas e decisões, lhe é conferida, sobretudo,
independência. As atividades do lar, embora se constituam como
trabalho, não oportunizam as mulheres se desvencilhar das amarras
da submissão. A atitude de se inserir no mercado de trabalho e nele
se fixar lhe proporciona ser ouvida.
O paradigma masculino fortemente presente na sociedade é
mitigado pela inserção no mercado de trabalho, ao passo que lhe é
permitido demonstrar que pode desempenhar, com plenitude,
funções antes confiadas apenas aos homens. O desempenho do
trabalho remunerado permite à mulher se libertar da submissão, do
encarceramento de outrora - hoje remodelado aos padrões
hodiernos. Torna-se, em exata subsunção ao conceito de Amartya
Sen, agente ativa de sua própria vida.
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SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO:
PAPEL DO CIDADÃO LEVANDO-SE EM
CONSIDERAÇÃO AS IDEIAS DE AMARTYA SEN
Beatriz Rolim Cartaxo1
Hertha Urquiza Baracho2
1 INTRODUÇÃO
A sustentabilidade resulta de um processo de educação pela
qual o ser humano redefine o feixe de relações que entretém com o
Universo, com a Terra, com a natureza, com a sociedade e consigo
mesmo dentro dos critérios de equilíbrio ecológico, de respeito e
amor à Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as
gerações futuras e da construção de uma democracia sócio ecológica
sem fim.
Somente um processo generalizado de educação pode criar
novas mentes e novos corações, capazes de fazer a revolução
paradigmática exigida pelo risco global sob o qual se vivem. Agora
todas as pessoas são urgidas a mudar. Não cabe aqui abordar a
educação em seus múltiplos aspectos tão bem formulados em 1996
pela UNESCO: aprender a conhecer, a fazer, a ser e a viver juntos;
eu acrescentaria aprender a cuidar da Mãe Terra e de todos os seres.
Mas este tipo de educação é ainda insuficiente. A situação
mudada do mundo exige que tudo seja ecologizado, isto é, cada saber
deve prestar a sua colaboração a fim de proteger a Terra, salvar a
vida humana e o projeto planetário. Portanto, o momento ecológico
deve atravessar todos os saberes.
A 20 de dezembro de 2002 a ONU aprovou uma resolução
proclamando os anos de 2005-2014 a Década da educação para o
1

Mestranda em Direito e Desenvolvimento Sustentável pelo Centro Universitário de João Pessoa –
UNIPÊ. Bacharel em Direito pelo Instituto Superior da Paraíba - IESP.
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Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora da Universidade
Federal da Paraíba e Professora do Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ
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desenvolvimento sustentável. Neste documento se definem 15
perspectivas estratégicas em vista de uma educação para
sustentabilidade. São algumas delas: Perspectivas socioculturais que
incluem: direitos humanos, paz e segurança; igualdade entre os
sexos; diversidade cultural e compreensão intercultural; saúde;
AIDS; governança global. Perspectivas ambientais que comportam:
recursos naturais (água, energia, agricultura e biodiversidade);
mudanças climáticas; desenvolvimento rural; urbanização
sustentável; prevenção e mitigação de catástrofes. Perspectivas
econômicas que visam: a redução da pobreza e da miséria; a
responsabilidade e a prestação de contas das empresas.
Como se depreende, o momento ecológico está presente em
todas as disciplinas: caso contrário não se alcança uma
sustentabilidade generalizada. Depois que irrompeu o paradigma
ecológico, conscientizou-se do fato de que todos são eco
dependentes. Participam de uma comunidade de interesses com os
demais seres vivos que compartem a biosfera. O interesse comum
básico é manter as condições para a continuidade da vida e da
própria Terra. É o fim último da sustentabilidade. Logo, o presente
trabalho tenta responder o seguinte questionamento: existe relação
entre educação, cidadania e sustentabilidade segundo as ideias de
Amartya Sen?
Dessa forma, o trabalho almeja analisar os conceitos
produzidos por essa relação produzidos pela literatura e por
Amartya Sen o qual propõe que o crescimento econômico sirva a
liberdade, e o crescimento de mercado e suas ramificações sejam
instrumentos pelos quais as populações implementem condição de
homem e mulheres livres. O desenvolvimento, não é só econômico,
é também um conjunto de benefícios acessíveis a todos os
indivíduos.
Em relação aos aspectos metodológicos, o presente artigo
apresenta natureza qualitativa. O método de abordagem utilizado
neste trabalho será hipotético-dedutivo. Quanto aos métodos de
procedimento, serão empregados o método histórico, o comparativo
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e o interpretativo, pois o trabalho abarca a ideia de progressão do
ordenamento jurídico, buscando acompanhar as necessidades
sociais atuais. A classificação adotada com base nos procedimentos
técnicos possui caráter teórico-bibliográfico, pois a pesquisa exigiu
a coleta de material (livros, periódicos, textos e documentos),
buscados em bibliotecas universitárias e acervo pessoal.
2 BRASIL: caminhos rumo ao desenvolvimento segundo Amartya
Sen
Para se analisar a construção da cidadania no Brasil, devese interpretá-la à luz de uma sociedade escravocrata com um
sistema agrário-exportador, herdados de uma matriz Ibérica, que
buscava aplicar em suas colônias um modelo de exploração e não de
ocupação integrada dos espaços.
Segundo Paiva3, dentre os traços predominantes de
organização social pode-se apontar:
- hierarquização na ordem social,
- organicidade na concepção de mundo,
- o patriarcalismo inscrito nas relações sociais,
- o autoritarismo na esfera pública.

O Brasil teria passado por uma modernização seletiva, onde
se inscreveram desigualdades sociais, em que uma minoria retinha
a maior parte da riqueza forjada pelos braços da maioria
trabalhadora, além disso, o Brasil foi composto a partir de uma
lógica de extremas desigualdades regionais, onde o campo foi
esquecido e os direitos valiam apenas para os trabalhadores
moradores dos centros urbanos.

3

PAIVA, Ângela M. de Randolpho. Direitos, desigualdade e acesso à universidade. In: Revista O Social
em Questão. PUC/Rio, 2010. p. 20.
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Portanto, afirma Paiva4, “a história republicana brasileira
contém um déficit para a construção de uma ordem social
democrática que possa ser vista como instância de participação e
exercício da cidadania”.
Assim sendo, “cidadania no Brasil era um ideário exclusivo
a alguns grupos a quem foi permitido acesso a bens sociais, à justiça,
à educação e ao trabalho regulado”5.
O autor supracitado afirma ainda que,
(...) a formação de uma esfera pública excludente e superposta por
interesses privados; uma ordem jurídica formal a prometer
sempre justiça num futuro impreciso; uma ordem social injusta,
(em) que um suposto desenvolvimento econômico viria, um dia,
resolver essa questão social; e, finalmente, uma ordem política
autoritária, a privilegiar mecanismos de forte controle social,
inclusive militar, nos momentos em que ocorreram conflitos,
numa dimensão que a sociedade brasileira não pode suportar,
viabilizaram uma forma de cidadania esquizofrênica, a o que a
autora denomina “cidadania disjuntiva”6.

A questão central para Dagnino7 é a da presença da
dimensão cultural na luta política no Brasil, isto é, na constituição
da cultura como um fato político e seus efeitos na luta por
democratização, construção de esferas públicas e exercício de
cidadania.
Dessa forma, o autor acima polemiza as análises sobre
democracia na região, para ele “as análises predominantes da
democracia centram-se no que os cientistas políticos batizaram de

4

PAIVA, op. cit, p. 23.

5

PAIVA op. cit. p. 24.

6

Ibidem p. 24.

7

DAGNINO E. Cultura, cidadania e democracia: a transformação dos discursos e práticas na
esquerda latino-americana. Em Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino Americanos: Novas
Leituras, (Sônia Alvarez, Evelina Dagnino e Arturo Escobar, orgs.) Editora da UFMG, 2000.
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'engenharia institucional', requisito para a consolidação da
democracia representativa no Sul das Américas”8.
No início da transição do autoritarismo político para a
democracia, os Movimentos Sociais e os Sindicatos passam a ocupar
um terreno de lutas que além de almejar liberdades individuais,
lutam por participação nos encaminhamentos políticos e por justiça
social no Brasil. Cidadãos passam a expor e reclamar da situação em
que vivem, apontando preconceitos raciais, de renda, de gênero, etc.
O desafio era o de ampliar a agenda política, propiciando a
participação da sociedade civil em todos os ramos da sociedade.
Como os Partidos não garantiam a efetividade dos direitos
de cidadania nem da democracia, os Movimentos Sociais lutam pelo
Poder, em via democrática legítima.
O processo de renovação político-teórico que surge com o
processo de redemocratização no Brasil contribuiu para romper as
amarras que o marxismo tradicional impunha à análise de cultura e
sua relação com a transformação social necessária. Trouxe também
mudanças conceituais ao campo específico da análise cultural.
Alves9 refere que “a concepção do real é um processo
dialético, onde se obtém a consciência crítica através da disputa de
hegemonias contrastantes, um conflito no campo da ética e no
campo político”.
Os movimentos populares passam a compreender a
necessidade de luta a partir do momento que não mais apenas
aceitam direitos a moradia, saúde, educação e etc., mas sim
objetivam o direito a ter direitos.
A Política Cultural é, então, um laço constitutivo entre
Cultura e Política. Essa redefinição da Política implica que a Cultura
deva ser entendida como concepção de um conjunto de significados

8
9

DAGNINO op. cit. p. 23.

ALVES, Ana R. Cavalcanti. O Conceito de Hegemonia: de Gramsci a Laclau e Mouffe. In: Revista Lua
Nova, n. 80, pp.71 – 96. São Paulo, 2010.
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que integram as práticas sociais totais, dinâmica propensa a câmbios
vindos das lutas da Sociedade Civil.
O processo de redemocratização deu novo ânimo à
sociedade brasileira, sobretudo aos que de alguma forma sentiamse fora do arcabouço jurídico institucional, pseudo-cidadãos, que
quando muito depositavam seu voto nas urnas a cada dois anos e
aguardavam ser chamados a usufruir das riquezas produzidas e dos
direitos a uma justiça igualitária e a políticas que abrangessem a
totalidade da população menos favorecida.
“Essa mesma população antes colocada de lado, excluída do
processo decisório e do acesso a uma vida decente em sociedade, que
aproveitou o campo democrático para colocar em marcha a sua luta
por direitos”10. A Constituição de 1988 uma conquista coletiva e
merecida, fruto da mobilização de toda uma sociedade, que após a
conquista democrática tem na luta pela igualdade de direitos das
minorias seu projeto mais importante.
Entender desenvolvimento humano de uma forma
substantiva é aliar crescimento econômico a direitos sociais, civis e
políticos, como afirma Amartya Sen. A formação da sociedade
brasileira, abordada aqui a partir da argumentação de Paiva11 e
Dagnino12 mostra que o Brasil teve problemas em várias etapas da
sua construção, e que somente a partir da década de 1980 vem se
desenhando pelo processo democrático instituindo garantias de
estabilidade institucional.
Encaminhada à questão democrática, o Brasil só conseguiu
equalizar seus problemas econômicos internos e externos a partir

10

DAGNINO E. Cultura, cidadania e democracia: a transformação dos discursos e práticas na
esquerda latino-americana. Em Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino Americanos: Novas
Leituras, (Sônia Alvarez, Evelina Dagnino e Arturo Escobar, orgs.) Editora da UFMG, 2000.
11

PAIVA, Ângela M. de Randolpho. Direitos, desigualdade e acesso à universidade. In: Revista O Social
em Questão. PUC/Rio, 2010. p. 20.
12

Idem DAGNINO, 2004.
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do Plano Real, 1994, que atacou a hiperinflação, e colocou o país em
condições de estruturar um futuro estável.
Ao abordar o desenvolvimento brasileiro, usando o modelo
de Amartya Sen, pode-se afirmar que o Brasil está em uma
tendência ascendente de crescimento econômico, melhorias da
qualidade de vida, avanços no campo educacional, sistema de saúde
universalizado, sistema político democrático consolidado,
instituições formatadas e liberdades de participação civil.
Quantitativamente avançou-se e melhorou-se a qualidade de
participação da sociedade, mas tem-se muito a caminhar rumo a
uma sociedade realmente, nacionalmente, justa.
3 DEMOCRACIA
Democracia é um sistema ou regime que se baseia na
concepção da soberania popular e na distribuição equilibrada do
poder, e que atribui o direito ao voto e, pela divisão dos poderes, o
controle dos meios de decisão e execução. No Brasil isso nunca
existiu efetivamente. Desde que o pais se tornou uma república,
ainda não se chegou a uma democracia substancial, mas somente
um regime democrático formal. Os sucessivos governos civis, tidos
como democráticos, desde então favoreceram - com a
implementação de políticas públicas injustas - o aumento da
desigualdade social e da miséria. O que realmente existe é um grupo
de autoridades elitistas e políticas que dirigem, governam e
comandam o povo.
No caso do Brasil, a Democracia, de fato, só é exercida
quando a maioria dos eleitores vai até as urnas e elegem os seus
representantes. O acontecimento de o povo poder votar livremente
nas eleições não significa que ele exerça controle sobre o governante.
Ele elege, mas não pode exonerar e nem exigir que os governantes
cumpram seus deveres constitucionais no que diz respeito à saúde,
educação, moradia, previdência. Tudo isso fica a critério dos
governantes e isso, claramente, não é democracia. Logo, apenas a
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prática eleitoral não implica, necessariamente, numa sociedade
democrática13.
Para Lima14 "a democracia declara os direitos universais do
homem e do cidadão, mas a sociedade está estruturada de tal forma
que tais direitos não existem de fato para a maioria da população".
Destarte, a democracia é um procedimento que para ser pleno
precisa de uma prática intensiva de cidadania, distribuição de renda
e maior participação da sociedade nas decisões do governo.
Dentre os notáveis acontecimentos do século passado está o
reconhecimento da Democracia, como forma de governo aceitável,
pois é um modelo de governo maleável, que se ajusta a qualquer
nação.
Mesmo diante da aceitação da democracia como modelo de
governo, sua eficácia em países pobres ainda é questionável. A
democracia, para alguns, tem sido menos eficiente que alguns
governos autoritaristas, no que diz respeito ao desenvolvimento
econômico e promoção do crescimento. Do outro lado há os que
defendem a ideia de que ela está fundamentada em valores
ocidentais, o que inviabiliza seu uso em outras sociedades.
Para o filosofo John Rawls a democracia não tem de ser vista
apenas em termos de cédulas e votos, mas em termos de
“racionalidade pública”, discussão pública e encontro racional. Na
política Rawls afirma que a objetividade exige uma estrutura pública
de pensamento que seja capaz de proporcionar uma visão de
concordância de julgamento entre agentes racionais. Mas para que
essa racionalidade seja atingida é necessário que os indivíduos
tenham vontade política de ir além de seus interesses pessoais.
A partir do conhecimento do “eixo central da democracia”,
o autor procura, em seguida, refutar a ideia de que a democracia é
uma ideia essencialmente ocidental. Mesmo a tradição dos debates
13
14

SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro: Record, 2001.

LIMA, Licínio C. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a governação
democrática da escola pública. São Paulo, Cortez, 2000.
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públicos, a pratica da eleição por meio de votos terem surgido na
Grécia Antiga, caracterizando o início de um modelo democrático,
não há espaço para afirmar que a democracia é um objeto ocidental.
Sen15 refere que respeito da eficácia da democracia, o autor
busca refutar a afirmação de que esta seria menos efetiva no
crescimento econômico que regimes autoritários, partindo da ideia
de que os direitos democráticos estão entre os componentes
constitutivos do desenvolvimento e não podem ser qualificados pela
sua contribuição à economia, mas são constituintes do bem-estar
dos cidadãos, independentemente de serem ricos ou pobres.
Em seguida, a alegação que a democracia e crescimento
econômico são palavras que não podem ser conjugadas na mesma
sentença se dá pelos exemplos como Coréia do Sul e Cingapura. O
sucesso econômico de uma nação está relacionado ao clima de
mercado favorável, questões de segurança humana e não à forma de
governo adotada.
3.1 A IMPORTÂNCIA DA DEMOCRACIA
O texto “A importância da democracia”, de Amartya Sen,
defende que a democracia é a melhor forma de escolha de governo
e para sustentar sua tese ele utiliza três argumentos que defendem
a democracia e contrapõe a liberdade democrática com a situação de
miséria econômica que alguns países vivem.
Assim, nessa linha de raciocínio Amartya analisa que mesmo
havendo desenvolvimento econômico em alguns países autoritários
do continente asiático, a liberdade democrática ainda é melhor por
três motivos principais: sua importância intrínseca em desenvolver
capacidades humanas básicas como participação política e social;
suas contribuições instrumentais, pois com a democracia é possível
aumentar as oportunidades das pessoas falarem e se expressarem,
expressando inclusive suas necessidades econômicas básicas, etc.; e,
15

SEN, Amartya. A Ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
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por último, o papel construtivo que a democracia possui, uma vez
que o governo democrático se torna mais próximo de sua população
e pode compreender melhor os desejos da mesma.
Sen16 ainda demonstra que a democracia não é só um
sistema de governo melhor do que os governos autoritários, mas
também uma janela de oportunidades para que os cidadãos que
vivem em liberdade democrática possam desenvolver suas
capacidades básicas como seres humanos, através da participação
dos mesmos na esfera da coisa pública, tanto com relação a votos
em eleições, como outras formas de participação política direta. Esse
elemento propiciaria todos os cidadãos a fazerem a democracia
funcionar por meio da participação de pessoas comuns.
Sem17 confirma a liberdade democrática como a melhor
maneira de se governar, liberdade essa que deve ser respeitada
mesmo em países com populações em estado de miséria, e elabora
um raciocínio que demonstra como a liberdade democrática pode
promover o fim de fomes coletivas e sanar muitas necessidades
econômicas de populações em países pobres, como tem acontecido
com a Índia, afirma o indiano. Porém, para isso o economista
defende que é necessário que as pessoas entendam a necessidade de
sua participação na política de seu país.
3.2 EDUCAR PARA A DEMOCRACIA
A educação para a cidadania que forma o cidadão
participativo, democrático e solidário, consciente de seus deveres e
direitos, precisa se associar à educação em direitos humanos. “Não
existe democracia sem direitos humanos, assim como não existem
direitos humanos sem a prática da democracia”18.
16

SEN, Amartya. Sobre ética e economia. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

17

Ibidem. p. 87.

18

BENEVIDES, Maria Victória. Educação em Direitos Humanos. In: Seminário de Educação em
Direitos Humanos. São Paulo, 2000. p. 23
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A educação emancipadora cria condições para a superação
de valores e costumes arraigados, decorrentes de vários fatores
historicamente definidos: passasse por um longo período de
escravidão, que significou exatamente a violação de todos os
princípios de respeito à dignidade da pessoa humana, a começar
pelo direito à vida; o sistema de ensino autoritário, elitista e com
uma preocupação muito mais voltada para a moral privada do que
para a ética pública; a complacência com a corrupção, dos
governantes e das elites, assim como em relação aos privilégios
concedidos aos cidadãos ditos de primeira classe ou acima de
qualquer suspeita; o descaso com a violência, quando ela é exercida
exclusivamente contra os pobres e os socialmente discriminados; as
práticas religiosas essencialmente ligadas ao valor da caridade em
detrimento do valor da justiça; o sistema familiar patriarcal e
machista; a sociedade racista e preconceituosa contra todos os
considerados diferentes; o desinteresse pela participação cidadã e
pelo associativismo solidário; o individualismo consumista,
decorrente de uma falsa ideia de “modernidade”19.
O mundo ao avesso ensina a padecer a realidade ao invés de
transformá-la, a esquecer o passado ao invés de escutá-lo e a aceitar
o futuro ao invés de imaginá-lo.
Pode-se e deve-se fazer da escola esse espaço da promoção e
da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da solidariedade, da
cooperação, da tolerância e da paz. Criar, influenciar, compartilhar
e consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e
comportamentos que respeitem o direito à vida. Propiciar aos
educandos o desenvolvimento da capacidade de perceber as
consequências pessoais e sociais de suas escolhas. Construir o senso
de responsabilidade. Tornar o cidadão participante, crítico,
responsável e comprometido com a mudança das práticas e
condições da sociedade que violam ou negam os direitos humanos é
fundamental para um país democrático e justo.
19

Ibidem. p. 27.
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Deve-se oferecer à população espaços de exercício da
cidadania. Garantindo a oportunidade de aprender a ser
democrático, a ser solidário, a acreditar na capacidade de cada um
na mudança. Criando condições para que os professores, os pais, a
comunidade, os alunos tomem para si o destino da sua escola, para
que sejam sujeitos ativos na elaboração do projeto políticopedagógico com que sonham. É fundamental aprender a falar em
público, a vivenciar o conflito como espaço de aprendizagem, a
defender ideias, a se organizar e a se articular para viabilizar uma
proposta, a escolher seus representantes, a avaliar coletivamente, a
reorientar a prática quando a avaliação apontar essa necessidade20.
A democratização da gestão implica não só o acesso da
população à educação, mas também a participação desta na tomada
de decisões que dizem respeito a seus interesses. Isso pressupõe
distribuição do poder centralizado do Estado para as instâncias da
base da pirâmide estatal onde se dá o contato direto com os
cidadãos, desenvolvendo na sociedade os mecanismos necessários
para levar o Estado a, cada vez mais, agir de acordo com os
interesses dos cidadãos e das cidadãs.
4 SUSTENTABILIDADE
A palavra da moda atualmente é sustentabilidade. Em todos
os setores, seja no meio ambiente, na economia, educação ou
administração pública, todo mundo cita o termo sustentabilidade. E
o que significa sustentabilidade? O que é ser sustentável?
Teoricamente o termo “sustentável” tem origem do Latim:
“sustentare”, que significa sustentar, favorecer e conservar.
Mundialmente a palavra sustentabilidade começou a ser
propagada a partir da realização da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano – United Nations Conference on the
20

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica
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Human Environment (UNCHE), em junho de 1972, em Estocolmo. A
partir deste evento, que foi o primeiro encontro mundial promovido
com o objetivo de discutir assuntos relacionados ao meio ambiente
e soluções para a preservação da humanidade, o conceito de
sustentabilidade passou a ganhar uma maior importância. No
Brasil, a expressão “sustentabilidade”, ganhou dimensões maiores
após a realização da Conferência sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (ECO), em 1992, no Rio de Janeiro.
O grande marco para o desenvolvimento sustentável
mundial foi, sem dúvida a Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
junho de 1992 (a Rio 92), onde se aprovaram uma série de
documentos importantes, dentre os quais a Agenda 21, um plano de
ação mundial para orientar a transformação desenvolvimentista,
identificando, em 40 capítulos, 115 áreas de ação prioritária. A
Agenda 21 apresenta como um dos principais fundamentos da
sustentabilidade o fortalecimento da democracia e da cidadania,
através da participação dos indivíduos no processo de
desenvolvimento, combinando ideais de ética, justiça, participação,
democracia e satisfação de necessidades.
Dentre alguns dos focos discriminados na Agenda 21, podese destacar:
- Cooperação internacional;
- Combate à pobreza;
- Mudança dos padrões de consumo;
- Habitação adequada;
- Integração entre meio ambiente e desenvolvimento na
tomada de decisões;
- Proteção da atmosfera;
- Abordagem integrada do planejamento e do
gerenciamento dos recursos terrestres;
- Combate ao desflorestamento;
- Manejo de ecossistemas frágeis: a luta contra a
desertificação e a seca;
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- Promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável;
- Conservação da diversidade biológica;
- Manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e
questões relacionadas com os esgotos;
- Fortalecimento do papel das organizações não
governamentais: parceiros para um desenvolvimento sustentável;
- Iniciativas das autoridades locais em apoio à agenda 21 a
comunidade científica e tecnológica;
- Fortalecimento do papel dos agricultores;
- Transferência de tecnologia ambientalmente saudável,
cooperação e fortalecimento; institucional a ciência para o
desenvolvimento sustentável;
- Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento.
Na prática, a sustentabilidade está definida como a
capacidade que o indivíduo ou um grupo de pessoas tem em se
manterem dentro de um ambiente sem causar impactos a esse
ambiente. Mas apesar da sustentabilidade estar associada
diretamente ao meio ambiente e a tudo o que envolve este, não está
limitado somente a esta área.
A sustentabilidade também está relacionada a outros setores
da sociedade como a economia, a educação e a cultura. A
sustentabilidade está diretamente ligada ao desenvolvimento de
vários setores da sociedade, sem que estes agridam o meio
ambiente. É através da sustentabilidade que os recursos naturais são
utilizados de forma inteligente e são preservados para as gerações
futuras. Sustentabilidade é isto, é saber suprir as necessidades
presentes sem interferir nas gerações futuras21.
Um conceito correto e amplo de sustentabilidade está
associado a soluções, caminhos e planos que busquem resgatar
adoções de práticas sustentáveis na vida de cada pessoa e atinjam
uma melhora comum a todos. Contribuir com as vivências e
21
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experiências pessoais e repassar estas ao coletivo é um fator decisivo
para possibilitar a prática da sustentabilidade. A adoção de práticas
sustentáveis resulta a médio e longo prazo numa nova perspectiva
de vida para os sucessores e lhes garantirão a manutenção dos
recursos naturais necessários para uma melhor qualidade de vida.
A falta de conhecimento do ser humano em relação à
sustentabilidade e ao que isto implica, pode ter consequências
catastróficas. Nos dias de hoje é preciso que cada indivíduo tenha a
consciência de que é necessário se preocupar e cuidar do meio
ambiente no qual se vive. E para isto, é preciso estar atento a cada
atitude e repensar a forma como se vive dentro deste ambiente. A
continuação e sobrevivência da raça humana estão totalmente
dependentes da conservação dos recursos naturais de nossas matas,
florestas, rios, lagos e oceanos.
Para Amartya Sen a sustentabilidade é ser ético e solidário.
A Sustentabilidade não deve acontecer somente no ambiente físico e
material, é necessário manter a vida que está presente em todos.
Amartya Sen toma como ponto de partida o fato de que a
exploração contínua e exagerada dos recursos naturais compromete
a saúde do planeta e a vida das futuras gerações. E a economia é
responsável por grande parte dessa exploração, já que se vale da
natureza no processo produtivo e no beneficiamento de produtos.
Para o autor o desenvolvimento sustentável esta ligado á
propriedade regenerativa do sistema ecológico frente ao uso
irrestrito dos recursos naturais escassos.
4.1 SUSTENTABILIDADE E SUAS IMPLICAÇÕES PARA EDUCAÇÃO
As duas últimas décadas testemunhou-se o surgimento do
discurso da sustentabilidade. A palavra sustentabilidade tornou-se
palavra mágica, falado por diferente sujeito e envolve os diversos
contextos sociais e assumindo muitos sentidos.
Essa expressão “sustentabilidade” tem influência no campo
de atividade diversa entre as quais o campo da educação, os
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organismos internacionais, as organizações não governamentais e
na política pública dirigidos a educação, ambiente e
desenvolvimento de alguns países.
Há uma tendência a substituir a concepção de educação
ambiental, até então dominante, por uma nova proposta “educação
para a sustentabilidade” ou “para um futuro sustentável”.
Essa renovação pode ser observada nas conferencias da
Unesco, na agenda 21 na rio-92, gradualmente o novo discurso
passou a penetrar outros países centrais e periféricos e nas demais
esfera institucionais.
À medida que o debate da sustentabilidade vai se tornando
mais complexo e difundido socialmente, ele vai sendo apropriado
por diferentes forças sociais que passam a lhe imprimir o significado
que melhor expressa seus valores e interesses particulares.
A educação para a sustentabilidade surgiu como uma
tentativa de superar alguns problemas apresentado pela educação
ambiental praticado nas escolas de diversos países da união
europeia, como a Itália, a Espanha e outros.
A educação ambiental assumiu expressões reducionistas em
vários aspectos ao tratar a crise ambiental como uma crise
meramente ecológica; ao confundir o meio ambiente com a
natureza; ao desprezar suas dimensões políticas, éticas e culturais.
Portanto, a partir de uma crítica e de um diagnóstico da educação
ambiental experimentadas em muitas escolas europeias ao longo
das últimas décadas, chegou-se a nova proposta de educação para a
sustentabilidade ou para o desenvolvimento sustentável.
A educação ambiental brasileira, sobretudo a partir da
década de 90, vem desenvolvendo iniciativas teóricas e práticas
renovadoras que se empenham em superar tanto a herança
naturalista prove mente das ciências naturais quanto as visões
reducionistas e politicamente conservadoras que estiveram
presentes na formação do campo no brasil.
Entende-se que a educação pressupõe autonomia e
pensamento crítico. Para ele, os alunos deveriam ser estimulados a
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pensar, jugar e se comportar por si próprio e não orientadas para
uma finalidade pré-determinada. Uma educação orientada para
uma finalidade determinada sugeri mais um treinamento para
aquisição de certas habilidades do que um aprendizado envolvido
com a compreensão.
Logo, a discursão visa revelar a diversidade de divisões de
mundo envolvidas no debate, de modo que os alunos não sejam
“educados para a sustentabilidade”, mas capacitados a comparar,
debater e julgar por si próprios as diversas posições manifestas no
debate a aquelas que lhes parecem mais sensatas. Pode-se dizer que
se trata de uma abordagem educacional, pois a outra, ao procurar
“educação para algo”, perde o sentido educativo.
4.2 POR UMA ECOPEDAGOGIA
A UNESCO patrocinou em 1997 na Tessalônica (Grécia) uma
conferência internacional sobre ‘meio ambiente e sociedade’,
centrada no tema da educação. A Conferência da Tessalônica seguiu
os passos das reuniões anteriores da Unesco - Tbilisi (1977), Jomtien
(1990), Toronto (1992), Istambul (1993) - e a série de conferências
das Nações Unidas iniciada em 1992 com a Rio-92, seguida pelas de
1994 no Cairo (população), em 1995 em Copenhague
(desenvolvimento social) e Beijing (sobre a mulher) e de 1996 em
Istambul (assentamentos humanos).
Três anos antes, a UNESCO havia lançado a iniciativa
internacional sobre ‘educação para um futuro sustentável’,
reconhecendo que a educação era a ‘chave’ do desenvolvimento
sustentável e autônomo. O desenvolvimento sustentável tem um
grande componente educativo: a preservação do meio ambiente
depende de uma consciência ecológica e a formação da consciência
depende da educação.
É aqui que entra em cena a ecopedagogia. Ela é uma
pedagogia da vivência cotidiana com o outro, portanto, democrática
e solidária. A pedagogia tradicional centrava-se na espiritualidade, a
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pedagogia da escola nova, na democracia e a tecnicista, na
neutralidade científica. A ecopedagogia centra-se na relação entre os
sujeitos que aprendem juntos “em comunhão”.
A ecopedagogia é um movimento que ocorre muito mais
fora da escola do que dentro dela, tentando suprir uma lacuna que
a educação ambiental deixou ao se limitar ao ambiente externo, ao
deixar de confrontar os valores sociais e ao não por em questão o
aspecto político da educação e do conhecimento.
A sustentabilidade é um princípio reorientador da educação
e principalmente dos currículos, objetivos e métodos. Colocada
neste sentido, a ecopedagogia não é uma pedagogia a mais, ao lado
de outras pedagogias. Ela só tem sentido como projeto alternativo
global, em que a preocupação não está apenas na preservação da
natureza (ecologia natural) ou no impacto das sociedades humanas
sobre os ambientes naturais (ecologia social), mas num novo
modelo de civilização sustentável do ponto de vista ecológico
(ecologia integral) que implica uma mudança nas estruturas
econômicas, sociais e culturais. Ela está ligada, portanto, a um
projeto utópico: mudar as relações humanas, sociais e ambientais
que temos hoje. Aqui está o sentido profundo da ecopedagogia, ou
de uma pedagogia da Terra.
Foi durante a realização do Fórum Global 92, no qual se
discutiu muito a educação ambiental, que se percebeu a importância
de uma pedagogia do desenvolvimento sustentável ou de uma
ecopedagogia.
Hoje, porém, a ecopedagogia tornou-se um movimento e
uma perspectiva da educação maior do que uma pedagogia do
desenvolvimento sustentável. Ela está mais para a educação
sustentável, para uma ecoeducação, que é mais ampla do que a
educação ambiental. A educação sustentável não se preocupa apenas
com uma relação saudável com o meio ambiente, mas com o sentido
mais profundo do que fazemos com a nossa existência, a partir da
vida cotidiana. A ecopedagogia não se opõe à educação ambiental.
Ao contrário, para a ecopedagogia a educação ambiental é um
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pressuposto. A ecopedagogia a incorpora e oferece estratégias,
propostas e meios para a sua realização concreta.
4.3 O PAPEL DE CADA UM NA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Antigamente as maiores preocupações referiam-se apenas à
poluição atmosférica e à contaminação da água e do solo por
agrotóxicos, no entanto atualmente essa preocupação se expandiu
para problemas ambientais mais generalizados como a
desertificação, a degradação de florestas e edifícios causados pela
chuva ácida, a contaminação tóxica da água e de alimentos que
compõem a mesa dos cidadãos.
Cada vez mais urbanizadas, as cidades assumiram um papel
considerável no meio ambiente global. Assim é indispensável
reconhecer os problemas urbanos do mundo inteiro a fim de
empenhar o cenário global na preservação dos ecossistemas e
principalmente a camada de ozônio que estabelece muitos debates
em todo o mundo.
A postura de dependência e de desresponsabilização da
população decorre principalmente da desinformação, da falta de
consciência ambiental e de um déficit de práticas comunitárias
baseadas na participação e no envolvimento dos cidadãos, que
proponham uma nova cultura de direitos baseada na motivação e
na coparticipação da gestão ambiental22.
A relação entre homem/meio ambiente é estruturada de
maneira que a natureza disponibiliza uma infinita variação de
recursos físicos que são utilizados para benefícios da população que
devolve à natureza uma série de fatores causadores de poluição e
desmatamento ecológico, estabelecendo um vínculo entre as duas
partes onde a natureza possui a economia e a passa para a população
e as pessoas devolvem como resíduos para o meio ambiente.
22

JACOBI, Pedro. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. (2003)

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/n118/16834.pdf. Acesso em: 30 jan. 2017. p. 193.
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Assim, pressupõe que o meio ambiente e o homem estão em
caminhos diferenciados, pois o homem necessita produzir cada vez
e mantém a visão de que os recursos provenientes da natureza são
infinitos, causando o maior problema mundial, o impacto
ambiental.
Partindo do princípio que desenvolvimento sustentável é
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem
comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem suas
próprias necessidades, tornou-se necessário o consumo de recursos
naturais finitos por esta geração juntamente com a preocupação de
garantir que esses mesmos recursos estejam disponíveis para
gerações futuras uma vez que são finitos.
Diversas necessidades e limitações foram encontradas neste
processo, fazendo com que esta gestão passasse a demandar novas
abordagens. A participação da sociedade começou a integrar as
políticas e diretrizes de gestão desenvolvendo assim o processo de
desenvolvimento regional sustentável a ser organizados num
sistema integrado.
O meio ambiente, nos últimos anos, vem sendo
exaustivamente discutido em função da degradação da natureza e
consequente decadência da qualidade de vida, tanto nas cidades,
como no campo. Essa situação decorre, entre outras razões, do mau
gerenciamento ambiental advindo do setor público e privado23.
Nesta perspectiva, o processo de planejamento relacionado
ao desenvolvimento regional sustentável, justifica-se pelo
surgimento de uma nova percepção local e global de futuro comum,
sendo considerado que as políticas públicas e a participação da
sociedade podem ser diretamente responsáveis pela evolução e
transformação do meio social, econômico e ambiental.

23

SCHNEIDER, Evania. Gestão ambiental municipal: Preservação ambiental e o desenvolvimento
sustentável. (2001). Disponível em: <http://www.portalga.ea.ufrgs.br/acervo/ds_art_05.pdf> Acesso
em: 30 jan. 2016. p. 03.
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As políticas públicas, notadamente aquelas voltadas para a
educação e saúde, complementam as oportunidades abertas pelo
comprometimento das instituições e pelas atividades econômicas,
cobrindo lacunas e ajudando na superação das privações e na
construção do cidadão agente, este, agora, capaz, de elevar o direito
ao desenvolvimento sustentável, como efetivação prática.
Portanto, a educação é pedra fundamental para o
desenvolvimento da personalidade crítica, capaz de analisar e
compreender o meio ambiente como um bem de todos, e finito.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo procurou discutir com base nos
pensamentos do autor Amartya Sen sobre as práticas educativas,
com intuito de aumentar os diversos sistemas de conhecimento
numa perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, fez uma reflexão
sobre o processo educativo e a união de diversas áreas a fim de
possibilitar novas praticas coletivas, numa perspectiva que permite
o dialogo entre saberes.
Pode-se observar que a educação ambiental é a condição
necessária para modificar um quadro de crescente degradação
socioambiental, reforçando que é preciso criar novos estilos de vida
e promover uma consciência ética que questione o atual modelo de
desenvolvimento. O desafio é criar uma educação ambiental que seja
critica e criativa em nível formal e não formal.
E que a partir de agora a educação deve impreterivelmente
incluir as quatro grandes tendências da ecologia: a ambiental, a
social, a mental e a integral ou profunda (aquela que discute o lugar
na natureza). Mais e mais se impõem entre os educadores esta
perspectiva: educar para o bem viver que é a arte de viver em
harmonia com a natureza e propor-se repartir equitativamente com
os demais seres humanos os recursos da cultura e do
desenvolvimento sustentável.
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Precisa-se estar consciente de que não se trata apenas de
introduzir corretivos ao sistema que criou a atual crise ecológica,
mas de educar para sua transformação. Isto implica superar a visão
reducionista e mecanicista ainda imperante e assumir a cultura da
complexidade. Ela permite ver as inter-relações do mundo vivo e as
eco dependências do ser humano. Tal verificação exige tratar as
questões ambientais de forma global e integrada. Deste tipo de
educação se deriva a dimensão ética de responsabilidade e de
cuidado pelo futuro comum da Terra e da humanidade. Faz
descobrir o ser humano como o cuidador de nossa Casa Comum e o
guardião de todos os seres.
A educação ambiental é um desafio para a política da
sustentabilidade, e exige um esforço de todos para um processo de
fortalecimento da democracia e cidadania. É preciso estimular a
reflexão sobre a diversidade em torno das relações individuo
natureza e que cada um saiba da importância da responsabilidade
para construir uma sociedade ambientalmente sustentável.
Sem infere a necessidade de que o conceito de
desenvolvimento sustentável não caminhe somente pela órbita das
necessidades humanas, de forma egoísta, mas instiga a pensar o
meio ambiente como algo maior, intrínseco aos territórios
essenciais da vida.
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SARTRE:
UMA FILOSOFIA EM DEFESA DA
LIBERDADE E DOS DIREITOS DO HOMEM.
Roberto Carlos Fávero1
1.INTRODUÇÃO
Talvez se tenha tornado comum afirmar que vivemos e
respiramos sob uma cultura, fortemente, individualista.
Alimentamos e fortalecemos este império consumista que o homem
ocidental vive na sociedade capitalista hedonista. A nossa civilização
contemporânea construiu um ideário de convivência social com base
na competição. O egocentrismo, a indiferença pelos outros e pelas
questões socais, tornaram-se, para muitos, a norma. Se cada um se
basta a si mesmo, estamos liberados para ser, pensar e agir
deliberadamente, sem medir quaisquer consequências que possam
envolver ou atingir os outros. Nesse cenário, parece não existir
dúvidas de que estamos todos na mesma condição de vítimas da
fragilidade do laço social. Seria legítimo, então, perguntar-nos sobre
que papel poderíamos desempenhar para reverter este cenário?
Como ajudar a compreender e a superar os desafios que se impõem?
Recorremos ao filósofo contemporâneo Jean-Paul Sartre (19051980).
O presente artigo tem por objetivo investigar a amplitude do
conceito de liberdade, na concepção de Jean-Paul Sartre2, e se esta
implica em um comprometimento com as causas histórico-sociais
que afetam a humanidade. Sobretudo, se é possível sustentar que do
conceito de liberdade sartreana deriva um compromisso ético-moral
1

Autor das obras: Humanizar o Humano-Uma leitura de Camus e Sartre; Liberdade e Ética- Uma
leitura de J. P. Sartre. robertocarlosfavero@yahoo.com.br
2

SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada - Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Trad. Paulo Perdigão. 17
ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2009. No original, SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant. Paris: Gallimard,
1948. Todas as citações foram feitas consultando a edição francesa, com apoio da tradução portuguesa,
modificando esta quando necessário segundo melhor juízo.
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de responsabilidade para com a sociedade. Para analisar a
problemática buscamos a resposta na sua principal obra O Ser e o
Nada (1943).
A ética pode ser simplesmente impossível se a liberdade,
fonte de todos os valores, recusar a fraternidade. Faz-se necessário
compreender a intersubjetividade como relação processual voltada
para o compromisso do ser-para-outro. Os fundamentos propostos
por Sartre na construção de um mundo melhor exigem uma moral
da autenticidade e da reciprocidade humana atenta à complexidade
da existência, atravessada pela contingência e pela liberdade,
reivindicando a existência de uma nova lógica, diferente daquela
quantitativa e mercantilista que todos nós estamos infelizmente
vivenciando. Trata-se de uma lógica qualitativa onde o ser humano
possa ser respeitado e tenha condições de viver dignamente.
Veremos que Sartre deixou este grande desafio: que é
possível, portanto, não só pensar diferentemente o ser humano, mas
pensar um homem novo e, consequentemente, repensar a ética
atual. O projeto ético tem que estar ligado à liberdade e ao fazer
responsável, a fim de superar as idiossincrasias da má-fé e outros
comportamentos que revelam a injustiça e falta de compromisso do
ser humano.
Portanto, o elogio mais completo que se possa fazer a um
pensador como Sartre consiste em dizer que ele soube assumir e
levar às suas consequências mais extremas as contradições do
homem de nosso tempo. Seu pensamento é um convite para
atravessar sentimentos ímpios para despir o indivíduo dos
resquícios que ainda adulteram, vasculhar o absurdo para descobrir
aquilo que a consciência realmente é, enfrentar a hipocrisia da máfé para que a liberdade possa alcançar-se ao nível mais maduro de
sua responsabilidade. (PERDIGÃO, 1995, p. 9.)
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2. A LIBERDADE: UMA VISÃO HUMANISTA
Ninguém está acima dos compromissos éticos da sociedade.
Os homens independentemente de religião ou de classe social não
podem, de nenhuma forma, permanecerem alheios ao que nos
aflige, comunitária e socialmente, e a política é o principal meio onde
acontece a mediação entre o espaço individual e o coletivo. Porém,
a participação das pessoas nas esferas públicas de decisão deve se
dar de uma forma participativa. A formação das consciências deve
ser privilegiada, pois só cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres podem construir uma nova história, marcada pela justiça.
No dizer do filósofo Antônio Gramsci:
(...) acredito que viver quer dizer tomar partido. Não podem existir
os apenas homens, os estranhos à cidade. Quem verdadeiramente
vive não pode deixar de ser cidadão (...). Indiferença é óbvia, é
parasitismo, é covardia, não é vida. O desafio hoje é muito maior
do que no tempo de Marx. Trata-se de alargar os horizontes do
fazer histórico a partir de uma atitude insubordinada face aos
mandados conformistas. É preciso buscar interlocutores além das
estratificações ortodoxamente alinhadas. Inaugura-se, assim, um
ritual de participação, momento em que as idéias nascem dos
sujeitos estimulados a pensarem. É a condição da vida feliz que
enseja asfaltar os caminhos para a cultura da paz (GRAMSCI, p.
144)

A indiferença é um dos grandes males que se abate sobre a
sociedade. As pessoas não procuram mais criar novas formas de
inclusão social, alienando-se dos dramas sociais. Uma nova forma
de organização da sociedade deve ser visada. O poder político não
pode ser monopólio de uma casta ou de um grupo de privilegiados.
Todos devem buscar soluções comuns para os problemas sociais.
O filósofo existencialista Jean-Paul Sartre comunga do
mesmo ideal de Gramsci. Para Sartre a interrupção de qualquer
barbárie, é preciso revigorar uma espécie de sabedoria ética que
sustente uma pólis agregadora capaz de abrigar os sujeitos e estar
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atenta à violação e à liberdade dos seus direitos, defendendo-os
sempre que esses estiverem ameaçados. Sartre, apud Perdigão,
afirma que:
Lutarei por dois princípios conjuntos: primeiro, ninguém pode ser
livre se todo mundo não o for; segundo, lutarei pelo melhoramento
do nível de vida e das condições de trabalho. A liberdade – não
metafísica, mas prática - é condicionada pelas proteínas. A vida
será humana a partir do dia em que todo mundo puder saciar sua
fome e todo homem puder exercer um trabalho nas condições que
lhe convém. Lutarei não apenas por um nível de vida melhor, mas
também por condições de vida democráticas para todos, pela
libertação de todos os explorados, de todos os oprimidos3
(GRAMSCI, p. 144)

Essa perspectiva de um Sartre engajado com os dramas
humanos foi causada, sobretudo, pelo impacto da Segunda Guerra
Mundial que, segundo Cohen-Solal, faz emergir o Sartre militante
ético que, pela primeira vez, engaja-se em favor de uma causa social.
Situação, liberdade e engajamento são, para ele, as palavras-mestras
desse período. Ele organiza igualmente um projeto de investigação
do mundo, ao mesmo tempo, global e popular. Nesse momento de
seu pensamento, Sartre está sendo claro na defesa dos valores
políticos e causas sociais ao redor do mundo, enfatizando a
importância do ser humano no engajamento social. A filosofia do
engajamento que propõe Sartre é, antes de tudo, um andar com os
pés no chão, ou seja, uma experiência situada num tempo e num
espaço. (COHEN-SOLAL, p. 30-31)
Assim, é preciso, pois, alargar os horizontes do fazer
histórico a partir de uma atitude insubordinada face aos mandados
conformistas. Dir-se-ia: um início, um ritual de participação ativa,
momento em que as ideias nascem dos sujeitos estimulados a
pensarem para agirem livremente.
Para Sartre:
3

Esta afirmação é de Sartre e foi transcrita por Paulo Perdigão, que, entrementes, não indica a fonte.
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A realidade humana é livre porque não é o bastante, porque está
perpetuamente desprendida de si mesmo, e porque aquilo que foi
está separado por um nada daquilo que é e daquilo que será [...].
O homem é livre porque não é em si mesmo, mas presença a si. O
ser que é o que é não poderia ser livre. A liberdade é, precisamente,
o nada que é o tendo sido no âmago do homem e obriga a realidade
humana a fazer-se em vez de ser (SARTRE, SN, p. 545; EN, p. 516).

A liberdade, também, não poderia ser pura abstração ou
absoluta transcendência porque a consciência não vive apartada do
mundo, mas inserida nele, comprometida pelo corpo no mundo do
Em-Si, sujeita a necessidades concretas. Toda liberdade é liberdade
situada na realidade objetiva e histórica na qual o homem se situa,
ou seja, no campo da facticidade Sartre esclarece:
A liberdade não é um transcender qualquer, de um
dado qualquer, mas assumindo o dado em bruto e
conferindo-lhe seu sentido, ela escolhe e si mesmo de
repente: seu fim é justamente mudar este dado-aqui,
da mesma forma como o dado aparece como sendo
este dado-aqui à luz do fim escolhido. [...] Toda a
escolha é escolha de uma mudança concreta a ser
provocada em um dado concreto. Toda situação é
concreta.

Em suma, a liberdade é sempre situada: não há, diz Sartre,
liberdade separada de limite. Essa reciprocidade deve ser
compreendida a partir de uma relação dialética entre possibilidades
e limites: o exercício da liberdade é limitado pela situação, vivida
concretamente. Tais limites que possibilitam o exercício da própria
liberdade pela condição da resistência.
Assim, entende-se que a obra sartreana não é um
pensamento que defende uma liberdade sem nenhum compromisso
histórico, liberdade puramente abstrata. Apesar de a liberdade
apresentar um forte acento na subjetividade, ela tem implicações
concretas na história das sociedades, seja pelo compromisso com as
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causas sociais, seja pelo engajamento. Há um sujeito consciente e
responsável por suas escolhas.
Amartya Sen, consagrado economista indiano que nasceu no
ano de 1933, que hoje leciona economia e filosofia em Harvard nos
EUA e tem uma grande importância no debate acadêmico atual pode
ser avaliada pelo seu prêmio Nobel de economia em 1998. Esse
filósofo indiano defende que as oportunidades, de modo geral, dizem
respeito aos vínculos que devem ser estabelecidos entre a liberdade
e as nossas ações e decisões que as pessoas têm e que garantem as
oportunidades reais dos indivíduos, ou seja, ações livres. Segundo
Sen,
A privação da liberdade pode surgir em razão de processos
inadequados (como violação do direito ao voto ou de outros
direitos políticos e civis), ou de oportunidades inadequadas que
algumas pessoas têm para realizarem o mínimo que gostariam
(incluindo a ausência de oportunidades elementares como a
capacidade de escapar da morte prematura, morbidez evitável ou
fome involuntária.) (SEN, p. 32.).

A propósito, Simone de Beauvoir ratifica a importância da
subjetividade, já destacada por Sartre. Nas suas palavras: “Quanto
mais vivamente um filósofo sublinhar o papel e o valor da
subjetividade, mais ele será levado a descrever a experiência
metafísica em sua forma singular e temporal (BEAUVOIR, p. 1159.)
Quanto mais o sujeito for consciente de sua própria condição, isto é,
quanto mais conhecer sua estrutura e sua dinâmica, encontrará o
sentido de sua existência, na construção de sua realidade histórica.
Uma vez que a existência precede a essência, Sartre
apresenta o primeiro princípio do existencialismo no qual o homem
nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Significa, dizer,
que o homem primeiramente existe, se descobre, neste mundo, e só
depois se define. Sendo assim, prioriza a ação, uma vez que é a partir
dela que a “essência” do homem é construída. (SARTRE, SN, p.695;
EN, p. 655.)
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Se tudo está por se fazer, ou seja, em aberto, com infinitas
possibilidades de agir, não há razão suficiente para alguns julgarem
a filosofia sartreana como uma filosofia gratuita que fecha todas as
portas para um compromisso do homem na vida em sociedade.
. O risco de uma liberdade sem compromissos é o aumento
da desigualdade social. Segundo Zambam e Aquino, o aumento da
fome no mundo está relacionado à ausência de liberdade. A análise
da última fome coletiva na Índia que dizimou incontáveis vidas
humanas, somou-se à manutenção das exportações de alimentos,
em período expressivo, para abastecer o mercado inglês. A
afirmação de Sen, a partir de suas análises empíricas, demonstra
que não ocorrem fomes coletivas ou cenários similares em
sociedades democráticas com liberdade de expressão, participação e
decisão (ZAMBAM, AQUINO. p. 21.). Segundo Sen,
incluem capacidades elementares como, por exemplo, ter
condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a
morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades
associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação
política e liberdade de expressão, etc.(SEN, p. 55.)

Já segundo Sartre deve-se, incessantemente, participar na
construção da história do ser humano com paixão, isto é, com
pathos, direcionando o seu existir com autenticidade e com
compromisso para conquistar seu modo de ser humano. O
pensamento existencial sartreano afirma ser a vida o somatório de
todos os atos, uma vez que não existe para cada um senão aquilo
que ele próprio faz, ou seja, o resultado de cada uma de suas ações
constitui a sua própria existência humana.
O filósofo sabia que os homens e as sociedades que se
deixam pautar pela indiferença pagam um preço muito caro, pois
todos, de uma forma ou de outra, sofrem com as injustiças de um
tecido social gasto pelo egoísmo e ambição de certos grupos. O
verdadeiro humanismo trata, com rigor teórico, os grandes
problemas da sociedade e aponta para soluções.
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Podemos nos perguntar, então, o humanismo morreu?
Diríamos, pois, que esta preocupação humanista que sentimos pela
convivência e pelo bem-estar humano não desaparece, e no
momento em que se exaurir, irão desaparecer os seres humanos.
Mesmo com a relativização dos direitos humanos e apesar do
egoísmo crescente na sociedade neo-liberal, o interesse pelo outro
não desapareceu e a preocupação com a construção de uma
sociedade justa permanece. Se isso não acontecesse seria o fim de
toda a humanidade, pois a civilização seria, rapidamente, dizimada.
A aterrorizante violência urbana e os crimes ambientais são um
alerta, na perspectiva de que precisamos aprender a viver com mais
humanidade.
Entretanto, há lugar para a esperança neste mundo
insensível e humano? Como descobrir seus caminhos? Podemos
confiar na paz e nos pactos humanos? Nessa sociedade de tantas
dúvidas, o filósofo tem por ofício refletir o tempo em que vive.
Segundo Platão, a primeira virtude do filósofo é admirar-se. A
admiração é a condição da qual deriva a capacidade de
problematizar, o que marca a filosofia não como posse da verdade,
mas como sua eterna busca. Porém, a filosofia humanista não deve
limitar-se ao simples admirar. Esta deve ser apenas uma etapa na
efetivação de uma sociedade marcada, profundamente, pela justiça.
A filosofia existencial é, por excelência, uma das grandes
buscas teóricas que a civilização do século XX empreendeu, para
compreender-se. A humanidade clama por uma razão que não
exclua milhões de homens e mulheres. Cabe à filosofia dar condições
para a construção de um referencial ético-reflexivo que sinalize à
sociedade valores propositivos e afirmativos. O caminho da
racionalidade deve ser o de seguir na construção de um espaço de
vida marcado por sentimentos de justiça, que passem por uma
reflexão coerente e um engajamento social.
Sartre, com sua defesa incontestável da liberdade humana,
concebe nossa existência como um permanente projeto, pleno de
possibilidades. Esta característica nos confere a visão de uma
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sociedade em mudança, talvez um mundo melhor. Segundo a
filósofa Cecília Pires, a humanidade evoluiu, caminhou,
gradativamente, para o reconhecimento dos direitos humanos. No
entanto, o desrespeito a esses direitos ainda permanece. São muitas
as crueldades que ainda estão ocorrendo em nosso tempo. São
muitos os homens e mulheres que sentem e sofrem a exclusão social,
nas várias formas de marginalização e violência simbólica e social.
Para a filósofa Cecilia Pires:
Há graves problemas em alguns segmentos da sociedade civil,
como os que ocorrem com meninas e meninos de rua, com as
mulheres violentadas, com os negros discriminados, com os
operários famintos, cuja escassez demanda ações eficazes e
urgentes, que lhes indiquem a possibilidade de saída. A eles não
interessa o êxito de tal facção ou agrupamento partidário, eclesial
ou educacional. As suas urgências são originárias, entranham seu
ser. Eles precisam se saber sujeitos, para que se entendam como
pessoas de direito. E isso significa saber desse saber, ter
consciência dos próprios direitos(PIRES, p. 135.)

Os sofrimentos que atingem as pessoas nas formas mais
humilhantes precisam ser, urgentemente, superados. Mas, o
processo de inclusão social não se dá apenas pela vontade de uma
força social superior, mas deve ser protagonizado pelos próprios
marginalizados, pois a construção de uma sociedade marcada pela
justiça deve partir não somente, mas sobretudo, daqueles que mais
necessitam da efetivação dos direitos.
3. O COMPROMISSO ÉTICO
A sociedade se depara com grandes desafios éticos e não
há possibilidade de construção de uma sociedade mais justa, se não
conseguirmos refletir, adequadamente, a fim de fornecermos
respostas à altura dos desafios éticos de nosso tempo. Quando se
tenta formular uma reflexão ética não se deve jamais esquecer que
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as razões e o porquê da ética estão na imediata determinação dos
regramentos individuais e sociais.
O ser humano emite juízos morais situado num contexto
histórico. Não há um código de moral ou preceitos éticos que não
estejam situados numa determinada sociedade, enquadrada num
determinado quadrante espaço-temporal. Os horizontes da ética se
referem aos limites do que é ou não permitido numa específica
sociedade.
O pensador aceita a teoria da intencionalidade de Husserl
ao afirmar que conhecer ou ter consciência é sempre ter consciência
de alguma coisa, e ter consciência de alguma coisa é construir
significados face ao próprio Ser. “A consciência é um ser cuja
existência coloca a essência, e, inversamente, é consciência de um
ser cuja essência implica a existência, ou seja, cuja aparência exige
ser. O ser está em toda parte”. O autor extrai dessa descrição uma
dinâmica da consciência que ultrapassa a si mesmo e compreende o
mundo dos objetos, além da aparência. O ser para a consciência é
transfenomenal.
Entende que o homem tem um compromisso com a
humanidade porque ao escolher um projeto de vida, ele é,
absolutamente, responsável pelo sustento desse projeto. Ele precisa
sustentar, por meio do seu agir, os valores que compõem a
moralidade, servindo de parâmetro para a existência de toda a
humanidade. Ao escolher um determinado tipo de homem, escolhese, não só o tipo que serve, mas também o que deve servir de
protótipo para a humanidade toda.
Para compreender melhor o conceito de escolha, faz-se
necessário recorrer ao texto de sua conferência, O Existencialismo é
um Humanismo, no qual Sartre argumenta que, ao se fazer uma
escolha, cria-se uma autoimagem do homem tal como ele deve ser
e, dessa forma, uma imagem que engloba toda humanidade. Sartre
afirma:
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Quando dizemos que o homem se escolhe a si, queremos dizer que
cada um de nós se escolhe a si próprio; mas com isso queremos
também dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os
homens. Com efeito, não há dos nossos atos um sequer que, ao
criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo uma
imagem do homem como julgamos que deve ser. [...] Assim, a
nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor,
porque ela envolve toda humanidade (SARTRE, p. 31-32.).

Dessa forma, para Sartre, na medida em que o homem é o
ser pelo qual há um mundo, ele é autor desse mundo, bem como de
si mesmo, porque ele faz ser não como criadores ou produtores, mas
na “maneira de ser”, na maneira como escolhe na situação.
Dirá Sartre:
Não serei eu quem determina o coeficiente de adversidade das
coisas e até sua imprevisibilidade ao decidir por mim mesmo?
Assim, não há acidentes em uma vida; uma ocorrência comum que
irrompe subitamente e me carrega não provém de fora; se sou
mobilizado em uma guerra, esta guerra é minha guerra, é feita à
minha imagem e eu a mereço (SARTRE, SN, p. 678-679;EN, p.
639-640.).

A responsabilidade não é, portanto, uma ideia
simplesmente adicional à de liberdade, ela é constitutiva, podendo
ser deduzida das descrições anteriores a respeito do ser livre e da
consciência. Por isso, dirá Sartre, que a consequência essencial das
observações anteriores é a de que um homem “estando condenado
a ser livre, carrega nos ombros o peso do mundo inteiro: é
responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser”.
A noção de responsabilidade funda a relação entre o homem
condenado a ser livre e a ética do compromisso. A responsabilidade
é uma reivindicação das consequências da liberdade. Aquilo que
ocorre ao homem é seu acontecimento e, assim, ele compromete-se
com aqueles que, de uma maneira ou outra, estão envolvidos
também. Por mais insignificante que seja, o fazer cotidiano do
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homem é comprometido com o outro. Qualquer escolha deve ser
responsável em face de qualquer situação, mesmo não existindo
nenhum valor a priori que a defina.
É possível afirmar e comprovar que, em Sartre, mesmo não
descrevendo propriamente uma moral, é perfeitamente possível
perceber-se o peso enorme que ela possui em suas ideias.
Para facilitar a interpretação e sustentar a tese de uma moral
sartreana, recorre-se ao filósofo Paulo Perdigão que diz:
Na verdade, em O Ser e o Nada, todo esforço intelectual de Sartre
destinava-se a demonstrar que o homem é livre, (...) Sartre
respondeu que o único dogma do existencialismo é a afirmação da
liberdade humana, explicando que a sua doutrina não conduz a um
“quietismo de angústia”, mas, pelo contrário, define o homem pela
ação prática: o homem deve criar a sua própria essência, e para
isso deve lançar-se no mundo, sofrendo e lutando, assim
definindo-se pouco a pouco. “O existencialismo – disse - é uma,
filosofia humanista da ação, do esforço, do combate, da
solidariedade” (PERDIGÃO, p. 22.)

O pensamento filosófico de Sartre, portanto, permite um
alargamento de perspectivas e de compromissos éticos e sociais.
Assim, o que propõe com seu pensamento é recolocar sobre os
ombros do homem, sujeito, a responsabilidade total de produzir e
justificar seus próprios valores universais. Ao assumir, suas escolhas
e, consequentemente, suas decisões, o ser humano superará as
dificuldades geradas pelos outros ou por ele mesmo. Ao priorizar a
ação humana, chama a atenção de cada indivíduo para a liberdade
que possui e que se torna presente por meio do agir humano. O
indivíduo tem, em suas mãos, a possibilidade de romper processos
e dizer não à conjuntura, modificando o rumo de suas ações e de
refletir sobre suas ações no seu contexto existencial.
Segundo Sartre:
Sou abandonado no mundo, não no sentido de que permanecesse
desamparado e passivo em um universo hostil, tal como a tábua
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que flutua sobre água, mas, ao contrário, no sentido de que me
deparo subitamente sozinho e sem ajuda, comprometido em um
mundo pelo qual sou inteiramente responsável, sem poder, por
mais que tente,
livrar-me um instante sequer desta
responsabilidade de ser-no-mundo (SARTRE, SN, p. 680; EN, p.
641.).

Pode-se perguntar o que seria o abandono? Sartre defende
que não há nada pré-fixado para o homem em sua existência no
mundo. O homem, de certa forma, está, totalmente, abandonado à
sua própria liberdade. A liberdade e a responsabilidade são
originárias, ou seja, são um convite ao transcender-se enquanto
existência. Na sua compreensão:
Assim, a facticidade está por toda parte, porém inapreensível;
jamais encontro senão a minha responsabilidade, daí por que não
posso indagar por que nasci, maldizer o dia de meu nascimento ou
declarar que não pedi para nascer, pois essas diferentes atitudes
com relação ao meu nascimento, ou seja, com relação ao fato de
que realizarão uma presença no mundo, nada mais são
precisamente, do que maneiras de assumir com plena
responsabilidade este nascimento e fazê-lo meu (SARTRE, op.
cit.,p 680-681; EN, p. 641.).

Dessa maneira, para Sartre, nada impede a liberdade, nem
as situações e nem as emoções. Nas situações condicionantes, o
homem continua livre porque todo o condicionamento que existe,
na situação, dependerá do projeto de cada um. É a liberdade que
determinará a situação porque são os objetivos do homem que farão
das coisas possibilidades ou limites. A responsabilidade deve ser
uma característica de todo o agir livre humano.
Sartre, com seu pensamento, abre caminhos novos e vem
justificar sua tese da necessidade de unir a reflexão teórica com a
ação prática e abraçar com coragem e responsabilidade as questões
pertinentes à esfera humana: o resgate do ser humano e o direito à
cidadania; o surgimento de uma nova cultura, a cultura da
responsabilidade ou cultura da solidariedade.
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Ratifica-se assim, o que Fornet-Betancourt expressa:
A especificação da questão intercultural, como Sartre deve
enfatizar, é inseparável de seu compromisso político pela luta de
libertação dos povos do Terceiro Mundo e das minorias oprimidas.
Isso é no fundo uma consequência necessária da concepção de ser
humano como a liberdade, ou a ideia que serve como um marco
na arquitetura de sua filosofia inteira. É a liberdade, mais
precisamente, a ideia de afirmar a liberdade como um objetivo da
realização do verdadeiro ser humano sem discriminação de
qualquer tipo, como uma exigência da universal ordem sóciopolítica em que os seres humanos, o respeito pela sua liberdade, é
reconhecida e tratada de igual para igual. Sartre teve que
tematizar a questão em termos intercultural numa dimensão
inerente no desenvolvimento e especificidade histórica de sua
filosofia de liberdade (FORNET-BETANCOURT, p. 148-149)

Uma das discussões filosóficas contemporâneas é da
liberdade ética e essa está, intimamente, ligada à comunidade
humana. As relações não são de contiguidade, mas de
intersubjetividade, de engajamento, isto é, o ser humano não está,
simplesmente, um ao lado do outro, mas é feito um pelo outro.
Sendo assim, não se pode falar propriamente do ser humano como
se ele fosse uma ilha, visto que ele necessita compartilhar sua
existência com os demais indivíduos. Por isso, o homem é um ser
social.
O indivíduo não existe como ser humano fora do meio social.
Além dos impulsos vitais que levam os homens a juntarem-se ou a
oporem-se uns aos outros, eles são estimulados a compartilhar sua
própria existência com os demais e, além disso, são movidos pela
necessidade de buscar o bem comum. Assim sendo, para garantir o
bem individual e coletivo e para a concretização do bem comum,
acha-se indispensável a compreensão da autenticidade como Sartre
aborda, como foi visto acima.
Yvan Salzmann, um dos pensadores franceses estudiosos do
pensamento de Sartre, afirma:
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Essa autenticidade é tentar fazer uma moralidade concreta. O
agente moral deve, realmente, estar ciente do que está sendo feito
e existem valores - a partir de umas contingências originais - que
não são mudados em ações transformadoras e criativas que
mostram toda a sua inalterável liberdade. (SALZMANN, p. 114).

De fato, aprendeu-se com Sartre, que ao querer a
liberdade pela liberdade, descobre-se que nunca o ser humano foi
plenamente livre. E se ele não é os outros, também, não o são. A
liberdade humana acontece no inter-relacionamento com os outros,
na relação cotidiana com as pessoas. Se os outros oprimem o
homem, impedindo que ele se manifeste, então, sua liberdade é
precária. Portanto, a liberdade acontece quando as duas partes têm
um compromisso com o outro, assumindo, reciprocamente, a defesa
pela liberdade de todos em todas as formas de manifestação. A
filosofia de Sartre uma defesa radical da verdade, na qual cada
homem escolhe o seu destino e constrói a sua história.
O caráter social da liberdade contrapõe-se à ideia
individualista de liberdade herdada da tradição liberal burguesa,
cuja concepção clássica era a liberdade de cada um que era limitada,
unicamente, pela liberdade dos demais, ou seja, a liberdade de cada
um encontrava o seu limite na liberdade do outro. No entanto, nem
sempre a liberdade de escolha é tão livre quanto se apregoa,
sobretudo nas sociedades em que predominam privilégios para
poucos, restringindo o campo de ação livre da maioria.
Sartre nunca deixa de se preocupar com os problemas de
seu tempo. Por isso, defende a necessidade de um engajamento
social em prol da construção de uma sociedade mais justa e
responsável. O ser humano tem uma responsabilidade pessoal por
tudo o que acontece dentro de sua história de vida.
Apesar de todas as mudanças de pensamento em sua vida
intelectual, ele nunca deixou de se preocupar com os problemas que
atingiam a sociedade de seu tempo. Antes, ele buscou uma
compreensão do homem que não fosse fragmentada ou que
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estivesse estilhaçada pelas ciências positivas, buscando,
principalmente, ver e analisar o homem como um todo, na sua
unidade.
Sabe-se de que a vida moral só é possível como ação baseada
na cooperação, na reciprocidade e no desenvolvimento da
responsabilidade e do compromisso. Só assim, torna-se viável a
efetiva liberdade de cada um. Nesse sentido, o outro não é limite da
liberdade do homem, mas a condição para atingi-la. Parece prudente
atentar bem para o que se escolhe e para o que se faz, procurando
adquirir um certo saber-viver que permita ao homem acertar. A
ética é uma necessidade humana, mais do que ser uma reflexão
sobre os costumes, pois não há possibilidade de existência sem uma
vida marcada por ações éticas.
No entanto, a sociedade existe, sobretudo, porque os
homens não só acreditam que cumprindo as normas éticas eles
viverão em paz, mas, sobremaneira, porque a existência humana
vivida eticamente torna o homem mais humano. Não há formas de
vida que possam ser aceitas, se não tiverem o homem como
fundamento e ideal último da sociedade, pois o ser humano
experiência, fundamentalmente, a ética.
A experiência ética é uma experiência humana fundamental, é a
nossa condição de pessoas, que nos leva a assumir valores éticos.
As questões – que devo fazer? Como devo agir? O que posso
escolher? - estão inseridas no âmbito do convívio social, uma vez
que não somos sujeitos programados, determinados como objetos,
sem vontade ou sem liberdade (PIRES, p. 144.)

O convívio social é o ambiente onde a ética é vivida e pode
ser transformada. Se há um grande apelo, a fim de que se possa
construir uma nova sociedade, este passa por uma grande ruptura
com os modelos e estereótipos éticos que não privilegiam o ser
humano, tornando-o um meio e não um fim em si mesmo.
A valorização do humano passou a ser um dos temas mais
urgentes de nossa época, tão carente de um discurso ético que inclua
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os marginalizados, como principalmente, de práticas inclusivas,
através de políticas afirmativas, tanto públicas como privadas de
promoção da cidadania.
O relativismo ético se apresenta como um dos grandes
obstáculos à superação desse estado de falência ético-moral a que
assistimos. Nada proíbe pensar que valores relativos a esta ou àquela
sociedade possam se tornar, e se tornam cada vez mais relativos à
humanidade em seu conjunto (CONTE-SPONVILLE, p. 37.). Essa
permissividade teórica que não impõe limite algum e não proíbe
pensar a relativização dos valores é que torna frágil toda tentativa
de engendramento de um novo sistema moral.
A perplexidade de Sponville é ainda maior, porque estamos
ao ponto de flexibilizar a noção de Direitos Humanos. Uma
conquista muito cara para a sociedade humana do século XX e que
foi conseguida sob as cinzas da 2ª Guerra Mundial.
Não é a um processo assim, de universalização crescente, que
assistimos hoje, em torno dos chamados “Direitos Humanos”? Se
temos, no essencial, o mesmo corpo, o mesmo cérebro, a mesma
razão, se temos cada vez mais a mesma história e a mesma
civilização, como não teríamos também, cada vez mais, os mesmos
valores ou os mesmos ideais? A moral pode permanecer ao mesmo
tempo absolutamente particular (toda moral é humana) sem
deixar de tornar-se relativamente universal todos os homens
podem ter, de direito, a mesma moral, e nada impede que a
tenham, de fato, cada vez mais.

Está crescendo, todavia, a consciência de que há certos
valores e preceitos que não podem ser abandonados ou relativizados
de modo algum. A luta pelos direitos humanos não poderá jamais
ser deixada de lado e será sempre um desafio para as próximas
gerações. Uma sociedade que relativiza os direitos humanos está
condenada à implosão do pacto social porque nada pode ser pior do
que desconsiderar a primazia da vida humana diante dos instintos
humanos e, sobremaneira, os mais narcísicos e ególatras.
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A filosofia sartreana, nos desafia e nos faz refletir sobre a
necessidade de cada ser humano tomar em mãos as rédeas de si
mesmo, como protagonista consciente de sua história. Trata dessa
questão na quarta parte da obra O Ser e o Nada, intitulada Ter, Fazer
e Se (SARTRE, SN, p. 535; EN, p. 508.). Não basta ter somente uma
consciência crítica da realidade, mas sim, é necessário um agir ativo
nas transformações sociais. Sartre, assim, adverte da necessidade
de o homem alargar seus horizontes do fazer histórico-responsável
a partir de uma atitude insubordinada face aos mandatos
conformistas. Dir-se-ia como uma espécie de ritual de participação
ativa. Momentos, esses, em que as ideias nascem dos sujeitos
estimulados a pensarem e agirem livremente.
Os procedimentos éticos sartreanos não têm a finalidade de
dizer como deve ser a economia e a política. No entanto, a
economia como a política não podem desenvolver-se sem a ética. A
ética perpassa, transversalmente, as dimensões sócio-econômicopolíticas e culturais das relações sociais. Não é possível viver sem
uma ética básica que não contemple a relação intersubjetiva. Pois, é
a partir da relação intersubjetiva, neste contexto, escolhaengajamento-compromisso,
que
a
liberdade
adquire
substancialidade ética.
O projeto do homem, só se faz em contato com o projeto que
o outro é, não para imitá-lo, mas para conferir autenticidade ao
nosso próprio projeto. A questão do outro é uma realidade que
perpassa a obra de Sartre. O outro é o meu inferno, como ele afirma
em sua peça Entre Quatro Paredes. Dizer que o inferno são os
outros, produziu um tremor forte nas consciências daqueles que
aceitavam, ainda que de modo falso, a presença alheia no seu
universo subjetivo4. Refere-se à falsidade porque todos sabem das
4

Sartre escreveu esta frase em O Ser e o Nada, numa entrevista concedida em 1965, traduzida
posteriormente e publicada em Le Magazine Littéraire (1971) em que ele explica o que afirmara Cf.
Sartre: Poder, violência y revolución. Introducción y selección de textos de: RODRIGUES, José Luis.
1987, p. 110: “O inferno são os outros, na medida em que todo o mundo está imerso desde o nascimento
em uma situação que o obriga a estar submetido. Se nasce filho de um homem rico ou de um argelino,
ou de um médico, ou de um americano. Desde este momento se tem um futuro traçado, um futuro
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dificuldades que se tem ao lidar consigo mesmo, com os próprios
limites e incoerências, quanto mais lidar com tudo isso no universo
de estranhamento que o outro produz.
Isto não significa dizer que a presença do outro é
insuportável, que ele deve ser aniquilado ou qualquer defesa
proselitista acerca dos melhores e piores sujeitos do mundo. O que
é preciso entender, sem recuar na compreensão sartreana, é que há
uma indicação concreta de que é necessário preservar a
subjetividade.
Usada sem o devido contexto, tal sentença causa certo
alvoroço e frenesi, como se por meio dela Sartre quisesse anular a
importância capital que tem o outro; e ainda, como se isso desse
margem para a justificação de uma espécie de individualismo
solipsista ou de ostracismo, quando, na verdade, a presença do outro
é tão importante que a metáfora do inferno é empregada de modo e
a nos fazer sentir a profundidade do impacto da existência do outro
sobre nós. Afirma a esse respeito Sartre:
[...] o 'ser-com' tem significação completamente diferente: o 'com'
não designa a relação recíproca de reconhecimento e luta
resultante da aparição no meio do mundo de uma outra realidadehumana que não a minha. Expressa sobretudo uma espécie de
solidariedade ontológica para a exploração desse mundo.
(SARTRE, p. 317-318.)

O fato de que o outro é objeto para mim, da mesma forma
que eu sou objeto para ele, não constitui um ponto negativo da
filosofia de Sartre, quer dizer, tão somente que o outro é um
mediador com o qual eu preciso contar para construir minha
existência. É assim que Sartre redescobre a intersubjetividade. Na
conferência o Existencialismo é um Humanismo, (1945) Sartre

que os outros lhes deram. Esse determinismo é o inferno que deve ser negado para que o sujeito possa
realizar seu projeto próprio”.
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afirma nossa inteira dependência do outro, nossa necessidade de
que ele, também, exista quando diz,
O outro é indispensável à minha existência, tal como, aliás, ao
conhecimento que eu tenho de mim. [...] Assim descobrimos
imediatamente um mundo a que chamaremos de
intersubjetividade e é nesse mundo que o homem decide o que ele
é e o que são os outros. (SARTRE, p. 22.)

E esse retorno existencialista à subjetividade, como campo
sobre o qual se pode dizer com segurança alguma coisa, é, segundo
ele, a única forma de conferir dignidade ao homem. Como já
abordamos anteriormente, o conceito de subjetividade em Sartre,
refere-se especificamente à tessitura do acontecimento humano que
se constitui, arduamente, por si mesmo, e não de acordo com
determinações naturais, divinas ou transcendentais.
Notaremos o surgimento da ideia de uma ética da
responsabilidade e de uma cultura solidária a partir do
compromisso e do engajamento, na qual Sartre nos coloca no
caminho da exigência de recompor tanto teórica como prática a ideia
da liberdade humana, mediada pela necessidade da
responsabilidade e da solidariedade.
A imagem do homem é a de um ser real e singular, como
consciência que se lança no mundo para dele tirar seu conteúdo. Faz
parte do conjunto histórico e coloca diante de si pela autenticidade
e pela reflexão o peso da responsabilidade. Só será possível falar de
valor moral numa perspectiva prática, na ação concreta e em
situação, isto é, não em uma moral meramente contemplativa.
O agente moral, portanto, não tem uma natureza, um
fundamento estável, mas é um sujeito, predominantemente,
marcado pela mudança, pelo comprometimento e pelo
reconhecimento da diversidade de consciências que encontra diante
de si. Essa moral defendida por Sartre não se dá no isolamento, mas
coloca o indivíduo no projeto de ser-com-os-outros. São suas
próprias palavras: “O outro é o mediador indispensável entre mim
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e mim mesmo: sinto vergonha de mim tal como apareço ao outro”
(SARTRE, SN. p. 290. EN, p. 276.).
As diferenças culturais não podem separar as pessoas,
porque os seres humanos têm mais semelhanças e comungam os
mesmos dramas. Quando se relativiza os preceitos éticos, como os
Direitos Humanos, abre-se caminho para toda forma de
arbitrariedade à revelia da lei, e de mazelas que minimizam a
dignidade humana. É notório em nossa sociedade contemporânea
onde o individualismo se reduz a um narcisismo. Cada pessoa está
preocupada apenas com a busca de seu prazer imediato, de seu
próprio sucesso e de seus interesses exclusivamente particulares. O
egocentrismo e a indiferença pelos outros e pelo mundo tornaramse, para muitos, uma norma. Sartre nos convida a ressignificar o
lugar do homem no mundo, sua relação com o outro e
consequentemente com a humanidade.
Seu pensamento nos dá um alento e confiança para
prosseguirmos nossa luta de transformações sociais, mas para isso
é necessário o nosso envolvimento, o nosso engajamento. Sendo nós
mesmos, com autenticidade, protagonistas de nossa história. Ter
presente que nunca devemos negar a responsabilidade por tudo o
que fizermos.
Expressou este grande desafio: que é possível, portanto, não
só pensar diferentemente o ser humano, mas pensar um homem
novo e, consequentemente, repensar a ética atual. A vida é uma
paixão inútil se o sujeito não levar a sério a liberdade com a
responsabilidade.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O filósofo Jean-Paul Sartre adverte o ser humano para a
necessidade de uma ação conjunta para enfrentar os desafios sociais.
Percebe-se que, quando o homem desaprende de ser solidário, ele
empobrece suas relações sociais e sua própria condição de humanidade,
que se realiza a partir da intersubjetividade com os outros. Ao abrir mão
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da intrínseca relação entre o eu e o outro, perde-se a dimensão da
construção social que se dá coletivamente.
O pensamento sartreano assevera que o uso da liberdade do
homem depende, exclusivamente, da sua responsabilidade. Identifica
na liberdade todas as possibilidades do ser humano realizar seus
projetos de autonomia da consciência. E isso tem preço: o do
enfrentamento contínuo e coerente de tudo aquilo que for empecilho
para o humano se realizar na totalidade de sua existência. Os homens
devem ser solidários uns aos outros para que a escassez possa ser
superada. No âmbito da escassez, isto é, na ausência da ética, a
liberdade não se realiza. Nisso consiste a responsabilidade moral, daí o
dizer que na minha escolha está a escolha da humanidade, na medida
em que o projeto de liberdade é um projeto humano. Cabe a cada um
tornar-se ator de um mundo mais fraterno para ajudar o mundo a
mudar.
Portanto, o modo do homem estar no mundo, se consciente
e responsável de sua missão, é justamente para poder melhorá-lo,
aprimorá-lo, tornando-o cada vez mais humanizado e habitável. O
compromisso significa engajamento e esse representa o dever de
analisar a situação concreta em que se vive, tornando-se solidário
nos acontecimentos de seu tempo. Comprometer-se é optar, é
envolver-se, é responsabilizar-se num empenho radical. A medula
do compromisso está na liberdade e na responsabilidade.
Ao falar e vivenciar a liberdade pautada na ética, na
solidariedade, no engajamento e na prática da justiça, mesmo que
na obra de Sartre não haja o conceito de cidadania, e o filósofo não
use esse termo, pensa-se que é o conceito mais próximo do que seria
uma possível ética sartreana numa linguagem do século XXI. É uma
forma de traduzir a ética sartreana para o tempo atual. Defende-se,
pois, que a cidadania é este elemento integrante do
comprometimento do homem, isto é, inserido, ativamente, na
realidade social. Sendo assim, uma maneira palpável de edificar e
construir espaços na sociedade, para, de fato, existir uma
convivência mais humana para todos.
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Decorre do pensamento sartreano que o exercício da
cidadania não pode ser uma prática isolada, solipsista, mas uma
ação coletiva, comunitária, em favor da vida, em favor dos que estão
à margem do tecido social, integrando-os no corpo social. Para isso,
é fundamental que cada sujeito participe da vida política, econômica,
social e cultural de sua cidade, de seu país, do mundo.
O humanismo do século XXI deve ir além do humanismo
filosófico de Jean-Paul Sartre do século XX, porque de lá para cá os
desafios para o humanismo aumentaram, em virtude de um
esfacelamento ético cada vez maior. Precisamos intensificar nossas
habilidades para lidar com o real, olhando de forma mais ampla e
crítica para a realidade. Procurar não só dentro de nós mesmos, mas
interagindo, permanentemente, com o social.
Concluímos a partir deste artigo que a filosofia humanista
sartreana nos faz um apelo e um alerta fundamental neste tempo
atual, no qual a ética não pode ser a vida individual, privada, pautada
somente pelos interesses pessoais. A concretização do bem, a busca
da felicidade só terá sentido ético se incluir o próximo, o outro, isto
é, fazer da felicidade do próximo o motivo de nossas inquietações,
das nossas ações.
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A MATERIALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, O DIREITO AO LAZER E A IDEIA DE
DEMOCRACIA
Bruna Adeli Borges1
Silvia Helena Arizio2
1 INTRODUÇÃO
O processo de intensificação da sociedade mundial produz
uma série de modificações interligadas ao modelo do Estado
moderno, a expansão das comunicações, do comércio, a
preocupação ambiental e outros assuntos avançaram, gerando um
espaço globalizado no meio de tantas transformações. No entanto, a
participação ativa da sociedade é fundamental para que haja um
Desenvolvimento sustentável, tendo em vista que este mantém o
progresso humano não apenas em alguns lugares, mas em todo do
mundo, pois na medida em que o homem evolui surgem novas
necessidades vitais.
A relevância do desenvolvimento dirigido por uma
sustentabilidade conduz à organização da economia, fortalece as
políticas públicas, os recursos ambientais, bem como os recursos
disponíveis. A contribuição de Amartya Sen para o estudo do artigo
faz compreender o fenômeno do desenvolvimento, que através do
conceito de liberdade pode se ilustrar numa perspectiva o direito
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social ao lazer, que é um direito fundamental e cita-se como o estilo
de vida das pessoas, a atitude de satisfação do indivíduo e o tempo
disponível da pessoa com a sociedade, estes são os componentes
constitutivos do desenvolvimento.
Deste modo, a partir desta nova visão acerca dos direitos
sociais, obrigatoriamente existe a necessidade de abrangência e
entendimento das transformações pela ciência jurídica, inclusive,
tendo por esteira o direito positivo. Especialmente, em torno da
aplicação do direito social ao lazer, o qual, aos poucos, tem gerado
dúvidas e incertezas que surgiram de dissídios filosóficos e
desaguaram na pragmática.
Com extrema relevância para desempenhar o processo das
liberdades no direito social ao lazer, há que se demonstrar o
desenvolvimento da expansão das liberdades criando oportunidades
sociais, em que as políticas públicas e a sociedade têm papéis amplos
no fortalecimento da proteção das capacidades humanas. A ideia de
democracia faz com que se busque a implementação de políticas
públicas efetivas para implementação do lazer a todos os seres
humanos. A essência da democracia funda-se na ideia de que a
decisão deve abranger a escolha da maioria, de maneira a cumprir a
função de ser modelo de governo eficiente para o povo.
O problema desta pesquisa pode ser descrito na seguinte
indagação: quais as necessárias contribuições teóricas e pragmáticas
para a implementação e evolução do desenvolvimento sustentável e
como imaginar a efetivação do direito social ao lazer diante deste
contexto?
A hipótese de solução para essa pergunta surge a partir da
visão diferenciada do papel do desenvolvimento sustentável, o
avanço tecnológico e a modernização social; da efetivação e
implementação do direito social ao lazer e da noção de democracia.
A partir deste cenário, a teoria do desenvolvimento surge como
fundamento para estabelecer os vínculos de uma sociedade
equilibrada, democrática e com desenvolvimento sustentável.
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O objetivo geral deste estudo é investigar a possibilidade de
efetivação do desenvolvimento sustentável e a implementação do
direito ao lazer através de políticas públicas. Os objetivos específicos
podem ser descritos como: 1) verificar a eficácia e a aplicabilidade
das normas constitucionais que contêm direitos sociais,
especialmente, ao lazer; 2) avaliar a forma de desenvolvimento
como expansão da liberdade no direito social ao lazer e sua eficácia
no desenvolvimento sustentável; 3) analisar a democracia diante do
contexto social.
O estudo utiliza como critério metodológico para o relato
dos resultados apresentados, o método dedutivo, assim como as
técnicas de pesquisa bibliográfica3, da categoria4, do conceito
operacional5, da resenha e do referente. Além destes, outros podem
ser acionados para que o aspecto formal deste estudo se torne
esclarecedor ao leitor.
Os fundamentos teóricos desse artigo são caracterizados por
autores como Amartya Sen, Neuro José Zambam, John Rawls,
Márcio Ricardo Staffen, José Afonso da Silva, entre outras leituras
necessárias e trazidas para elucidar o presente estudo.
2 A NOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A sociedade moderna apresenta cenários inquietantes, a
cada dia informações se renovam sobre a crise ambiental. Urgem
preocupações que desafiam os humanos, pois as degradações feitas
contra a natureza são incessantes, a exemplo nas mudanças
climáticas, o que antes parecia distante já chegou, o cotidiano
3

“(...) Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD,
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12. ed. Florianópolis: Conceito
Editoria/Millenium, 2011, p. 207.
4

“(...) palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma idéia” PASOLD, Cesar
Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática, op. cit., p.25.
5

“(...) uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para
os efeitos das idéias que expomos” (...) PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria
e prática, op. cit., p.37
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mudou, contudo, há uma tolerância dos seres humanos para com o
exercício dos limites, guiado pela ausência de consciência para com
a justiça ecológica. (AQUINO, ZAMBAM, 2015, p. 375).
As complexidades do mundo globalizado tornam impossível
soluções rápidas, os desafios que se colocam na problemática
ambiental se enquadram no âmbito da governança, pois
contemplam a participação de vários atores transpassando
fronteiras e a soberania dos Estados-nação.
A partir desse cenário, novos atores assumem para a
condução de problemas ambientais e instaura-se uma governança
mundial a fim de discutirem um consenso diante das drásticas
questões ambientais. Motiva-se a instrumentalização de um
desenvolvimento sustentável que satisfaça apenas as necessidades
das presentes e futuras gerações.
A noção de desenvolvimento sustentável tem um enfoque de
conotação humana, todavia tem limite e, esses estão na natureza.
Aqui é imperioso um equilíbrio ecológico, pois as necessidades
humanas são dependentes de condições naturais a exemplo à água,
o ar puro, o solo fértil e outros.
O desenvolvimento sustentável, como concepção surgiu com
a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, em Estocolmo no ano 1972. A Organização das
Nações Unidas (ONU) denominou a década de 1960 como a
“Primeira Década das Nações Unidas” para o desenvolvimento,
trazendo uma cooperação internacional que proporcionaria um
crescimento econômico de modo a resolver os problemas dos países
mais periféricos.
O termo desenvolvimento sustentável que vem definido no
famoso relatório de 1987, Nosso Futuro Comum como:
“desenvolvimento que respeita às necessidades da geração presente
sem comprometer as necessidades das gerações futuras”, abre
espaços para minimizar a sustentabilidade, bem como alastra a ideia
de que se pode tudo ao mesmo tempo, crescimento econômico, meio
ambiente saudável. Apresenta o relatório um primeiro passo, que
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segundo Washington Novais, esse relatório destaca que o planeta é
finito:
Reconhecer que o planeta é finito, não tem recursos infindáveis;
por isso, Humanidade precisa adotar formatos de viver-padrões de
produção e consumo – sustentáveis, que não consumam mais
recursos do que a biosfera terrestre é capaz de repor; não
comprometam o meio ambiente, os muitos biomas do planeta, os
seres vivis que neles vivem, as cadeias alimentares e reprodutivas;
não degradem os seres humanos; além disso, os padrões de viver
não poderiam sacrificar recursos e comprometer os direitos das
futuras gerações (1999, p. 324)

Para Neuro José Zambam:
A participação ativa da sociedade é fundamental para que haja um
Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista que este mantém o
progresso humano não apenas em alguns lugares, mas em todo do
mundo, pois na medida em que o homem evolui surgem novas
necessidades vitais. (2012, p. 124).

Os efeitos traduzidos pela compreensão da sustentabilidade
se destinam tão somente aos humanos, apesar da intenção ao
equilíbrio entre esses e a natureza. Por outro lado, novos tratados
alternativos enfatizaram para as preocupações e interconexões das
questões ambientais, econômicas e sociais. A Declaração do Rio
afirma que “[...] a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável, a
proteção ambiental deve ser parte integrante do processo de
desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste”
(BRASIL, 2015, p. 01), assim enseja que para que haja
desenvolvimento deve-se proteger o meio ambiente, visto que o
homem é parte integrante do mundo natural.
No entanto, a Declaração do Rio reconheceu que o princípio
da sustentabilidade não pode ser violado em relação ao
desenvolvimento, pois o compromisso com a sustentabilidade vem
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a adotar a orientação da conservação e equilíbrio ao mundo natural,
compromisso que dialoga com as atuais e futuras gerações, visando
uma transformação das consciências que atuam com
in(sustentabilidade). Trata-se, portanto, que a sustentabilidade
ecológica se torna vetor fundamental para se identificar
responsabilidades comuns no tratamento e cuidado do mundo
natural.
O fato é que o desenvolvimento sustentável deve ser
entendido e executado a partir daquilo que enuncia no Princípio da
Sustentabilidade, pois esse orienta a interpretação de normas
jurídicas e estabelece uma compreensão da justiça, dos direitos
humanos e da soberania do Estado.
A relevância do desenvolvimento dirigido por uma
sustentabilidade conduz à organização da economia, fortalece as
políticas públicas, os recursos ambientais, bem como os recursos
disponíveis. Estabelecendo assim, um aumento das capacidades
humanas e das liberdades em geral, podendo funcionar por meio da
promoção das liberdades integradas e interdependentes.
Em linhas mais precisas, o desenvolvimento sustentável tem
por teor a manutenção das fontes para produção e reprodução do
homem e de suas atividades. Neste sentido, oportuniza uma relação
de convivência entre homens e o ambiente para que todos possam
desfrutar de recursos existentes e de oportunidades hoje á
disposição. Para Neuro José Zambam “a relevância da
fundamentação do direito ao desenvolvimento sustentável reflete os
limites do atual modelo, tanto considerando o seu referência teórico
quanto sua efetivação e as consequências visíveis na quase totalidade
das relações humanas e na vida social”. (2013, p. 93).
Para chegar ao equilíbrio, precisa-se de uma tomada de
decisão na qual todos possam se envolver e cooperar com a
implementação de ações transformadoras, em atitudes de cuidado e
responsabilidade, as quais visem atender as necessidades de um
grupo social no espaço que ocupem e, em estabelecer formas para
que a sociedade se organize a partir da observância das condições
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dos recursos naturais, tecnológicos e do bem-estar social. Neste
sentido o Direito reivindica a integração de todos os seres como fator
indispensável para a manutenção de um ambiente saudável.
O processo de intensificação da sociedade mundial produz
uma série de modificações interligadas ao modelo do Estado
moderno, a expansão das comunicações, do comércio, a
preocupação ambiental e outros assuntos avançaram, gerando um
espaço globalizado no meio de tantas transformações. Estabeleceuse, no século XX o regime democrático e participativo da
organização política, em meio às inovações tecnológicas e cientificas,
relações entre comércio e capital, o crescimento das comunicações,
uma melhor internacionalização entre os Estados, criando um
ambiente próprio para o desenvolvimento democrático, bem como
a concretização de direitos aos cidadãos.
Assim, os direitos do homem se modificaram e continuam a
se modificar, com as mudanças das condições históricas, ou seja, dos
carecimentos e dos interesses das classes no poder, dos meios
disponíveis para a realização dos mesmos, das transformações
técnicas.
Neste contexto, as garantias dos direitos fundamentais
estabelecidos na Constituição Federal de 1988, ensejaram um
desenvolvimento como nunca visto num processo de expansão das
liberdades que as pessoas desfrutam. Amartya Sen argumenta que
“expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só torna
nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que
sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas
volições, interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando
esse mundo” (2013, p. 29).
Para Amartya Sen:
A ideia de desenvolvimento está relacionada a um processo de
expansão das liberdades em que as pessoas desfrutam e também
atenta para os fins que são importantes como: tecnologia,
informação, educação, lazer, etc. os quais desempenham um papel
de extrema relevância no desenvolvimento dos indivíduos, não
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podendo associar este desenvolvimento somente a fatores como o
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), ou a rendas pessoais,
industrialização, tecnologia e seus avanços. (2013, p. 29).

Neste sentido, a contribuição do crescimento econômico não
é um fim em si mesmo, pois o desenvolvimento deve estar
relacionado com o fortalecimento das liberdades dos indivíduos, o
que contribuirá diretamente para que a expansão da liberdade seja
fortalecida. Desta forma, o desenvolvimento depende de outras
variáveis além da industrialização, do progresso econômico e da
modernização social, há os fatores de promoção de liberdades
substantivas, quais sejam: as disposições sociais e econômicas,
direitos civis e liberdade política.
Desta forma, destaca Márcio Staffen que:
O desafio da expansão das liberdades demanda um
desenvolvimento de forma consciente voltada para as ações a
serem realizadas numa forma dialógica na elaboração e
implementação das políticas públicas, possibilitando a
sustentabilidade da vida econômica e social, superando a violação
dos direitos humanos daqueles que se mantêm restritos numa
profunda desigualdade. (2015, p.37).

O sistema político democrático leva à liberdade política, que
por si fortalece as demais liberdades. As pessoas assim podem
conduzir suas vidas, participando dos assuntos públicos de modo a
alcançar um grau de liberdade consolidada. Nessa linha, Neuro José
Zambam entende que “o homem tem o direito a um modelo de
desenvolvimento no qual seja o agente principal” (2013, p. 125).
Deste modo, quando as pessoas conseguem realizar as suas
necessidades básicas, podem participar da escolha social e da
tomada de decisões públicas, na medida em que ampliam suas
liberdades, contribuem para o desenvolvimento e também são
importantes para o fortalecimento da liberdade constitutiva. De
maneira inversa, quando da limitação de uma liberdade específica,
a exemplo da pobreza, esse fato contribui para privação de outras
espécies de liberdade, gerando influências recíprocas. A despeito, a
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privação da liberdade vincula-se a carência de serviços públicos e
assistenciais, a exemplo, da ausência de programas de saúde e de
sistemas médicos e educacionais planejados ou de órgãos públicos
eficazes para manter a sociedade organizada.
O cenário é de exercitar a liberdade permanente, de forma a
concretizar os objetivos, o sentimento de poder de cada um dos
cidadãos em constante ação como atores das ações, proporcionando
para si e para a sociedade uma identidade.
Neuro José Zambam afirma que:
A contribuição de Amartya Sen para o estudo do artigo faz
compreender o fenômeno do desenvolvimento, que através do
conceito de liberdade pode-se ilustrar numa perspectiva o direito
social ao lazer, que será o próximo tópico a ser estudado e cita-se
como o estilo de vida das pessoas, a sua atitude de satisfação do
indivíduo e o tempo disponível da pessoa com a sociedade, estes
são os componentes constitutivos do desenvolvimento. (2102, p.
125).

Por fim, o desenvolvimento consciente é, sem dúvida, a
identidade da sociedade, num dinamismo onde a expansão das
liberdades consolidadas supera a violação dos direitos humanos
daqueles que se mantém em desigualdade e, assim contribui-se para
as condições de justiça, dotados de validade universal.
O estudo desta temática analisou o desenvolvimento
sustentável como um valor moral e como um referencial decisivo
para a construção da justiça, trazendo juntamente o conceito de
liberdade na ideia de Amartya Sen. O próximo tópico abordará o
direito social ao lazer, trazendo seu conteúdo e seus principais
referenciais teóricos.
3 O DIREITO SOCIAL AO LAZER
O lazer, como fator de desenvolvimento humano é
fundamental para todos os seres e é resultado da experiência
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cultural construída, sendo um dos meios pelo qual a pessoa pode se
desenvolver existencialmente como ser humano e cidadão
responsável de uma comunidade, regrando sua vida com atitudes e
tempos que possam contribuir para o aumento de suas capacidades
e habilidades, tendo como base o aproveitamento das diversas
experiências do cotidiano, não somente para si, mas também, para
as demais pessoas ao seu redor.
Por isso que o lazer estabelecido na Constituição Federal de 1988 e
tipificado no artigo 6º “caput” juntamente, com outros direitos
sociais é fundamental para todos os homens, é através desse
direito que indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para
repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou, ainda
para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua
participação social voluntária ou a sua livre capacidade criadora,
após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais,
familiares e sociais. (MARCELLINO, 1983, p. 25).

O lazer, como desenvolvimento da personalidade, tem a ver
com a disponibilidade participativa e atitudes conscientizadas,
criativas, enriquecedoras, em suma, preponderância do viés
humanista do indivíduo, sendo necessário e fundamental para
satisfazer todos os seres. “Como parte de tudo isso, cabe ao Poder
Público fornecer e proporcionar esse momento de lazer para as
pessoas como forma de divertimento, desconcentração, motivando
as atividades culturais, entre outras, para toda a população”.
(CHEMIN, 2007, p. 58).
Desse modo, Poder Público através das políticas públicas
deve assegurar a distribuição e a coordenação do atendimento de
aspirações individuais e sociais dentro de uma esfera coletiva. O
Poder Público não pode ser omisso no que se refere à promoção do
lazer, ele tem o dever de elaborar políticas que propiciem as pessoas
maior acesso à cultura e ao atendimento eis que o Estado deve gerar
projeto de democratização para aproximar a maior quantidade de
pessoas da cultura.
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Assim, o direito ao lazer é parte integrante da vida do
homem e, portanto, estabelecido no texto constitucional, deve ser
efetivado no Estado Democrático de Direito. Cabe ressaltar que é de
fundamental importância que o Estado proveja do atendimento
desse referido direito atendendo à toda população.
Beatris Francisca Chemin, destaca que:
o lazer deve ser entendido como uma necessidade social, por isso,
sendo também motivo de intervenção política e argumento para o
crescimento de ações governamentais direcionadas para esse
mesmo sentido. Dessa forma, é fundamental que o direito ao lazer
seja um componente indispensável na construção de qualidade de
vida para a população como um todo. (2007, p. 82).

O aumento da participação popular em atividades, ou seja,
na vivência do lazer é essencial para o desenvolvimento humano e
busca a instauração de uma nova ordem social com mudança moral
e cultural para que se possa difundir o direito ao lazer e, para tanto
há necessidade urgente de políticas públicas, mas efetivas para sua
concretização. (CHEMIN, 2007, p. 82-83)
O lazer, por ser consagrado na Constituição Federal de 1988
representa um avanço quanto ao seu reconhecimento como um dos
direitos sociais a serem garantidos e, por conseguinte fundamental
ao homem, se caracterizando como uma liberdade positiva que deve
ser observada pelo Poder Público. Em sendo concretizado, haveria
melhoria na qualidade de vida das pessoas e maior efetivação da
igualdade social material.
No entanto, a efetivação do direito ao lazer requer a união de
diversas políticas públicas em áreas que se encontram juntamente
ao lazer e que objetivam também a busca do bem-estar social para
todos. Esse reconhecimento constitucional evidencia que o direito
ao lazer é necessário e é dever do Estado proporcionar tal direito
por meio de políticas públicas e com a participação de todos os
setores da sociedade. (GOMES; ELIZARDE; OSORIO; PINTO,
2009, p. 78).
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Nesse sentido, Beatris Francisca Chemin, refere que o “lazer
como fundamental é um campo de atividade de estreita ligação com
as demais áreas da atuação humana”. (2007, p. 58). Isto, pois,
engloba atividades anti-estresse e tempo de descanso, repouso,
sendo associado popularmente além do tempo livre do trabalho, do
estilo de vida, a atividades recreativas e culturais, atividades como
teatro, cinema, exposições, esportes, entretenimento, ou a
manifestação ao ar livre e de conteúdo recreativo. O lazer dentro da
diversidade de interpretações existentes pode ser compreendido
basicamente, como a cultura vista de forma abrangente.
A ideia de lazer é identificada por meio de duas grandes linhas de
pensamento: a primeira como estilo de vida das pessoas, a sua
atitude de satisfação, de prazer, de bem estar diante das
experiências da vida; segunda, como tempo disponível que a
pessoa tem a livre escolha ou atividades em geral incluídas
(familiar, sociais, escolares, etc.) e do próprio trabalho como
objetivos econômicos. (DUMAZEDIER, 1999, p. 60).

Pode-se afirmar que um trabalho empobrecedor está ligado
a um lazer também empobrecedor e vice-versa. O sentido da vida
não pode ser buscado, como muitas vezes somos levados a crer,
apenas num final de semana, ou numa viagem, embora essas
ocasiões possam ser consideradas como possibilidade de felicidade e
formas de resistência para o dia-a-dia.
A admissão da importância do lazer na vida moderna, significa
considerá-lo a um tempo privilegiado para a vivência de valores
que contribuam para mudanças de ordem moral e cultural.
Mudanças necessárias para a implantação de uma nova ordem
social e na busca pela vivência do tempo de lazer. (MARCELLINO,
1995, p. 16).

Dessa forma, o direito ao lazer pode ser tido como direito
fundamental do homem de se desenvolver como ser humano dotado
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de razão e desejo, na busca de sua elevação física, psíquica, social e
espiritual, estimulando e aprimorando seus talentos e capacidades
no interesse e que bem lhe prouver. (CHEMIN, 2007, p. 55).
É possível afirmar que a sustentabilidade é vista como base do
processo de consolidação dos direitos fundamentais, em especial
do direito ao lazer, que pode ser visto como necessidade biológica,
ou seja, tempo que o ser humano restabelece suas energias, ou
seja, o lazer é tido como uma necessidade importante do homem
em todos os tempos e lugares que varia apenas de intensidade e de
forma de expressão, segundo o contexto físico, socioeconômico e
político social de cada grupo. (MARCELLINO, 1995, 31).

O lazer do ponto de vista social é aquele em que se tem um
tempo livre necessário para viabilizar a convivência social nas
relações familiares e privadas. “Neste sentido, pode-se afirmar que
o lazer não é uma categoria, porém um estilo de comportamento,
podendo ser encontrado em não importa qual atividade, pode-se
trabalhar com música, estudar brincando, lavar a louça ouvindo
rádio. Toda a atividade pode pois vir a ser um lazer”. (DUMAZEDIER,
1999, p. 60).

Todavia, o lazer pode ser visto no sentido existencial em que
a pessoa tem acesso aos bens culturais variados e de todas as formas
que incrementassem valor ao ser humano, no sentido de
desenvolvimento e crescimento individual. Nas palavras de José
Afonso da Silva lazer é a entrega à ociosidade repousante.
“Recreação é a entrega ao divertimento, ao esporte, ao brinquedo.
Ambos se destinam a refazer as forças depois da labuta diária e
semanal. Ambos requerem lugares apropriados, tranquilos, repletos
de folguedos e alegrias”. (SILVA, 2005, p. 186).
Neste sentido, o direito ao lazer vem sendo construído pela
compreensão de sentidos e significados historicamente constituídos
em práticas culturais cotidianas, sociais e políticas. Desafio que
permite identificar fundamentos, valores, dificuldades e conquistas
que marcam o percurso desse fenômeno em toda a sociedade. O
lazer procura ganhar (re)conhecimento e é identificado como
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instrumento e/ou objeto para melhoria da qualidade de vida da
população, para a auto-humanização, para o prazer, para diversão,
recreação, entretenimento, principalmente, proporcionando o bemestar à todos.
No entanto, o reconhecimento do lazer como um direito de
cidadania deve ser interpretado como uma grande conquista, pois
sua presença em documentos legais nos permite reivindicar do
poder público, da inciativa privada e demais setores da sociedade os
meios para concretizá-los e efetivá-los na vida cotidiana de toda a
população. (GOMES; ELIZARDE; OSORIO; PINTO, 2009, p. 78).
A construção do lazer aqui exposto, não se esgota na Constituição
e na discussão desenvolvida no país referente a sua concretização
e efetivação, o lazer está relacionado, também, com a humanização
e democratização do acesso dos sujeitos de todas as idades,
gêneros, etnias e camadas sociais, às oportunidades de lazer
disponíveis requer políticas públicas postas em ação que o Brasil
precisa adquirir. (GOMES; ELIZARDE; OSORIO; PINTO, 2009, p.
80-81).

Os argumentos apresentados nesta pesquisa destacam o
lazer como um valor básico das sociedades democráticas, as quais
buscam a garantia da igualdade de direitos, a liberdade e a
valorização da diversidade. Com a promulgação da Constituição
Federal de 1988, mais avançada no que se refere à ampliação dos
direitos sociais a toda população brasileira, incluindo em especial o
direito ao lazer em que o Estado deve proporcionar meios efetivos à
sua concretização. Porém, a ideia de democracia que será analisada
no próximo tópico é fundamental para que haja políticas públicas
efetivas voltadas para busca do lazer.
4 A IDEIA DE DEMOCRACIA
Destaca Boaventura de Souza Santos que “a
contemporaneidade deve ser encarada como um ponto de referência
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decisiva, pois inaugura uma nova formação para a sociedade. Sem
dúvida, a característica fundamental desta modernidade é o advento
da revolução democrática, que está na origem dos novos tipos de
constituição e dinâmica social”. (2002, p. 30).
A essência da Democracia funda-se na ideia de que a decisão deve
abranger a escolha da maioria, de maneira a cumprir a função de
ser modelo de governo eficiente para o povo. Assim, em um regime
democrático, cabe ao povo tomar as decisões políticas de interesse
relevante, de forma direta ou indireta, por meio de representantes
eleitos. (ZAMBAM, 2014, p. 61).

A democracia consiste no direito de todos participarem das
decisões que repercutem em todos os âmbitos de convívio, inclusive,
da atuação do governo. Isto, de duas formas principais: a primeira,
através da participação direta, com opinião e efetividade para suas
decisões; a segunda, indireta, através de representantes escolhidos
pelos cidadãos. Segundo Neuro José Zambam:
A democracia é o sistema que possui as melhores estruturas e os
meios necessários e suficientes para a realização das metas mais
importantes da existência humana. A democracia possibilita para
o conjunto da sociedade uma dinâmica especial que garante o
exercício da liberdade, simboliza na discussão pública como
condição indispensável para todo seu processo de organização e
para as necessárias opções que caracterizam um modelo de
desenvolvimento sustentável. O debate público envolve as pessoas,
avalia interesses, torna explícitas as escolhas e de forma integrada
dinamiza o conjunto das relações sociais. (2012, p. 207).

A gênese da democracia é tão antiga quando a própria
organização do homem em sociedade. Assim, nasceu, ao mesmo
tempo, na maioria das organizações humanas rudimentares, como
aglomerados familiares e tribos primitivas, pois, nestes locais, as
decisões eram tomadas pelo líder, todavia, partiam de uma
discussão prévia, em rodas de conversa, entre os membros do
convívio. (DAHL, 2009, p. 19-20).
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A democracia, embora antiga, só teve conceito formulado e
assentado, há pouco mais de vinte e cinco séculos. Assim, no
desenrolar do tempo, vem se aprimorando, especialmente, do ponto
de vista da prática social. Na verdade, as modificações do Estado, ao
longo dos anos, trouxeram ao homem moderno o viés democrático.
Sendo assim, naturalmente, adveio uma série de questionamentos,
como por exemplo, o exercício da democracia associado ao
desenvolvimento tecnológico. Isto, essencialmente, em função da
distância fática no relacionamento entre os atores sociais e o
governo, pois, não raro, há dissonância entre participação e
permissão democrática.
No entanto, foi com a Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 1948, que houve um avanço na efetivação da democracia
mundial, afirmando que esta democracia seria o único regime
político compatível, com o pleno respeito aos direitos humanos.
Desta forma, reconheceram-se os direitos humanos como um tema
global e legitimado frente a uma preocupação internacional com a
sua promoção e proteção, afastando a objeção de que trata este
assunto ser de única e exclusiva competência dos Estados. Assim, a
democracia passou a compor as relações internacionais, tornandose uma questão de interesse global.
Para Norberto Bobbio, “a Democracia não pode existir
desvinculada dos direitos humanos. A ausência destes direitos
inviabiliza o exercício dos demais, pois “sem direitos do homem
reconhecidos e protegidos, não há Democracia; sem Democracia não
existem as condições mínimas para solução pacífica dos conflitos”.
(1992, p. 01). Destaca-se que a democracia requer uma estabilidade
e segurança, verdadeiramente um regime que garanta o apoio da
sociedade, não devendo fragmentar os direitos humanos e
resguardando a dignidade de todos. O poder político dos direitos
humanos demanda primeiro, a convicção de que uma sociedade de
direitos cada vez mais ampliados e efetivados no cotidiano dos
cidadãos é garantia de estabilidade social e política. Rawls “defende
a possibilidade de se atingir a paz democrática, expondo a função do
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pluralismo razoável para estabelecer uma base comum em uma
sociedade dos povos, na qual seja possível perceber diferenças
razoáveis de culturas diferentes”. (RAWLS, 2001, p. 13).
Por certo, em uma democracia, não se pode pensar em
consensos absolutos e nem mesmo em apelos ao antipolítico: isso
seria fatal para o processo democrático. Fica claramente delimitado
que a Democracia desvela as diferenças inerentes às relações
humanas. Logo, os antagonismos precisam ter espaço na esfera
política, pois as identificações oriundas de questões ideológicas,
étnicas, religiosas, entre outras, podem determinar as diferenças
políticas, influenciando o processo democrático.
Dessa forma, o sujeito encontra-se atualmente inserido em
um contexto histórico de transformação, estando diante de
múltiplas alternativas a respeito das suas preferências e dos seus
interesses políticos. A Democracia mantém sua hegemonia, embora
seja uma forma de governo bastante antiga, com alteração nos seus
modelos para adaptar-se aos novos momentos históricos
vivenciados pelo cidadão.
Deste modo, a democracia, como integrante do Estado,
especialmente, como ordem política da sociedade, é conhecida desde
a antiguidade. Contudo, foi nos tempos modernos e
contemporâneos que se alastrou. Neste sentido, é possível se
atribuir, grande parte da disseminação deste ideal, a Montesquieu
(2000, p. 207), que a trouxe, aliada ao seu entendimento de Estado,
na obra o “Espírito das Leis”, uma das mais difundidas da filosofia
de social. Assim, expandiu-se a alusão à democracia como pautada
num governo composto por representantes escolhidos pelo povo,
onde a vida em sociedade pode ser mais harmônica em razão dos
rumos sociais serem determinados por todos os participantes. A
democracia, tal como surgiu e se estruturou, deve ser entendida
como um conjunto de ferramentas de redes cidadãs, destinadas à
população em geral, com finalidade, justamente, coletiva.
Na sequência, ao tratar da ideia de democracia, Montesquieu
traz dois fatores importantes: liberdade e igualdade. Desta liberdade
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e igualdade, adotadas por Montesquieu, o povo é chamado para
decidir questões de grande relevância através de seus
representantes eleitos para garantir que o homem tenha o direito de
viver de forma igualitária. (FONTANA, MEZZAROBA, 2014, p. 332)
Assim, com base nos ideais de liberdade e igualdade, no
mundo mais recente, surgiu a democracia participativa. Esta se
baseia numa escolha consciente dos cidadãos por autonomia, tendo
como alicerce a participação ativa.
Assim, a democracia tem as condições para atuar na
prevenção de graves crises que possam ocorrer tanto na área das
relações econômicas, representada pela satisfação básica de
sobrevivência, quanto na diplomacia internacional, especificamente
na prevenção de conflitos armados ou pela imposição de interesses
corporativos. O investimento em políticas públicas de bem-estar por
meio de programas sociais é um instrumento decisivo e eficaz para
mudança social. “A preocupação com a efetivação das políticas de
bem-estar é um claro exemplo de como a democracia pode chegar a
todas as pessoas especialmente às mais pobres e resgatar desde a
autoestima até expressivos meios de participação social”.
(ZAMBAM, 2012, p. 210)
As melhorias na condição de vida das pessoas são um componente
importante das liberdades substantivas, porque resgatam a
condição de agente social, contribuindo para a diminuição das
desigualdades. A democracia assegura o vigor e o dinamismo de
sua atuação na capacidade de complementar as variadas formas de
manifestação dos interesses que integram a dinâmica da
sociedade, preocupa-se com o atendimento das necessidades
imediatas. A democracia em conexão com o princípio da
sustentabilidade atende às necessidades econômicas ao mesmo
tempo que garante o desenvolvimento das liberdades substantivas.
(ZAMBAM, 2012, p. 210).

Por fim, nos regimes democráticos sempre se deve buscar a
melhoria da ordem social. A história demostra que esta ordem é
fruto do esforço da vontade e da atitude do homem. Assim, ser um
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cidadão dotado de possibilidades para contribuir com a
concretização de um regime democrático fortalece e incentiva os
homens a viver e atuar no espaço público, agindo continuamente
para incitar uma evolução sadia e que respeite os ditames da
democracia, fundamental para uma vida digna no seio da sociedade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento sustentável tem por teor a manutenção
das fontes para produção e reprodução do homem e de suas
atividades, neste sentido oportuniza uma relação de convivência
entre homens e o ambiente para que todos possam desfrutar de
recursos existentes e de oportunidades hoje á disposição. No
entanto, para chegar ao equilíbrio, precisa-se de uma tomada de
decisão na qual todos possam se envolver e cooperar com a
implementação de ações transformadoras, em atitudes de cuidado e
responsabilidade, a qual visa atender às necessidades de um grupo
social no espaço que ocupa e, em estabelecer formas para que a
sociedade se organize a partir da observância das condições dos
recursos naturais, tecnológicos e do bem-estar social. Porém, o êxito
ao desenvolvimento sustentável de uma sociedade deve ser avaliado
segundo a Teoria do Desenvolvimento como Liberdade, através das
chamadas liberdades substantivas em que os indivíduos de uma
comunidade desfrutam. Essas liberdades substantivas são fruto do
desenvolvimento, de modo que a falta de condições sociais e
econômicas limitam a atuação do indivíduo impedindo-os de se
desenvolver, manter-se adequadamente.
Considera-se que, para compreender o desenvolvimento
sustentável, deve-se buscar o reconhecimento das diferenças,
superar as desigualdades, manter um equilíbrio social e político, ter
acesso à educação e à sistema de saúde universais, à independência
na opção de preferências políticas, religiosas, culturais, conceber a
permanente evolução da concepção moral e de seus valores mais
importantes, sendo todos apresentados por múltiplas vozes o que
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trará um ideal nas garantias de liberdade constitutiva consolidadas
em uma sociedade.
O direito ao lazer ao ser estabelecido no texto constitucional
representa a necessidade para satisfação da expansão da liberdade
humana e um direito fundamental. Assim, as políticas públicas
devem garantir a proteção deste direito, pois a sua ausência atenta
contra os valores da vida e de todos os demais direitos fundamentais
da Carta de 1988.
Deste modo, trata-se da abordagem do direito social ao lazer
na perspectiva da liberdade, analisando esta liberdade como um
fator eficaz no processo da expansão das liberdades e defendendo
como uma abordagem específica para o desenvolvimento. Quando
analisadas dentro das políticas públicas há que ser feita por meio das
liberdades individuais e do comprometimento social, juntamente
com os direitos sociais e econômicos, inclusive a não discriminação
entre pessoas de raças diferentes, entre homens e mulheres, pois
todos devem ter o direito à liberdade básica e à liberdade substantiva
de expressão. O lazer como um valor básico das sociedades
democráticas, as quais buscam a garantia da igualdade de direitos,
a liberdade e a valorização da diversidade. Com a promulgação da
Constituição Federal de 1988, mais avançada no que se refere à
ampliação dos direitos sociais a toda população brasileira, incluindo
em especial o direito ao lazer em que o Estado deve proporcionar
meios efetivos à sua concretização.
Por fim, a democracia assegura o vigor e o dinamismo de
sua atuação na capacidade de complementar as variadas formas de
manifestação dos interesses que integram a dinâmica da sociedade,
preocupa-se com o atendimento das necessidades imediatas. A
democracia possibilita para a sociedade uma dinâmica especial que
garante a todos os cidadãos o exercício da liberdade. A essência da
democracia funda-se na ideia de que a decisão deve abranger a
escolha da maioria, de maneira a cumprir a função de ser modelo de
governo eficiente para o povo.
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AÇÕES AFIRMATIVAS DENTRO DO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO: COTAS RACIAIS, JUSTAS OU
INJUSTAS?
Roberto da Rosa Lopes1
Thiago Moraes da Rosa da Silva2
1. INTRODUÇÃO
Ações afirmativas são medidas especiais, feitas por parte do
Estado, com o objetivo de equiparar as desigualdades sociais. Dessa
forma, visa incluir um determinado grupo desfavorecido da
sociedade em áreas onde tal grupo não se faz presente, utilizando as
referidas ações em um prazo pré-determinado até o momento em
que haja um equilíbrio social, em posições específicas da sociedade.
Não devendo estas ter caráter perpétuo.
Historicamente as primeiras Constituições, como a francesa
de 1791, já continham expressamente princípios igualitários entre os
indivíduos pertencentes a uma sociedade. A simples previsão
constitucional de igualdade não garante sua efetiva aplicação, por
isso viu-se necessário a criação de políticas de Ações Afirmativas
para resolver disparidades e fazer valer tais princípios. A partir
desse ponto, diversos países começaram a implementar programas
e adotar medidas para efetuar a correção nas desigualdades sociais,
étnicas e raciais dentro de uma sociedade.
Logo, as ações afirmativas têm sua principal função em
equilibrar as disparidades construídas ao longo da história, fazendo
com que haja um auxílio por parte do Estado. Este deve fornecer um
auxílio aos indivíduos que não conseguem por si só galgar cargos
que precisam de uma base socioeconômica maior para alcançá-los.

1

Acadêmico de Direito, Faculdade Meridional Imed, e-mail: betolopes0708@gmail.com

2

Acadêmico de Direito, Faculdade Meridional Imed, e-mail: thiago.moraes13@yahoo.com

206 | Estudos sobre Amartya Sen

Bem conceitua Joaquim Benedito Barbosa Gomes ao explicar o papel
das ações afirmativas:
Políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do
princípio constitucional da igualdade material e à neutralização
dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem
nacional e de compleição física. Impostas ou sugeridas pelo Estado,
por seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente
privadas, visam a combater não somente as manifestações
flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de
fundo cultural, estrutural, enraizada na sociedade. (GOMES, 2001,
p. 6)

Sendo o Estado o grande garantidor de uma sociedade bem
estruturada, é dele o papel de equilibrar as disparidades sociais,
fazendo isso de forma justa e bem distribuída.
2. AÇÕES AFIRMATIVAS NO BRASIL
No Brasil, o Programa Nacional de Ações Afirmativas foi
instituído no Decreto n° 4.228 de 13 de maio de 2002 instituiu no
âmbito da Administração Pública Federal. Desse modo, mais uma
vez efetivando através das ações, os objetivos fundamentais já
previstos na Constituição Federal de 1988: “Art. 3° - Constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: III –
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais.”. Em um país com o Brasil, onde há uma grande
diversidade cultural, étnica e racial é necessário um auxílio por parte
do Estado para resolver a questão da equidade. Como mostra a
teoria de Amartya Sen sobre o tema:
É preciso lidar com problemas de equidade especialmente ao se
tratar de graves privações e pobrezas; nesse contexto, a
intervenção social, incluindo o custeio governamental, pode ter um
papel importante. Em grande medida, isso é exatamente o que os
sistemas de seguridade social nos Estados do bem-estar procuram
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realizar, mediante diversos programas que incluem a provisão
social de serviços de saúde, auxílio governamental aos
desempregados e indigentes etc. (SEN, 2010, p. 160-161)

Em nosso país, os programas baseados em ações
afirmativas mostram como o Estado pode desenvolver bem o seu
papel, contribuindo com a igualdade na sociedade. O que é
discutível, como sendo justo ou não, são as questões voltadas às
Cotas Raciais. Estas cotas são um modo de privilégio a indivíduos
baseado em sua cor, raça e etnia quando estes competem por uma
vaga com o público em geral, a fim de compensar desigualdades, na
tentativa de igualar as oportunidades entre os grupos. Nas
universidades ou em concursos públicos há uma separação das
vagas, certo percentual é destinado a indivíduos negros, pardos e de
origem indígena. Exemplo disso é o artigo 5° da Lei nº 12.711, de 29
de agosto de 2012, que em sua redação dispõe sobre o ingresso nas
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico
de nível médio e dá outras providências, senão vejamos:
Art. 5° Em cada instituição federal de ensino técnico de nível
médio, as vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas,
por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e
por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em
proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção
respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência
na população da unidade da Federação onde está instalada a
instituição, segundo o último censo do IBGE.(BRASIL, 2012, p.1)

A justificativa para ocorrer esta separação no momento da
seleção é que, os que se encaixam nas cotas raciais teriam menor
acesso à educação de qualidade, por não possuírem as mesmas
condições financeiras dos demais. A falha desse pensamento é que
não foi levada em consideração a existência de pessoas de baixas
condições financeiras que são da maioria branca. Não são raros os
casos em que um branco com maior nota em um exame de admissão
não consegue o ingresso em uma universidade, e em contra partida,
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um negro financeiramente mais privilegiado consegue a vaga
mesmo com uma nota inferior. Há certamente um sentimento de
injustiça por parte do primeiro indivíduo, o que muitas vezes pode
levar a discussão ao Poder Judiciário, como em casos da ADPF 186,
em que foi alegada a criação de um “Tribunal Racial”, ofendendo
artigos como 1º, caput e inciso III; 3º, inciso IV; 4º, inciso VIII; 5º,
incisos I, II, XXXIII, XLII, LIV; 37, caput; 205; 207, caput; e 208,
inciso V, da Constituição de 1988, artigos esses que tratam de direito
à dignidade da pessoa humana e a promoção do bem comum sem
preconceito.
Nesse ponto, parece mais justa a instauração de Cotas
Sociais. Estas adotam como critério de favorecimento a questão
financeira. Já existem programas do Governo em que se baseiam
nesta premissa. Como o Art.1°, caput e parágrafo único da mesma
Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 em louvável redação nos trás:
Art. 1o As instituições federais de educação superior vinculadas ao
Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para
ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo
50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas
públicas.
Parágrafo único. No preenchimento das vagas de que trata o caput
deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados
aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a
1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per
capita.(BRASIL, 2012, p.1)

Assim, seriam beneficiados os que verdadeiramente
necessitam. Esse modo de cota não deixaria de favorecer as pessoas
que se enquadram nas cotas raciais e que necessitam do auxílio por
parte do Estado. No Brasil cerca de 54% da população é de origem
negra e a classe baixa é composta de 76% de negros. Privilegiandose a classe baixa os maiores beneficiados seriam os negros, mas não
deixando a minoria de brancos com baixa condição financeira
desamparada.
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3. ARGUMENTO DO COMPENSATÓRIO
Os defensores das Cotas Raciais trazem a seu favor uma
questão específica, usam como um recurso no debate o argumento
do compensatório para explicar essa ação afirmativa como sendo
justa e dentro dos parâmetros de equidade. Este argumento tem por
premissa usar as cotas como uma forma de compensação
direcionada a grupos que sofreram injustiças no passado. Usando a
história como base de correção a fatos que geraram discriminação
em determinada época. Escravidão, Apartheid e preconceito ao
longo dos anos dão base para justificar o benefício em favor de
indivíduos negros. Entretanto há uma hipótese a ser levantada
quando se fala da compensação no presente por fatos ocorridos no
passado. Os indivíduos que irão ser beneficiados nem sempre (quase
nunca) são os mesmos que sofreram a discriminação passada.
Tratando-se especificamente de cotas, há uma complicada
relação de ônus e bônus. De um lado há uma pessoa privilegiada
com a cota, de outro, um indivíduo que arcou com o ônus de ter um
rendimento igual, ou superior, e não ser contemplado com uma
vaga. Logo, com esse raciocínio, chega-se a segunda falha no
argumento do compensatório. Como o Estado pode imputar o ônus
de não ter a vaga para alguém que não foi o provocador dos erros
existentes contra grupos no passado? Claramente, por este
argumento, pode gerar uma resposta que cause impressão de
injustiça. Michael Sandel melhor explica a questão:
Entretanto, o argumento compensatório dá margem a uma grande
contestação: os críticos alegam que os beneficiados não são
necessariamente aqueles que sofreram, e os que acabam pagando
pela compensação raramente são os responsáveis pelos erros que
estão sendo corrigidos. (SANDEL, 2013, p. 212)

Neste mesmo capítulo, o autor além de desconstruir o
argumento do compensatório, ainda faz um comentário se
posicionando à cerca das cotas: “Se a questão for ajudar as pessoas
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em desvantagem, argumentam os críticos, a ação afirmativa deveria
basear-se na classe social, não na raça” (SANDEL, 2013, p. 212). Mais
uma vez as cotas direcionadas ao lado social aparenta ser mais justa
que a racial.
4. ARGUMENTO DA DIVERSIDADE
Os teóricos que defendem as políticas de cotas raciais
argumentam que existe discriminação, por isso deve haver a
promoção da diversidade étnica e racial. Tal promoção seria
alcançada colocando tais grupos sociais discriminados em posições
de destaque na sociedade, sendo esse o maior mérito da cota racial .
O Brasil é um país com uma das maiores miscigenações étnicas do
mundo, onde a pobreza não tem só uma “cor”, apesar da população
negra ser a maioria nesta situação.
A implantação de políticas de cotas raciais no cenário
brasileiro se prova indispensável, e já mostrou ter bons resultados,
tornando pertinente o argumento da promoção da diversidade. Mas
porque não tornar ainda melhor? Mais justo, e que beneficie a
população necessitada em sua totalidade, sendo mais eficaz.
O argumento da diversidade para a ação afirmativa não depende
de concepções controversas da responsabilidade coletiva.
Tampouco depende de mostrar que o estudante pertence a
minoria que tenha tido prioridade na admissão tenha sofrido
pessoalmente alguma discriminação ou desvantagem. Ele trata a
admissão do beneficiado não como uma recompensa, mas como
um meio de atingir um objetivo. (SANDEL, 2013, p. 213)

Michel Sandel muito bem explica a real intenção das cotas
raciais pelo argumento na diversidade. Por esse entendimento as
cotas teriam o principal objetivo em diversificar classes raciais nas
posições de destaque, não havendo predominâncias de uma classe
racial nas posições de maior poder. Porém, por mais que a intenção
seja diversificar ao mesmo tempo equilibrar os cargos do poder,
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tendo a cota uma nobre motivação, não se pode dizer com total
certeza de que essa forma seria justa o suficiente para superar as
cotas de ordem social.
As cotas sociais surgem como uma alternativa mais justa,
que também promoveria a diversidade, e proporcionaria
oportunidades a população negra, branca, parda e indígena, que
realmente se encontrem na situação de necessidade. Cotas sociais
também visam a diversidade, pois no Brasil a miséria não se
restringe a uma só etnia. Portanto, não há como se dizer que a cota
social deixaria de abranger a diversidade, em contrapartida a cota
de ordem estritamente racial iria deixar sem auxílio estatal muitos
que se enquadram no grupo dos socialmente necessitados.
5. COTAS RACIAS: JUSTAS OU INJUSTAS?
Para tratar desse ponto, pode-se usar um raciocínio a partir
da teoria de justiça de John Rawls. O princípio da diferença do
referido autor afirma que as desigualdades de ordem econômica e
social necessitam ser organizadas de modo que beneficiem a maioria
dos indivíduos de menores condições. Assim explica em sua obra
Justiça como equidade:
[...] as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas
condições: primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições
acessíveis a todos em condições de igualdade equitativa de
oportunidades; e, em segundo lugar, têm de beneficiar ao máximo
os membros menos favorecidos da sociedade. (RAWLS, 2003, p.
64)

Adotando a cota social mais indivíduos de condições
precárias seriam beneficiados, assim tornando as cotas mais justas.
Com a cota social como base se atingiria os necessitados de forma
mais precisa. Como apontam os dados, existe uma expressiva taxa
de pessoas de origem afrodescendente fora da faixa dos mais
necessitados e em contrapartida pessoas de cor de pele branca em
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situação inversa (necessitadas). Logo atacando os necessitados como
um todo, excluindo a questão racial, iria se obter um maior número
de beneficiados, tornando assim a ação mais justa. Esse
posicionamento é confirmado por Michel Sandel, em Justiça – O que
é fazer a coisa certa:
A objeção ideológica parte do principio de que, por mais que ter
uma sala de aula mais diversificada ou uma sociedade mais
equânime tenham seu valor, e por mais que as diretrizes da ação
afirmativa consigam atingi-lo, utilizar a raça ou a etnia como fator
para admissões é injusto. (SANDEL, 2012, p. 215)

Há também uma proposta de solução para a questão
mantendo a cota racial, mas adotando dentro dela um critério de
ordem financeira. Fazendo com que houvesse mais de uma fase na
seleção dos candidatos cotistas. Funcionando na seguinte forma, o
candidato que ingressasse por meio de cota em uma universidade
ou cargo público em razão de raça, cor ou etnia, avançaria para a
fase de cunho financeiro. Esta segunda etapa adotaria uma avaliação
de renda per capita, um limite de salários mínimos por pessoa
pertencente a mesma família que de forma comprovada
especificasse uma renda em que se presumiria não ser suficiente
para cursar uma universidade privada sem que houvesse prejuízo
no sustento familiar em casos de cotas na educação e uma renda em
que se provasse que o indivíduo teve maiores dificuldades sociais em
razão de pertencer à classe prejudicada, nas cotas para cargos
públicos. Após passar pela primeira fase, totalmente de cunho racial,
o candidato teria que comprovar que houve um prejuízo por
pertencer a este grupo, mostrando-se financeiramente prejudicado,
fato este comprovado na segunda fase. Logo, restando apto em
ambas as etapas o indivíduo estaria habilitado para assumir sua
vaga.
Especificamente tratando do ingresso aos cargos públicos,
as cotas raciais poderiam ter sua segunda fase direcionada às
pessoas advindas de instituições de ensino público. Facilitaria a
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triagem dos candidatos, pois eles já teriam passado por uma
primeira seleção quando ingressaram na instituição de ensino.
Importante é salientar que aos moldes das Leis já existentes no
ordenamento jurídico brasileiro, as vagas para cargos públicos não
seriam (e não são) inteiramente destinadas a cotistas, mas sim um
percentual da totalidade separado à candidatos beneficiados com
essa Política Pública.
Tratando mais tecnicamente dá questão de avaliação social
e financeira, se pode fazer referência ao trabalho de Amartya Sen. O
Índice de Desenvolvimento Humano, que é fruto do trabalho deste
pensador contemporâneo, é um critério absolutamente aplicável na
avalição econômica e social de indivíduos postulantes a vagas
advindas de cotas sociais.
A contribuição do autor é decisiva, destacada e amplamente
reconhecida porque construiu um mecanismo de avaliação da
pobreza direcionado para a sua superação, diminuição e, até
mesmo, convivência com certas situações, mesmo que graves e
contextos com influências específicas e pontuais. O Índice de
Desenvolvimento Humano adotado atualmente por inúmero
países para avaliação das políticas sociais e a evolução do equilíbrio
social, especificamente a diminuição das desigualdades é uma
metodologia que implementou uma nova dinâmica de abordagem
e construção de indicativos matemáticos profundamente
integrados com a dinâmica e funcionamento da sociedade.
(ZAMBAM, AQUINO, 2016, p.73)

Ao valer-se de tal índice, a avalição não se restringe
meramente a cor da pele do individuo. Analisando parâmetros
econômicos e sociais que são únicos para cada grupo. Qualquer
política de Ação Afirmativa, seja ela racial ou social, tem como o seu
objetivo principal a superação das desigualdades. Por isso, torna-se
conveniente e indispensável à análise de estudos referentes à obra
Teoria da Justiça de Amartya Sen.
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A integração de dados mais amplos do que estatísticas numéricas
denotam a formação cultural de um grupo social, o acesso à
educação, o exercício da participação com suas formas de interação
e influência, a circulação das informações e a própria publicidade
das ações do Estado em seus diversos níveis de atuação, a
proposição de políticas estratégicas de promoção humana,
desenvolvimento sustentável e integração social sinalizam para a
necessidade de intensificar formas alternativas de correção das
desigualdades. (ZAMBAM, AQUINO, 2016, p.67-68)

Ao tratar de formas alternativas de correção das
desigualdades, de certa forma, justifica o trabalho em questão e
aprofunda-se na real necessidade e merecimento do grupo social
menos favorecido. Tornando assim a distribuição de benefícios nas
políticas sociais, mais iguais e menos discutíveis.
6. CONCLUSÃO
Ao fim desse estudo, se considera notável que as cotas sociais
apresentam maiores índices de aceitação aos parâmetros de justiça.
Analisado tanto o argumento do compensatório, quanto o
argumento da diversidade, vê-se que num país como o Brasil, onde
há grande diversidade, a cota social se encaixa perfeitamente. Essa
diversidade tem proporções tão grandes, que se pode falar que o país
é um dos mais ricos em cultura de todo mundo. Uma sociedade com
diversidade cultural necessita da intervenção do Estado para
organização do convívio social, do contrário as relações seriam
impossíveis, pois culturas diferentes propõem ideias e concepções
distintas.
A política de cotas já estabelecidas no Brasil não possuem
caráter perpétuo, ou seja, irão se findar após determinado prazo,
estipulado nas diferentes leis que versam sobre o tema. Formular
cotas sociais para as ações afirmativas, a partir do fim da vigência
das leis de cotas raciais, proporciona uma alternativa mais justa e
sem atropelar o ordenamento jurídico já existente. Como exemplo a
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Lei 12.990 de 09 de junho de 2014, que decorre sobre reserva de
20% das vagas de concurso público aos negros; sua vigência é de
dez anos, assim políticas de cotas sociais adentrariam ao
ordenamento ao final desta vigência. Sendo assim, o presente estudo
não tem por objetivo retirar o mérito das Políticas de Ações
Afirmativas, tão pouco em relação às cotas raciais, mas sim
apresentar novos diálogos que venham propiciar políticas mais
justas, que visem diminuir a desigualdade social, para assim
vislumbrarmos um futuro melhor.
Podemos concluir que Políticas de Ações Afirmativas são
essenciais dentro de qualquer sociedade que apresente elevado
índice de desigualdades sociais, como a exemplo da brasileira. Mas
a aplicação de tais ações pode e deve ser mais efetiva e justa. Desta
forma, ao relacionarmos o direito com o benefício das cotas não
mais a cor da pele, e sim a renda perca pita dos candidatos, buscase obter o real objetivo de tais ações que é a superação das
desigualdades.
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A DESUMANIZAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA
REIFICAÇÃO: O NÃO RECONHECIMENTO DO OUTRO.
Jacson Bacin Vicente1
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Embora tratada ao longo da história moderna (a partir da
Revolução Industrial – Séc. XVIII), por Karl Marx, na sua obra O
Capital (MARX, 1975) e por Georg Lukács (LUKÀCS, 2003, p. 30), a
Reificação não se fez conhecer perante o grande público, bem como
aos próprios estudiosos das ciências jurídicas, sendo que ao longo
da vivência moderna/mercantilista humana, foi considerado até
mesmo um fenômeno necessário.
Mas o que seria a Reificação em termos inteligíveis? O
conceito dessa palavra, que tem origem no latim rēs, rēi (coisa) +
terminação ficação (tornar), ou seja, tornar ou transformar-se em
(uma) coisa (objeto), surge em decorrência da não visualização no
outro, de um ser humano, uma pessoa, mas sim, um objeto (por
vezes abjeto), necessário para um propósito: produzir bens de
consumo, transportá-los, negociá-los e mantê-los (HONNETH,
2007, p.10).
A demanda por esse bens, surgida com o avanço da
sociedade no início do Século XVII, aliada ao êxodo rural da época
(que saturou as cidades de pessoas em busca de emprego e meios de
sobrevivência), resultou em uma oportunidade para que o próprio
ser humano explorasse o seu semelhante de forma impiedosa e até
mesmo bestial, posto que crianças e mulheres eram sujeitas às
mesmas rotinas de trabalho dos homens adultos, executando tarefas
de forma extenuante, insalubre e perigosas, recebendo em
1
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contraprestação salários inexpressivos, que mal possibilitavam sua
alimentação.
Na sequência histórica, os próprios Nazistas, na Segunda
Guerra Mundial, utilizaram-se da Reificação para desumanizar uma
gama de pessoas consideradas “inferiores” pelo regime vigente na
Alemanha, que em sua propaganda de Guerra, realizavam uma
“lavagem cerebral” na sociedade e em seus soldados, possibilitando,
assim, a consumação do Holocausto, uma vez que não seriam
pessoas, aqueles “seres” que eram enviados as câmaras de gás,
pelotões de fuzilamento ou simplesmente confinados em campos de
concentração, definhando até a sua morte (HONNETH, 2007, p.15).
Findado o período beligerante da Segunda Guerra, muito foi
discutido e realizado para que não mais ocorressem os horrores
daqueles anos de conflito, tendo a Organização das Nações Unidas,
em dezembro de 1948, adotado e proclamado a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, que prevê em seus trinta artigos,
uma sucessão de direitos e deveres para a proteção à vida humana
e como a mesma deve ser perpetuada e preservada, utilizando o
princípio da Dignidade da Pessoa Humana como baluarte da
legislação.
Todavia, ao final do século XIX, a população mundial
novamente se depara com mudanças de cunho social, político e
comercial (principalmente). Com a queda do muro de Berlim, com
a abertura dos mercados e a globalização (das comunicações e do
mercantilismo), as sociedades passam a novamente demandar bens,
produtos e serviços de forma exponencial, como foi no período da
Revolução Industrial, em escala e proporções cada vez maiores.
(HOBSBAWM, 2007, p. 11)
A busca por bens, produtos e mercadorias iniciados no
século passado, cresce a cada dia, modificada, nos dias de hoje,
apenas pelo fato de que a indústria e a mídia ditam o essencial e
supérfluo para a vida, no marketing da vez. Entretanto, a nova
“onda” de consumismo fez emergir novamente o fenômeno da
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Reificação2, desta vez elevada sobre a bandeira da necessidade de
produtos para a facilitação da vida humana, comodidade,
locomoção, vestuário, comunicação, tecnologia e uma série sem fim
de itens e quinquilharias.
Mas de que forma a Reificação estaria vinculada com os
tempos modernos, sendo que os direitos e cuidados humanos estão
sendo cada vez mais divulgados, vigiados e exigidos? No estudo em
construção, constata-se que apesar de todos os avanços intelectuais,
morais, éticos, econômicos e legislativos o próprio ser humanos está
procedendo à descaracterização do outro, do próximo, moldando
uma nova era de homem-objeto, o encarado como um meio e não
como o fim, para o cumprimento de tarefas e satisfação do
semelhante.
2. O NÃO (RE)CONHECIMENTO DO OUTRO
O fenômeno da Reificação não se trata apenas da coisificação
do outro, com fins de desumanização, possibilitando desse modo à
realização de procedimentos industriais/mercantis de forma mais
eficaz e extirpando uma consideração para com o semelhante.
Perceber o outro (ou não), vai além da questão
mercantilista/monetária, perpassa pela psique sensorial, conforme
destaca Honneth (HONNETH, 2007, p. 3), verificando que os
habitantes do mundo social estão interagindo, por vezes consigo
mesmo e com os demais, de forma abstrata, como se houvesse um
relacionamento com objetos inanimados, sem nenhum traço de
sentimento/envolvimento ou deferência, sem tentativa de
compreender o outro ou suas questões subjetivas, sendo tal agir,
percebido em análise sociológica HONNETH, 2003, p. 65), como
uma modificação comportamental humana.

2

O Autor do presente ensaio acredita que o fenômeno, em nenhum momento da história, tenha sido
superado, desde a escravidão dos primeiros séculos, até os dias atuais.
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A Reificação passa então a ser analisada e inserida nos
contextos morais e de direito, uma vez que resultado do
comportamento humano perante seus semelhantes. Todavia, alguns
autores, a exemplo de Lukács, entendem essa situação ontológicosocial, como uma patologia encontrada na praticidade da vida e que
por essa razão, não estaria vinculada a qualquer questão moral ou
ética, dissociada de culpabilidade, sendo que a própria exigência do
ser humano em adquirir bens, serviços, produtos e mercadorias,
estaria originando tal comportamento, ou seja, não haveria como
culpar a sociedade por estar evoluindo (LUKÁCS, 2003, p. 57).
Lukács atribui à causa social da Reificação a expansão do
mercantilismo e o estabelecimento de um sistema capitalista que
não verifica a condição humana, mas sim, busca a todo custo,
cumprir metas e fomentar riquezas, transformando os próprios
atores da sociedade em seres calculistas e egocêntricos (HONNETH,
2007, p. 25), que visam somente à satisfação que beira o hedonismo.
O fato que depreende com maior vulto do pensamento
supra, seria de que a própria sociedade evoluiu para o
comportamento apontado, em consequência do consumismo
exacerbado e da formação de uma lógica de capital, pois o hábito de
consumir, elevaria o próprio sentir e pensar o outro, como objetos
ou coisas, definido como meio para alcançar um fim, nada mais,
nada menos, demonstrando que o agente estaria imerso em um
“transe”, provocando uma desconexão emocional do outro e já não
sendo afetado pelos acontecimentos, necessidades ou valorização do
semelhante (HONNETH, 2009).
Outra consequência verificada demonstra que o
semelhante que sofreu os efeitos da Reificação, não poderia ser
considerado como participante ativo da vida social, posto que suas
características somente serão medidas pela produção ou lucro que
podem gerar, dissociando todo e qualquer outro aspecto de
similitude com aqueles não medidos pelo cálculo de produção,
reiterando Lukács (LUKÀCS, 2003, p. 60), que as sociedades
altamente desenvolvidas exigem por questões de eficiência, que seus
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membros assimilem suas ações de forma estratégica, com eles
próprios e com os demais.
O comportamento referido foi tão severamente
incorporado na sociedade moderna, que no decorrer das práticas
rotineiras, pode-se perseguir um objetivo tão energicamente, que o
indivíduo elimina a atenção quanto ao outro, possivelmente, no
pensar de um, menos importante do que a meta a ser alcançada,
elemento que conduz e maximiza a Reificação.
Em contraponto, Adorno refere que ao se colocar no
lugar do outro, na perspectiva do semelhante, desconectado de
qualquer concepção social/financeira, pode-se chegar a uma
empatia, sentimento que proveria os caracteres necessários em que
o fenômeno da Reificação seria “pausado”, possibilitando um
vínculo emocional desconectado da práxis situacional (ADORNO,
1994, p. 26).
Ainda conforme Adorno, a exatidão do perceber o outro,
subordina-se ao grau de reconhecimento emocional ou afetivo de
aceitação de si mesmo, refletido no semelhante, precedendo de uma
cognição de que ele próprio trata-se de um ser humano, fato
igualmente constatado por Heidegger, quando afirma que a relação
epistêmica para o mundo deve ser precedida por uma postura de
cuidado, envolvimento existencial e reconhecimento. (HEIDEGGER,
2002, p. 30)
A partir do momento em que o próprio indivíduo reconhece
subjetivamente sua condição humana, inteligência, avanços e
limitações, está procedendo ao pensamento refletido no outro,
realizando assim, o reconhecimento necessário para coibir a
Reificação, possibilitando uma mudança de comportamento
individual e coletiva.
A adução procedida, igualmente encontra respaldo e
motivação intelectual no dizer de Sartre, que refere ser superada
essa assimetria pela concepção da relação do sujeito com o
semelhante, conhecendo e reconhecendo o outro na esfera da
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atividade social e consequentemente na seara pessoal. (SARTE,
1997, p. 120)
Compilasse então, com o respaldo de Heidegger, que a
Reificação deve ser entendida como uma condição de hábito mental
ou perspectiva comportamental incorporada à rotina de reflexão
sistemática, que pela rotina social/negocial, causa nos seres
humanos uma perda de capacidade de engajamento solidário com o
outro, gerando assim o não reconhecimento e por consequência, o
suprimir de vários Direitos Humanos.
3. REIFICAÇÃO E DIREITOS HUMANOS
Analisada a questão da Reificação, tange verificar como esse
fenômeno prejudica ou suprime a concretização dos Direitos
Humanos, nas relações sociais (sejam de ordem laboral, comercial
ou coletiva), desmantelando o princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, arduamente conquistado.
Nesse intuito, volta-se para a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em específico ao seu artigo 29, item dois, onde
expressa que ninguém sofrerá limitações, com exceção das previstas
em lei, tendo somente o objetivo de promover o reconhecimento e o
respeito dos direitos e liberdades dos outros, no fito de satisfazer as
justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar na
sociedade democrática.
Em paradigma nacional, a Constituição Federal do Brasil,
em seus artigos 4°, inciso II, 109, § 5°, 134 e artigo 7° dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias, ratificam a prevalência
dos Direitos Humanos na lei maior, tendo ainda a regência da Carta
Magna pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, expresso em
seu artigo 1°, inciso III, bem como a incorporação e submissão aos
Tratados Internacionais que promulgam a proteção desses direitos.
Logo, em escala global e nacional, detêm-se todo o aparato
jurídico/político para o exercício dos Direitos Humanos, sendo
esses, amplamente efetivos. Ledo engano! Ao tempo em que as
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instituições jurídicas e políticas no País e no mundo, buscam
concretizar politicas públicas e privadas para que haja o extirpar do
desrespeito à vida humana e seus direitos inerentes, a própria
sociedade e os indivíduos, desconsideram o outro, reificando sua
condição, por exigir cada vez mais a produção de bens, serviços e
mercadorias de consumo em escala nunca antes vista, fatores que
fomentam a necessidade do raciocínio (cognição/lógica), para o
mercantilismo e por sua vez, para que haja a objetivação do outro
em razão da frieza capitalista necessária no atendimento de toda
uma gama de complicações logísticas e de produção, em que o ser
humano resta como peça de engrenagem na máquina, relação que
nos recorda à ácida (e mais atual impossível) atuação de Charles
Chaplin, no filme “Tempos Modernos”.
Os Direitos Humanos, pós Segunda Guerra Mundial,
alcançaram uma projeção de grande bálsamo no novo horizonte da
humanidade, ao tempo em que foi garantida sua universalidade.
Fato que se modifica, com as novas tendências e exigências da
sociedade moderna, diferenciado a realidade teórica da realidade
prática, aonde se pode constatar largo número de trabalho escravo
em grandes países produtores, a exemplo da China, Coréia, Vietnã e
o próprio Brasil, como nos casos da construção civil (pela demanda
de novas moradias, mas nem todas para atendimento da população,
e sim, condomínios de luxo), agricultura, pecuária, extração vegetal
e indústria da confecção (BOBBIO, 1992, p. 35).
Apura-se com o desenvolver da presente observação, que a
Reificação humana na relação mercantil, desvaloriza o indivíduo em
níveis jurídicos, visto que a existência real de uma proteção através
dos Direitos Humanos, trata-se de uma ficção permeada de lacunas
que permitem a sua não efetividade, ou ainda, uma concretização
ineficaz, sendo que as demandas comerciais sobrepõem a própria
condição humana, segundo demonstrado anteriormente.
Em contraponto, insta salientar a validade e contribuição de
complementações a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos,
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mundialmente conhecido como o Pacto de São José da Costa Rica,
promulgada em 1969 e com entrada em vigor em 1978, tendo o
Brasil aderido e ratificado a convenção em 1992.
Entretanto, mesmo com todo o aparato jurídico/politico
para a concretização e efetivação dos Direitos Humanos, no Brasil e
no mundo, sua desvalorização e não observância por seus próprios
semelhantes, segue em larga escala, o que nos leva a refletir sobre
sua real eficácia perante demandas mais “importantes” do que o
resguardo do ser humano.
O filósofo alemão Immanuel Kant, em sua obra Metafísica
dos Costumes, perfaz o conceito da dignidade da pessoa humana,
ressaltando que além do respeito mútuo entre seus semelhantes, a
própria humanidade em si, trata-se da maior dignidade alcançada
pela espécie, extirpando, em seu raciocínio, a atual postura do
Homem para com seus pares, ou seja, a utilização do outro como
meio, no intuito de alcançar bens e serviços para sua própria
comodidade. Eleva, ainda, ao patamar absoluto da dignidade
humana, diante do que seria um valor das coisas, não visualizando
em qualquer aspecto ou prisma de pensamento, a possiblidade de
existir um parâmetro entre o ser humano e qualquer produto que
este possa produzir, pois nada se torna maior que o Homem, nem
mesmo suas criações (KANT, 2008, p. 85-87).
Em um ponderar mais expansivo acerca dos Direitos
Humanos e a Reificação, pode-se apontar o quadro verificado no
Brasil, continuando sua senda de escravagismo moderno, em
plantações, indústrias e até mesmo pela exploração de pais para com
seus filhos, seja pelo trabalho braçal, sexual ou até mesmo pelos
caracteres da infância, quando utilizado para a solicitação de
esmolas.
A sanha humana por bens de consumos não encontra
fronteiras morais ou de escrúpulos, gerando as barbáries como a
Reificação, tornando-se então, uma atitude incorporada à
atualidade, visto que travestida de necessidade de mercado,
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exigências do capitalismo, prazos, exportação e assim por diante,
restando aceita como “normal”.
Todavia, não se caracteriza a normalidade, qualquer que
seja o motivo para a exploração e diminuição humana, por
tendências ou necessidades do outro. Os Direitos Humanos, desse
modo, vão sendo corroídos e totalmente ignorados, pois a própria
humanidade que os reconheceu e positivou, está encontrando
atalhos para burlar e até mesmo desprezar sua validade e relevância,
regredindo em uma sucessão de erros perante seu próprio
patrimônio humano.
No mesmo trilhar de raciocínio, descortina-se a realidade
em muitas regiões do globo, inclusive a brasileira, em que o outro
segue mantido nas sombras da ignorância intelectual, para que
possa servir de verdadeiro “gado” humano, sendo-lhe negado a
devida instrução educacional, julgamento crítico e bom senso, sem
possuir o esclarecimento necessário para rebelar-se contra a
situação em que vive, ou mesmo, lutar por melhores condições de
trabalho.
Os “senhores feudais” da atualidade, primam em não
realizar qualquer incentivo para a evolução intelectual do outro,
uma vez que tal conhecimento pode prejudicar seus negócios e
consequentemente seu lucro, mantendo assim, longas jornadas de
trabalho e impossibilitando o semelhante de realizar qualquer
melhoria em seu campo intelectual.
A pandemia trazida pela tecnologia3, principalmente no que
condiz aos produtos de consumo, comunicação, lazer e locomoção,
excitou no Homem uma avidez nunca antes vista, pois a cada
semana, mês ou semestre, os grandes industrialistas realizam novas
“melhorias” em celulares, computadores, televisores, carros, roupas
e até mesmo em alimentos, para que o consumidor tenha sempre
3

Cumpre salientar, que o intento do autor não está em criticar a tecnologia em si, mas sim, demonstrar
que a inovação tecnológica desencadeou no ser humano, uma verdadeira insanidade em consumir o
produto gerado por aquela, causando por essa razão, várias das mazelas que hoje atingem os Direitos
Humanos.
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uma novidade que sua “libido” consumista os impulsione a adquirir,
fomentando assim a demanda por novos produtos e o capitalismo
mundial.
Infelizmente, pelo quadro apresentado, descortina-se outra
realidade que muitos não percebem; não são somente os
semelhantes que servem para a produção de bens, mercadorias e
serviços, que estão sendo vítimas da Reificação, mas sim, o próprio
consumidor, relegado a uma marionete compulsiva. A autoreificação (HONNETH, 2007, p. 35), condiciona o ser humano a um
escravo de suas vontades; vontades essas incutidas de forma velada,
sem que haja a percepção lúcida do próprio, que foi ludibriado em
manobras de marketing e necessidades de compra que sequer
teriam uma demanda em sua vida, ou, já possui o produto, mas
como uma nova roupagem, vê-se inflamado a ter de adquirir a nova
versão, que desempenha a mesma função do produto antigo.
Em realidade nacional, verifica-se uma realidade ainda mais
temerária, pois a população brasileira convive lado a lado com o
crescimento exponencial da produção e da indústria e até mesmo
em certo nível científico-acadêmico, ao tempo em que um
percentual de indivíduos apresenta-se um analfabetismo funcional
alarmante. Logo, o próprio direito humano a educação e
desenvolvimento restam tolhidos, pois em dias idos, o saber ler,
escrever e as quatro operações básicas da matemática,
possibilitavam a pessoa que os possuísse, o acesso a emprego e
mantença da sua família.
Os avanços tecnológicos e os efeitos da Reificação trouxeram
ao individuo considerado “mediano”, uma nova profusão de
impasses, posto que os Direitos Humanos que deveriam elevar sua
condição de dignidade estão sendo relegada, frente às necessidades
do “mercado”.
O próprio Estado deixa de prover o cidadão, frente às
pressões originadas de empresas e indústrias que mantém o
rendimento e por sua vez os impostos necessários para conservar a
estrutura da nação. Desse modo, pode-se verificar que o próprio
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Estado sofre uma espécie de Reificação, originária de sua carência
de recursos para levar adiante o ideal democrático, abandonando o
seu administrado a mercê da tirania capitalista. (HOBSBAWM,
2007, p. 57)
Destarte, pode-se constatar que a violação aos Direitos
Humanos, pela incidência da Reificação, trata-se de uma patologia
mundial com graves repercussões, relegando o ser humano a
subcategoria, o caracterizado como meio de produção de bens,
serviços e mercadorias, não sendo respeitado como individuo ativo
de uma sociedade e massificado perante o próprio Estado.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final da breve digressão, acerca das origens e
seguimentos da Reificação na atualidade, constata-se ser uma
realidade, sua incidência em nossa sociedade nacional e mundial. A
desconsideração e não reconhecimento procedido para com aqueles
que manufaturam um produto, mercadoria ou serviço, mediante as
exigências do consumismo desenfreado dos indivíduos e da
ganância do mercado capitalista, geram consequências catastróficas
para os avanços já procedidos em nossa era moderna, retraindo uma
série de direitos projetados e positivados. Os próprios Direitos
Humanos estão sendo dilapidados perante os devaneios febris do
Homem, que não reconhece mais seu semelhante, muito menos seus
direitos, exigindo, a cada momento, nova leva de bens e produtos
para sua satisfação egocêntrica e doente, posto que a Reificação,
conforme visto nas obras consultadas, chega a ser considerada como
uma patologia. O não reconhecimento do outro e a auto-reificação,
estão entrelaçadas com a nova postura do ocidente, que não mais
busca a luta pelos ideais semeados na antiguidade, mas sim a
comodidade de seus utensílios eletrônicos, domésticos e de
locomoção. A deterioração do pensamento coletivo está a
desencadear mazelas nunca antes vistas, posto que, no momento em
que não reconhecesse a si mesmo como um meio para um fim e
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mais temerário a outra pessoa, iniciasse o caos generalizado,
voltando ao tempo em que somente o poder econômico dita o
ordenamento que se deve ser vivenciado por uma minoria,
enquanto os demais, restam para servir e produzir. O perigo segue
além, ditando ao próprio Estado as regras que devem ser
obedecidas, quanto o poder capitalista, injeta o numerário
necessário para que o próprio poder público possa ser mantido.
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A FUNÇÃO DE UMA TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS
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1. INTRODUÇÃO
Iniciado o século XX, o modo como as nações passaram a se
relacionar entrou em um processo de profunda alteração. Em
especial, após findado o período das grandes guerras mundiais, as
fronteiras terrestres que dividem os países não mais eram
obstáculos para o intercâmbio cultural entre estes e os demais atores
sociais oriundos do fenômeno de uma nova ordem transnacional
estabelecida.
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Ao se observar a recente história da Globalização, esta até
mesmo confunde-se com o desenvolvimento e proliferação das
chamadas empresas Transnacionais. Durante a década entre os
anos de 1950 e 1960 as grandes empresas passaram a experimentar
e serem influenciadas pelo forte intercâmbio cultural e jurídico
mundial. A partir dessa condição e como consequência, entraram
num processo de multinacionalização. Na década de 1990, as
empresas iniciaram o emolduramento do que hoje se entende como
Entidades Transnacionais (Empresas, Grupos, Sociedades, entre
outros). Inaugura-se, dessa forma, uma economia global,
independente de pressões estatais, pautada com grande influência
de correntes privadas, de caráter transnacional.
Por outro lado, o vazio normativo acerca da atuação dessas
corporações, ao longo do tempo, tornou-se um importante fator
impeditivo à efetivação dos Direitos Humanos mais fundamentais
em certos locais do mundo. Evidencia-se como exemplo desse
cenário a análise do caso Chevron versus Equador, o qual, por sua
vez, arrasta-se por uma infindável batalha judicial em diversas
jurisdições do globo, marcado por consecutivas violações ao
patrimônio ecológico da Amazônia equatoriana, e, particularmente,
pelos profundos danos causados aos direitos dos povos nativos da
região dos campos de extração geridos pela Chevron.
É nesse contexto que a desigualdade social, presente sempre
na trajetória do viver humano em sociedade, tende a intensificar-se,
evidenciando que a proposta dos Direitos Humanos em promover a
igualdade, durante suas quase sete décadas, é infrutífera. A partir
desse argumento, pode-se apresentar o problema de pesquisa deste
trabalho com a seguinte indagação: como é possível, aos Direitos
Humanos, trazer respostas às desigualdades globais, na medida em
que as empresas transnacionais acentuam o cenário nas localidades
do mundo?
Como Hipótese de Pesquisa, acredita-se que uma Teoria
Crítica dos Direitos Humanos contribuiria para o empoderamento
dos grupos menos favorecidos, contribuindo, através da luta pela
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Dignidade, para o acesso aos bens jurídicos, positivados ou não, a
fim de que as garantias formais se transformem em garantias
materiais.
Verifica-se, portanto, que a mera positivação das
proposituras da Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948 não é capaz de apresentar soluções exitosas no que tange a
intenção básica de redução da desigualdade social. O Objetivo Geral
deste estudo é apresentar uma Teoria Crítica dos Direitos Humanos
como proposta para a redução da desigualdade social, visto que esta
é intensificada pela atuação de empresas transnacionais.
Para viabilizar essa proposta, conta-se com os seguintes
Objetivos Específicos: a) Demonstrar que a simples positivação de
direitos não é eficaz para a redução da desigualdade social, o que
justifica a busca por novas alternativas práticas que visem a garantia
da dignidade da pessoa humana, reconhecendo-a como supremo
Direito Humano; b) Compreender a forma como a atuação
desenfreada das empresas transnacionais, na busca incessante pelo
lucro, torna-se um impeditivo à manutenção dos Direitos Humanos,
tomando como exemplo o caso Chevron no Equador; c) identificar
o que é o fenômeno do Transnacionalismo e quais os seus efeitos à
produção e interpretação do Direito nacional.
Para que seja possível o desenvolvimento deste trabalho,
utiliza-se o método de pesquisa Indutivo. A viabilização do método
ocorre por meio das seguintes técnicas de pesquisa: Pesquisa
Bibliográfica e Documental4, Categoria5 e Conceito Operacional6.

4

“[...] Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.”.

5

“[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia.”. (PASOLD,
2011, p. 25). Grifos originais da obra em estudo.
6

“[...] definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal
definição seja aceita para os efeitos da ideia proposta.”. (PASOLD, 2011, p. 205).
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2 O DIREITO E OS NOVOS ATORES TRANSNACIONAIS
Ao granjear terreno a globalização deu lugar a grandes,
intensas e profundas mudanças, as quais passaram a determinar
rupturas históricas e epistemológicas que abalaram as formas de
agir e pensar da contemporaneidade. O direcionamento cada vez
mais unívoco no sentido de um processo organizativo da produção,
pautada pelo custo em bases transnacionais, insurgiu movimentos
concorrenciais de controle dos mercados e dos recursos mundiais,
dentro de uma ótica privatista, fugindo aos olhos dos Estados
Nacionais (ESPÍRITO SANTO, 2012, p. 1.744). Nesse novo
emaranhado das relações entre o público e o privado, revelam-se, os
Estados-Nação, muito grandes para coisas pequenas e muito
pequenos para coisas grandes.
Os processos de globalização, notadamente e de maneira
crescente, construíram um mercado mundial e com ele uma nova
ordem supra e transnacional que permite a livre circulação dos
capitais, mercadorias, dos bens e serviços (STAFFEN, 2015, p. 32).
Cria-se, dessa forma, um espaço de poder hegemônico de natureza
técnica, econômica e financeira que se espalha de maneira
exponencial ao redor do globo, paulatinamente demonstrando a
redução/crise do Estado e instituindo instrumentos de governança
global.
Notadamente, após findado o período das Grandes Guerras,
as fronteiras terrestres que dividiam os países não mais significam
um obstáculo para o intercâmbio cultural-jurídico entre estes. Em
função do grande desenvolvimento das tecnologias e da própria
economia, criaram-se espaços onde os Estados, rígidos da forma que
os concebemos, não foram capazes de prestar a devida
regulamentação necessária, fazendo chão para que outros atores, a
partir de interesses transnacionais constituídos por meio de
instituições novas de difícil caracterização à luz do glossário políticojurídico moderno, tomem essas lacunas para si (STAFFEN, 2015, p.
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33) , por consequência, as estruturas estatais entraram em uma
marcha de ruptura.
Procede-se, dessa forma, uma ordem global de pluralismo
jurídico. Sendo que esta não possui um caráter unitário, desprovida
de uma estruturação específica, ou seja, um Direito entre o público
e o privado, alocado entre a esfera nacional e a supranacional,
denominado Direito Transnacional. O primeiro estudioso que
buscou teorizar o fenômeno do transnacionalismo foi o advogado
Philip Jessup, em meados dos anos 1950. Em um primeiro instante
dissociou esse novo acontecimento da ideia de um Direito
Internacional, haja vista este apenas compreender as relações de um
Estado Nacional diretamente com outro de seus pares, situação não
mais condizente com o novo panorama globalizado, aduzindo que a
lei transnacional seria toda lei que regulamenta ações ou eventos
que transcendem as fronteiras nacionais (JESSUP, 1956, p. 12-40),
sendo esta, ainda hoje, uma das definições mais difundidas do
termo.
Apontou, de igual sorte, o processo de expansão das fontes
do Direito, colocando-a como característica fundamental do
processo de transnacionalidade. A partir da eflorescência do Direito
Transnacional no século XX, agentes anteriormente estranhos
empoderaram-se fazendo seu poder e influência serem sentidos
globalmente, relativizando, desta forma, o pretérito controle estatal
principalmente naquilo que se refere à produção normativa.7

7

Nesse sentido, registra-se que: “A produção do Direito, nas formas e moldes comumente aceitos pelos
juristas, leia-se, nessa descrição, um Direito como produto oriundo da soberania estatal absoluta, bem
como fruto das ideias imperantes dentro de determinadas fronteiras territoriais, está, sem dúvidas,
sendo colocada em cheque. A força motriz do Direito já não é mais os anseios de limitação jurídica dos
poderes domésticos absolutos, mas, por outro lado, é a regulação de dinâmicas policêntricas
relacionadas com a circulação de modelos, capitais, pessoas e instituições em espaços físicos e virtuais,
como pretende Günther Teubner, haja vista o forte intercâmbio jurídico e cultural característico do
novo século.” (POLIS; STAFFEN, 2017, p. 759). E, continuam os autores: “Por esse motivo a ciência
jurídica se descola do velho modelo de Direito hierarquizado, e passa a exigir deste, em contra partida,
uma infindável adaptação à estrutura estabelecida, a qual, por sua vez, é caracterizada pela
horizontalidade, não mais pela verticalidade, no sentido de movimentos descentralizadores e
fragmentadores de poder. Isso significa dizer que os inúmeros polos de produção normativa estão
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A produção do Direito, nas formas e moldes comumente
aceitos pelos juristas, leia-se, nessa descrição, um Direito como
produto oriundo da soberania estatal absoluta, bem como fruto das
ideias imperantes dentro de determinadas fronteiras territoriais,
está, sem dúvidas, sendo colocada em cheque. A força motriz do
Direito já não é mais os anseios de limitação jurídica dos poderes
domésticos absolutos, mas, por outro lado, é a regulação de
dinâmicas policêntricas relacionadas com a circulação de modelos,
capitais, pessoas e instituições em espaços físicos e virtuais, como
pretende Günther Teubner (STAFFEN, 2015, p. 34), haja vista o
forte intercâmbio jurídico e cultural característico do novo século.
Neste ínterim, sob a ótica de um mundo globalizado, e, em
especial, transnacionalizado, as relações sociais operacionalizam-se
nos diferentes segmentos societários de forma distinta em face do
corriqueiramente ocorrido até meados do século passado
(NOGUEIRA LOPES, 2013, p. 231). A lógica desse fato social, e suas
respectivas nuances, vem sendo realizada através da substituição da
política pelas relações de mercado, o que, a seu turno, impõe ao
Direito algumas funções distintas daquelas já desempenhadas.
Diante desse cenário, a Ciência Jurídica se transforma do
velho modelo de Direito hierarquizado, e passa a exigir deste, em
contrapartida, uma infindável adaptação à estrutura estabelecida, a
qual, por sua vez, é caracterizada pela horizontalidade, não mais
pela verticalidade, no sentido de movimentos descentralizadores e
fragmentadores de poder. Isso significa dizer que os inúmeros pólos
de produção normativa estão esparsamente distribuídos, podendose, da mesma forma, observar a existência de uma pluralidade de
ordenamentos jurídicos que se comunicam linearmente entre si
(FARIA, 2000, p. 7).
Nessa linha de pensamento, é relevante, do mesmo modo,
pontuar que com a inserção do Direito nessa nova forma de
esparsamente distribuídos, podendo-se, da mesma forma, observar a existência de uma pluralidade
de ordenamentos jurídicos que se comunicam linearmente entre si.” (POLIS; STAFFEN, 2017, p. 760).
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organização social – policêntrica – este trouxe mecanismos
melhores capacitados para dar respostas às demandas
transnacionais. Esses mecanismos provieram da inserção de uma
multilateralidade (público-privada) (NOGUEIRA LOPES, 2013, p.
233), característica de uma ordem transnacional, no âmago do
sistema jurídico nacional, sendo esta um estrato de vontades
direcionadas a interesses em comum8, desincumbindo, nestes
termos, a produção jurídica de formas estáticas previamente
fixadas, assumindo um caráter dinâmico e reflexivo.
Nesse passo, a questão de como governar o mundo se funde
em coalizões que perpassam por alianças militares, como a OTAN,
instituições intergovernamentais, a exemplo da ONU, agremiações
pós-imperialistas, como a Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, ordenamentos quase políticos, como na figura de uma
União Europeia, instituições puramente privadas como é o caso da
ICANN no controle da Internet e da própria FIFA no que se refere ao
futebol, bem como outras milhares de ONG’s (STAFFEN, 2015, p.
36-37) que ao redor do mundo tomam para si o papel de
“efetivadores” de direitos.
Não por acaso, esse cenário de desintegração estatal recebe
a denominação de formação neomedieval, pelo escritor Parag
Khanna, em analogia ao sistema político-governamental típico do
período feudalista. A título de ilustração o autor traça um paralelo,
dizendo que a Europa do século XIV sustentava-se por
aproximadamente mil instituições políticas, reduzidas a trezentas e
cinquenta no século XVIII e encolhidas na potência de 25 países, no
século XX.

8

Nas palavras de Sen, “A perspectiva baseada na vantagem é realmente importante para as regras
sociais e o comportamento, uma vez que existem muitas situações em que os interesses comuns de
um grupo de pessoas são muito mais bem servidos quando todos seguem as regras de comportamento
que impedem cada pessoa de tentar ganhar um pouco mais ao custo de tornar as coisas piores para
os outros. O mundo real está cheio de problemas desse tipo, variando desde a sustentabilidade
ambiental e a preservação dos recursos naturais compartilhados (os bens comuns) até a ética do
trabalho nos processos de produção e no senso cívico na vida urbana.” (SEN, 2011, p. 237).
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Hoje em dia, contabilizam-se mais de 2.000 regimes
reguladores, número que tende somente a multiplicar-se, as
organizações intergovernamentais, a seu turno, chegaram ao
número de 7.608, no ano de 2011. No capítulo que se segue, analisarse-á, à luz da Teoria da Justiça de Amartya Sen, a capacidade desses
novos agentes privados de influenciar a antiga soberania estatal
estabelecida, mediante intervenções diretas e indiretas nas
diferentes esferas da vida civil.
3 O CASO CHEVRONTEXACO À LUZ DO PENSAMENTO DE
SEN E DE ZUBIZARRETA
Como anteriormente colacionado, corpos privados vêm
ganhando força e espaço dentro dos territórios nacionais, em
especial, desde findado o segundo período pós-guerra. Um modelo
desse espécime de relação pode ser extraído do estudo de caso da
relação entre a companhia Chevron/Texaco e o governo do Equador
durante os anos de 1960 até meados da década de 1990.
A extração de petróleo é considerada uma intensa atividade
industrial, eis que, dentre outros impactos, gera uma vasta
quantidade de dejetos com constituintes tóxicos, bem como
apresenta o permanente risco de vazamentos (KIMERLING, 2013, p.
242). O consórcio liderado pela Chevron/Texaco, hoje em dia
conhecida apenas como Chevron, extraiu aproximadamente 1.5
bilhões de barris de petróleo bruto na região da Amazônia
equatoriana durante um período de 28 anos, de 1964 até 1992.
Durante as operações da Chevron/Texaco no Equador,
rotineiramente a empresa despejava o petróleo cru nas estradas que
circundavam suas instalações, no intuito de controlar a poeira e
realizar sua manutenção. Na mesma linha, descartava toneladas de
diversos tipos de lixo tóxico no ambiente, acarretando a
contaminação de rios e seus respectivos afluentes que serviam como
fonte direta de alimento e água potável para as comunidades locais.
Ao se somar esses fatos, percebia-se, de modo normal, vazamentos
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nos tubos de extração dispersavam óleo no meio ambiente
(KIMERLING, 2013, p. 243), ao passo que se estima o despejo de 19
milhões de galões de petróleo bruto na bacia amazônica durante o
período.
Ressalte-se que o caso ganhou notoriedade somente no ano
de 1993, com o ajuizamento de uma ação judicial na cidade de Nova
Iorque. No processo os povos indígenas e outros assentamentos
comunitários da região correspondente a área explorada pelas
atividades da empresa no Equador reclamaram os danos a eles
impostos pela degradação ambiental criada pela Chevron/Texaco.
Outrossim, outro aspecto que pede atenção quando da
análise do caso em tela é a atuação conjunta do governo equatoriano
e da Chevron/Texaco na neutralização do domínio do povo
Huaorani sobre as terras da bacia amazônica no Equador. Por meio
da influência de dirigentes dentro do governo do Equador, o ente
público passou a implementar uma agressiva política de colonização
interna (KIMERLING, 2013, p. 264), ao oferecer títulos de
propriedade e fácil acesso a crédito para cidadãos de outras áreas do
país que migrassem para a Amazônia, limpassem a floresta,
preparando os terrenos para o plantio e auxiliassem no processo de
“civilização” do povo Huaorani e outros nativos, com escopo de
viabilizar as atividades industrias na área.
Ainda: mais de 200 membros da tribo Huaorani foram
pressionados a deixar suas terras e ir viver em um distante
assentamento cristão (KIMERLING, 2013, p. 268). Aqueles que se
recusaram a mudarem sua residência foram despojados de grande
parte de seus territórios pelos novos “fazendeiros”.
Tomando-se para análise o caso Chevron/Texaco, há que se
observar uma pertinente característica presente no
transnacionalismo. A atuação do mercado, enquanto processo de
operação desimpedida, se estabelece em dois polos. Tem-se, por um
lado, que o interesse de um grupo de pessoas pode ser atendido
graças à liberdade de funcionamento do mercado. Por consequência,
esse grupo, se politicamente influente, procederá com a realização
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de ações que busquem dar ao mercado ainda mais espaço na
economia. Quando essa condição ocorre, observa-se o afastamento
– para não fazer uso do termo renúncia – da ética empresarial9.
(SEN, 2009, p. 162-163).
Sob outra perspectiva, a igual atuação desregrada do
mercado é fator decisivo para que os interesses de outros grupos de
indivíduos sejam prejudicados ou impedidos de serem alcançados
(SEN, 2009, p. 162). E, considerando-se que essas pessoas podem
não possuir influência e/ou não dispor de poder político, há de se
reconhecer uma vulnerabilidade latente.
As preocupações apresentadas por Sen sobre o desempenho
da atividade desses novos atores transnacionais também se refere às
consequências sociais. Para o autor – que tece seu pensamento em
diálogo com os escritos de Adam Smith –, há uma grande perda
social envolvida nos processos de produção privada, por exemplo,
com a poluição e o desperdício ambiental – ressalta-se o já referido
caso Chevron/Texaco –, ocasionando uma diminuição dos fundos
produtivos presentes na sociedade (SEN, 2009, p. 168).
Para o mesmo autor, a observação das imprudências e dos
limites não determinados de atuação dessas empresas pode
esclarecer que, em determinadas circunstâncias, o autointeresse e
as motivações para aumento do capital privado podem acarretar
sérios danos e, portanto, serem totalmente contrárias aos interesses
sociais (SEN, 2009, p. 168).
A responsabilidade das empresas transnacionais recai, em
uma análise, sob os direitos humanos e sociais, ocasionando a

9

Registre-se, por oportuno, que “O surgimento da ética empresarial como campo de estudos está
intimamente ligado à evolução do sistema econômico, assim como às mudanças por que passaram as
sociedades industriais no último século. Foram as transformações (e excessos) do capitalismo que
deram origem a este tipo de questionamento ético, na medida em que as empresas privadas,
transformadas em gigantescos conglomerados e multinacionais, começaram a dar mostras de um
poder sem precedentes (ANDRIOFF & MCINTOSH, 2001; CARROLL & BUCHHOLTZ, 2000; KORTEN,
1995). Os conflitos relativos à questão ambiental, além das grandes reivindicações sociais que
emergiram nos anos 60, também contribuíram para a formalização dos crescentes ataques e
questionamentos vis-à-vis das empresas.” (KREITLON, 2004, p. 3).
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supressão de direitos civis porque, a atividade irrestrita destes
agentes promove desestabilidade econômica, motivo pelo qual os
direitos econômicos e sociais encontram-se debilitados –
característica da globalização neoliberal –, gerando impactos nos
direitos civis (ZUBIZARRETA, 2009, p. 246).
Os países periféricos, principalmente os perpassados pelas
consequências de crises internacionais, não possuem poder político
e jurídico para submeter estes novos atores transnacionais à sua
regulação. Frente a essa situação, caberia ao “Direito Comercial
Global” estabelecer parâmetros de atuação, tendo por escopo a
supremacia dos direitos e interesses sociais, em face do atual cenário
de supremacia dos interesses dos transnacionais (ZUBIZARRETA,
2009, p. 671).
Diante do poder adquirido pelas transnacionais, os espaços
onde elas atuam tornam-se ambientes propícios de subordinação,
de desregulação do valor social do trabalho, da mitigação da
soberania. Além de contribuir significativamente para a degradação
ambiental, como bem referido nos parágrafos anteriores, a atividade
desregrada dos novos atores transnacionais vem a privar a
população local de seus direitos fundamentais garantidos nas
constituições de seus respectivos países, bem como tem violado a
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por esse motivo, o
tópico a seguir destina-se a refletir sobre a incapacidade de
continuar-se a adotar a Teoria Tradicional dos Direitos Humanos,
surgida com a Declaração, considerando-se a transformação do
cenário global, com o surgimento dos novos atores já abordados.
4 TEORIA CRÍTICA DOS DIREITOS HUMANOS
Não por mera coincidência, uma das complexidades
apresentadas pelos Direitos Humanos – como empecilho para a
efetivação de seus objetivos – elencadas por Herrera Flores, em sua
obra “A (re)invenção dos Direitos Humanos”, refere-se justamente
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à complexidade econômica.10 Para o referido autor, a certeza dos
anos 60 e 70 do século XX passou a dar lugar a um novo contexto,
um panorama de instabilidade, como consequência da arguição do
princípio liberal de que aquilo que não está expressamente proibido
está permitido. O novo contexto econômico, marcado por novos
agentes, desconfigura os valores sociais do trabalho, de modo que os
interesses das empresas transnacionais se encontram como
prioridades em face das necessidades sociais. (FLORES, 2009, p. 5657).
A economia adquire um papel desregulador para a estrutura
social. A lógica de racionalidade capitalista – individualista,
competitiva e egoísta –, maximizada pela ideologia liberal e
neoliberal de autorregulação do mercado, contrapõem-se em
absoluto às necessidades humanas. Isso porque o ambiente, tanto
em uma visão fática absolutamente do tempo presente, bem como
em uma análise a partir da Sustentabilidade, demonstram a escassez
de recursos e de meios para que seja viável e possível o cumprimento
das necessidades e expectativas de todos os seres humanos.
(FLORES, 2009, p. 58).
É nesse ambiente hostil que a tentativa de levar a cada um
as condições básicas para suprir as necessidades necessita de uma
nova ótica. O universalismo da Teoria Tradicional dos Direitos
Humanos é incapaz de tecer ações a fim de levar a todos as referidas
condições. Isso deve-se, em parte, ao fato de que as necessidades não
são as mesas para todos, trazendo em xeque a consequência que
cada ação deve ser diferente para cada localidade, o que não está
comportado em uma teoria universalista.
Duas outras categorias coadunam-se a essa análise. A
primeira recai sobre a ineficácia da ordinária e banal positivação de
direitos, característica ainda presente e consequência de um passado

10

A “complexidade econômica” refere-se ao item 1.7 do capítulo 2: “Os direitos humanos em sua
complexidade: o voo de Anteu e suas consequências para uma nova cultura dos direitos humanos”.
(FLORES, 2009, p. 41-69).
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marcado pela completa ideologia positivista. A segunda, e em
concordância com a anterior, refere-se à abstração, seja da
tradicional teoria dos Direitos Humanos, seja do direito nacional
brasileiro, bem como de outros países. No que concerne a esta,
vislumbra-se a necessidade de pensar e elaborar o direito positivado
a partir de cada realidade, a fim de alcançar um direito que vise a
concretude.
Ao produzir um direito voltado às necessidades locais e
materiais dos povos, o limite de atuação da atividade estatal ou
organizacional torna-se mais preciso. Como consequência, o acesso
aos bens que visam suprir as necessidades inicialmente básicas
torna-se mais eficaz. O resultado deste modo de atuar concreto e
especificista corrobora para a construção do acesso aos bens e para
suprimir as necessidades básicas, tendo como resultado imediato a
garantia de um dos requisitos da Dignidade.
Nas palavras de Barroso, “A dignidade relaciona-se tanto
com a liberdade e valores do espírito quanto com as condições
materiais de subsistência.”. E continua o referido autor: “O
desrespeito a esse princípio terá sido um dos estigmas do século que
se encerrou e aluta por sua afirmação, um símbolo do novo tempo.
Ele representa a superação da intolerância, da discriminação, da
exclusão social, [...].”. (2012, p. 174).
Nesse caso, a garantia pelas condições mínimas, a partir de
um direito concreto e não-universalista, constitui-se como processo
de integração social do indivíduo. Garantir o acesso aos bens que
visam suprir as necessidades básicas, como proposta para a
construção da dignidade11, necessita de normas e ações de controle
11

“A partir de nossa perspectiva os direitos humanos devem ser considerados como a colocação em
prática de disposições críticas em relação ao conjunto de posições desiguais que as pessoas e grupos
ocupam tanto em nível local quanto em nível global. Para tanto, ou, em outros termos, para que os
direitos humanos não sejam utilizados para eternizar as desigualdades e os obstáculos que o modo de
relações sociais baseado na acumulação de capital impõe, é preciso pôr em prática um conjunto de
estratégias antagonistas que nos sirva de guia ou metodologia de uma ação emancipadora. Essas
estratégias – entendidas como mapas para pensar, decidir e atuar em situações de tensão entre as
posições e as disposições que compõem a estrutura ou ordem social hegemônicas – não surgem de
algum tipo de direito natural ou de algum céu estrelado onde brilhe, a distância, uma concepção
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locais, visto que a privação dos bens ocorre de forma peculiar em
cada localidade e em cada situação.
É próprio de uma Teoria Crítica dos Direitos Humanos a
busca por conceitos e estratégias que possibilitem a mutação e o
aperfeiçoamento do Direito, a fim de que este possa adequar-se às
reais necessidades sociais e individuais. Com a incorporação de
novos atores transnacionais, o Direito imprescinde de atualização,
transformação. A atual condição de atuação praticamente livre
destes atores – destaca-se, por oportuno, as empresas
transnacionais – é vetor para a desregulação das condições de
igualdade social. Desse modo, (re)pensar os Direitos Humanos com
este pressuposto possibilita uma aproximação do mundo jurídico e
da própria Teoria Crítica com a realidade social.
A conexão entre Direito e práticas sociais, tanto às positivas
quanto às negativas, inaugura uma via de orientação para o
aperfeiçoamento do mundo jurídico. É a oportunidade de verificar
as lacunas, as ineficiências, as imprevisões, as impossibilidades, as
desconexões, os empecilhos, bem como os demais incontáveis
fatores que se corporificam como óbice para a Justiça. Flores, ao
apresentar os cinco deveres básicos de uma Teoria Crítica dos
Direitos Humano elenca, como quinto,
a redistribuição; ou seja, o estabelecimento de regras jurídicas,
fórmulas institucionais e ações políticas e econômicas concretas
que possibilitem a todos não somente satisfazer as necessidades
vitais “primárias” – elemento por demais básico e irrenunciável –,
mas, além disso, a reprodução secundária da vida, que dizer,

absoluta de justiça. Os direitos humanos constituem o estabelecimento de disposições críticas e
subversivas em relação aos dados empíricos disponíveis nas estatísticas elaboradas ano a ano pelas
próprias instituições internacionais encarregadas de “examinar” – por meio de indicadores concretos
– a realidade imperante no mundo todo. Se, como já falamos em várias ocasiões, os Relatórios de
Desenvolvimento Humano (com todas as virtudes que possam ter) visibilizam uma realidade mundial,
na qual um quinto de privilegiados se sustenta sobre quatro quintos da humanidade, explorando-a
para seu próprio benefício, e essa brecha nada mais faz que aumentar a cada ano, deduzimos que é
urgente construir disposições críticas e antagonistas contra essa estruturação do mundo. Está em jogo
a sobrevivência de bilhões de pessoas.” (FLORES, 2009, p. 96).
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construção de uma “dignidade humana” não submetida aos
processos depredadores do sistema impostos pelas necessidades
de benefício imediato que caracterizam o modo de relações
baseado o capital; sistema no qual uns têm nas suas mãos todo o
controle dos recursos necessários para dignificar suas vidas, e
outros não têm mais do que aquilo que Pandora não deixou
escapar dentre suas mãos: a esperança de um mundo melhor.
(2009, p. 68).

De modo semelhante com que a Teoria Crítica dos Direitos
Humanos tece sua análise sobre o universalismo da Teoria
Tradicional, Sen apesenta a necessidade de exame crítico do papel
dos mercados. Para o economista – fazendo diálogo com Adam
Smith –, a possibilidade de estabelecer determinadas restrições
específicas para a atuação dos mercados pode constituir-se em
proposta de sensatez. (SEN, 2015, p. 165).
A transformação do cenário global apenas é possível com a
somatória de ações, sendo que essas devem ocorrer em restritas
porções. Isso importa ressaltar que as práticas sociais, promovidas
em âmbito local, contribuem significativamente para a construção
dos devires da Justiça, impregnando sua construção a partir da luta
pela Dignidade Humana.
5. CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que a produção do Direito, nas formas
e moldes costumeiramente construídas pelos juristas, ou seja, um
Direito como produto oriundo da soberania estatal absoluta, bem
como objeto resultante das ideias imperantes dentro de
determinadas fronteiras territoriais, está sendo colocada em cheque
diante da difusão do poder entre atores até então desconhecidos do
glossário político-jurídico mundial. Ao passo que a força motriz da
ciência jurídica já não mais se baseia nos anseios de limitação dos
poderes domésticos absolutos, mas, de modo diverso, busca a
regulação de um emaranhado de situações esparsas dentro de uma
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constelação de poder relacionadas com a circulação de modelos,
capitais, pessoas e instituições em espaços físicos e virtuais, haja
vista o forte intercâmbio jurídico e cultural característico do
“combustível” do novo século, qual seja, a globalização.
Face o cenário de dissolução da clássica noção de poder
diversos agentes privados passaram a tomar para si espaços antes
reservados apenas aos Estados Nacionais. Dentre estes, destacam-se
as grandes empresas transnacionais. Esta situação resta evidenciada
quando da análise do caso envolvendo a atuação da empresa
Chevron/Texaco no Equador, marcada por inúmeras violações aos
direitos fundamentais dos povos nativos da região amazônica e, na
mesma banda, responsável por causar estragos ambientais sem
precedentes na mesma área.
As contribuições de Sen e Zubizarreta, no que concerne a
responsabilidade das empresas transnacionais, demonstram a
imprescindibilidade de regramento da atividades destes agentes.
Demonstram, ainda, que o desenvolvimento em níveis de igualdade
encontra-se fortemente prejudicado por essa atuação, motivo pelo
qual as práticas sociais locais são fatores que podem colaborar para
a redução dessa discrepância social.
Por conta destes novos atores privados, os interesses sociais,
em face da incessante corrida pelo acúmulo de capital, encontramse subordinados e rebaixados a um plano inferior. Elaborar
mecanismos de limitação e regramentos desses atores configura-se
imprescindível para um equilíbrio entre interesses opostos e
conflitantes. Para que essa situação ocorra, uma Teoria Crítica dos
Direitos Humanos pode favorecer a reflexão do modo como as
violações de Direitos Humanos vêm sendo operadas pelas empresas
transnacionais, elucidadas por meio da apresentação e análise do
caso Chevron/Texaco no Equador.
Desse modo, os objetivos do presente trabalho apresentamse alcançados, ao reconhecer a importância da luta pela Dignidade
Humana, a partir da colocação ao alcance de todos as condições
materiais básicas para a vida Humana. Por esse motivo, a hipótese
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de pesquisa corporifica-se, reconhecendo a capacidade de
transformação da realidade social de indivíduos que de algum modo
são atingidos pela incessante atividade das empresas transnacionais.
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SOCIEDADE DE CONSUMO, LIBERDADE E
SUSTENTABILIDADE RELACIONADOS À MATERNIDADE
Marília de Fátima Bueno Záquera1
Patrícia Strauss Riemenschneider2
Tatiana Lúcia Strapazzon Pasinato3
1 INTRODUÇÃO
Tendo como pressuposto da vida saudável, e também ao
regular o desenvolvimento do ser humano, o equilíbrio ambiental,
busca-se com este artigo apresentar o quadro caótico que envolve a
situação vulnerável da maternidade em seus primeiros momentos
frente à sociedade de consumo que retira liberdades individuais.
Sob o invólucro bibliográfico de Giddens, Beck e Lipovetsky,
dispõem-se uma sociedade hiperconsumista que enquadra a
população mundial sob o ditado de uma produção em massa da
indústria diante de sociedades industrializadas de consumo e do
desenvolvimento infinito.
Quando se tornam mães, as mulheres, inseridas na
conjuntura cultural, econômica e social, acabam, majoritariamente,
por se render às práticas consumistas, encontrando, nessa sociedade
de consumo, subterfúgios e aparatos que vêm por substituir o
cuidado que seria natural com relação ao nascimento e criação de
filhos. Nesse contexto tem-se a linha de pensamento de influência
sobre o tema liberdade de Amartya Sen.
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Analisa-se a possibilidade de caracterização da mulher/mãe
como hipervulnerável, não tendo, muitas vezes, a liberdade de
escolha entre o melhor método de nascimento ou de criação da
prole. Ao escolher entre leite artificial ao invés de leite materno, por
exemplo, não estaria levando em conta elementos primordiais para
justificar uma tomada de decisão concreta como recursos e
resultados.
Com esse deslinde, aproxima-se do primórdio que também
é o cuidado com o meio ambiente em seu sentido macro. Importante
verificar-se o impacto ambiental que as escolhas, conscientes ou
ilusórias, trazem ao planeta. A Terra clama por cuidados, e inclusive
nos primeiros momentos de vida de uma criança existe a
possibilidade de adentrar-se ao caminho da não degradação
ambiental e, ainda que de forma secundária, fazer-se escolhas
sustentáveis.
2 SOCIEDADE DE CONSUMO
O conceito de sociedade de risco, adotado por Anthony
Giddens e Ulrich Beck, caracteriza com medos e perigos o meio
social de convívio dos indivíduos, o qual está permeado pelas
peculiaridades do consumo. Isso porque, tais riscos se apresentam
de forma globalizada, possibilitando uma destruição sem fronteiras.
(GIDDENS, 1991; BECK, 2011)
Como bem traz Beck, o medo é maior diante dos riscos antes
não enfrentados; a tecnologia emergiu riscos diferentes, o que
promoveu medo ao senso comum. Em 1968, tal sociólogo designou
como sendo uma sociedade de risco estes territórios amedrontados.
Riscos se relacionam com destruições que ainda não ocorreram, mas
consideradas reais por serem iminentes. (BECK, 2011)
Revela-se uma sociedade cercada por valores intrínsecos ao
consumo, alavancando a indústria da produção em massa e o
dispêndio desenfreado baseados na obsolescência programada. Por
conseguinte, para algum canto deve ser despejada tamanha
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produção industrial, sendo que a população precisa dar conta de
absorver sempre mais, resultando no constante aquecimento do
mercado.
A geração que, hoje, beira a melhor idade, adquiria um
televisor com a ideia de que tal produto seria utilizado por bastante
tempo, quiçá décadas. Já na sociedade de consumo, o mesmo
produto é adquirido por um homem de classe média que acredita
ser, sua escolha, a melhor, todavia, em questão de meses, diversos
novos televisores são lançados no mercado com recursos diferentes
e dando a impressão de que os produtos fabricados anteriormente
são descartáveis e já não servem para o uso.
Desse modo também acontece com a forma de
entendimento das pessoas perante suas escolhas em outros
quadrantes que não de bens ou serviços diretos, mas que provindos
e absorvidos indiretamente do meio social, como ocorre no caso das
escolhas feitas dentro do ambiente familiar.
Os indivíduos perdendo a capacidade de controle exercida
sobre a tecnologia, o meio ambiente sofrendo catástrofes constantes
e o crescimento da pressão social são exemplos presentes nessa
cultura do medo, apresentada por Gardner, que aponta um possível
cataclismo. (GARDNER, 2009)
O conceito de risco, como uma esfera de situações de
incerteza, passou a ser utilizado nos séculos XVI e XVII por
exploradores ocidentais que viajavam o mundo. Não existia na idade
média ou nas culturas tradicionais, tendo em vista não haver a
necessidade de utilização do termo nestas épocas. Risco não
corresponde meramente a infortúnios ou perigos, mas diz respeito
a infortúnios ligados a possibilidades futuras; trata-se de palavra
largamente empregada em sociedades orientadas para o futuro,
característica da civilização industrial moderna. (GIDDENS, 2011)
Aliadas ao progresso trazido pelo Industrialismo, estão as
armas utilizadas pela produção industrial e focadas no
hiperconsumo. As portas de produção em larga escala abertas após
a Segunda Guerra Mundial deram vazão à produção em volumes
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inéditos até então, e foi dada a largada à exaltação do consumo, que
passou da necessidade à extravagância. (GIDDENS, 1991)
Comum é o quadro onde consumidores adquirem muito
além de suas necessidades, e atitudes racionais são descartadas, já
que inúmeros são os casos em que a falta de recursos ou o desuso
estão presentes. Indivíduos assumem um papel desatento às
consequências desse hiperconsumo e o desperdício vai de encontro
aos prejuízos ambientais gerados. Existe o lixo do luxo; tanto a
energia da produção quanto o descarte de produtos são problemas
segregados ao meio ambiente.
A conciliação entre meio ambiente e hiperconsumo
apresenta-se inviável, já que as características da sociedade
capitalista exaltam o consumo em detrimento da preservação
ambiental. Não se está falando do consumo familiar, mas sim do
consumismo, que enaltece o prescindível, adjetivado como fictício e
passageiro por Lipovetsky, posto que a busca por novas experiências
é constante. (LIPOVETSKY, 2007)
Experiências que nutrem um momento singular, sem
preocupações futuras, estão na base do consumo moderno e da
cultura imediata e individualista vivida nos tempos de
hiperescolhas. Dessa forma, delineia-se o modo de vida que afunila
os cidadãos para que sigam uma conduta com estas características,
fonte de uma felicidade ilusória, já que não permite realmente que
o indivíduo faça sua escolha, mas sim o meio onde vive faz essa
condução. (LIPOVETSKY, 2007)
Degradação ambiental e insatisfação popular são resultados
da trajetória de um caminho induzido a se manter o patamar de uma
produção industrial bem sucedida aliada ao consumo ilimitado. A
manutenção da hegemonia social, de padrões impostos, faz parte de
um ciclo onde o indivíduo, muitas vezes, imperceptivelmente, vive
alheio as suas verdadeiras vontades.
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3 AS MULHERES QUE SE TORNAM MÃES FRENTE À
SOCIEDADE DE CONSUMO
A situação frágil que atinge grande parte da população
feminina desencadeia certa facilidade desse grupo em aceitar
imposições alheias, seja do provedor da casa, do médico ou daquele
que auxilia tal grupo de alguma forma.
O discurso das benesses dos produtos industrializados é
uma das formas que induz e aproxima as mulheres da sociedade de
consumo; as insere no grupo majoritário. A propaganda cativante
de que a indústria pode, tranquilamente, substituir a figura materna
traz segurança; muitas vezes, é o caso daquelas mulheres que se
veem pressionadas a seguir o ritmo de trabalho, seja esse como
executiva ou do lar, que tinham antes de se tornar mãe. Comum são
as mulheres que possuem atividade rentável em parte do dia e que
também cuidam das atividades domésticas e de seus filhos quando
em casa. Por isso, a indústria possui foco na produção de bens
voltados a esse perfil, que ofereçam aparente facilidade ao dia a dia
corrido dessas mulheres.
Inúmeros modelos de produtos com esse público estão
consolidados no mercado, desde alimentos congelados até
aspiradores robôs que ao simples toque fazem o papel de uma
pessoa. Porém, acessível e consumidos pelo grande grupo, tratado
como classe média emergente, estão no topo da lista os itens de
primeira necessidade e que agregam menor valor monetário, como
aqueles provenientes da indústria alimentícia. Nessa seara,
encontram-se alimentos indicados para crianças recém nascidas,
úteis para o caso exclusivo da mãe ser alcançada por algum
problema que impeça a amamentação. Todavia, esse alimento, é
utilizado para 60% da população recém nascida no mundo, nas suas
mais diversas formas, desde o leite tradicional até o leite em pó sem
lactose (OPAS/OMS, 2017).
Ideia que foi comprada por uma sociedade vulnerável diante
da parceria montada pela produção industrial e classe médica frente
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indivíduos vulneráveis que acreditam de forma ignorante, por não
possuírem entendimento técnico ou prático, que aquele composto
de açúcar e vitaminas é um poderoso aliado para que se possa
aniquilar sem culpa o meio natural de criação de um bebe, qual seja,
a amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. (BECKER, 2013;
OPAS/OMS, 2017)
No caso em tela, por meio do conceito de vulnerabilidade,
pode-se explicar a aceitação, principalmente por parte das
mulheres, deste produto que tanto prejudica o crescimento dos
recém nascidos. Uma mulher torna-se mãe no sentido prático com
o passar dos dias em que convive com seu filho, percebendo suas
necessidades próprias e de sua cria. Entretanto, existe um discurso
pronto a respeito da amamentação, tanto na mídia quanto junto aos
profissionais que orientam as futuras mães durante o pré natal –
obstetras e pediatras. A fala quase unanime está em que é muito
difícil encontrar mães que consigam se dedicar exclusivamente ao
seu filho por alguns dias, e que existe um produto maravilhoso que
auxilia a família a se ver livre do sufoco que é sobrecarregar a
genitora da responsabilidade de fazer crescer uma criança
exclusivamente com o leite materno. Por grupos vulneráveis,
compreende-se que são indivíduos suscetíveis de ser feridos,
ofendidos ou atacados (SÉGUIN, 2002).
Hoje, já existem grupos ativos no pré natal que esclarecem a
respeito da total viabilidade que é amamentar-se uma criança de
forma exclusiva. Mas, aqui, está se tratando do padrão, onde a
grande maioria desconhece ou não tem acesso a esse serviço.
Aliança firmada, saem da maternidade, a família e a lata de
leite em pó. Algumas mamadeiras depois, a criança já larga o peito
e tudo de excelente que o leite materno poderia oferecer, é
substituído por uma avalanche de prejuízos, como constipação e
intolerâncias ou dificuldades respiratórias, por exemplo.
(OPAS/OMS, 2012)
Mas isso não importa no pensamento extraído da zona de
conforto socialmente maioral, onde vigora que a mulher que se
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tornou mãe pode continuar a ser profissional sem se preocupar em
alimentar seu filho.
Clara está a existência de casos em que a amamentação se
torna inviável. Porém, o que ocorre, normalmente, é um corte na
tentativa de se amamentar uma criança, vigorando a palavra do
especialista e de outras mães orientadas que assim também o
fizeram, e por poucos dias resiste a amamentação exclusiva. Relatos
indicam que quando o bebe é alimentado exclusivamente com leite
materno, os problemas envolvendo a amamentação tendem a
desaparecer. (OPAS/OMS, 2016)
4 AMARTYA SEN SOBRE A LIBERDADE
Liberdade significa algo que se fortalece com o crescimento
econômico, respaldando o ser humano, tendo-se que jamais se
deveria considerar o avanço econômico como um fim em si mesmo.
A economia bem delineada proporciona uma vida fora da miséria
aos seus cidadãos e sem privações de liberdade. Todavia, a
expectativa de vida em países ricos não é fator que muito se
diferencia perante nações menos favorecidas. Ou seja, a liberdade
que o bem estar financeiro proporciona não é usufruído pelas
pessoas como poderia ser. (SEN, 2000)
A ampliação da liberdade do indivíduo anda de mãos dadas
com o desenvolvimento quando este é exitoso. O poder concedido
pela liberdade traz melhoras ao potencial das pessoas de cuidaremse, como também sua influência perante o planeta. Nesse sentido,
Sen evoca que a liberdade não é somente a base da avaliação, mas,
sim, um determinante da iniciativa individual e da eficácia social.
Aqui, está o papel constitutivo da liberdade, que se vincula à questão
da liberdade substantiva, a qual é enriquecedora aos homens,
trazendo capacidades elementares, desde sua sobrevivência até
liberdades associadas, caso da participação social. (SEN, 2000)
A condição libertatória ampliada implica na valorização do
individual, que, em contrapartida, potencializa o coletivo e as
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disposições sociais. Pode-se dizer que se trata de um bate-volta, onde
as disposições sociais planejam ampliar as liberdades individuais, e,
esta, por sua vez, se organiza para melhorar e dar eficácia às
disposições sociais. Um caráter dúplice à liberdade individual, nos
escritos de Amartya Sen. (SEN, 2000)
Impulsiona-se o desenvolvimento quando a liberdade
individual é dilatada, e, de forma intrínseca, a eficácia social e o
agente livre e sustentável são favorecidas, visto que a liberdade bem
utilizada agrega valor.
Existe também o caráter instrumental da liberdade, o qual
concede invólucro ao modo com que direitos e oportunidades
contribuem à expansão da liberdade humana de forma geral, ou
seja, como é ofertado o aporte da liberdade para o desenvolvimento,
tendo em vista que a eficácia da liberdade é um instrumento
formulado pela concentração de diversos arquétipos de autonomia
que resultam em outros padrões de liberdade. Um instrumento
libertador em sua forma literal, já que é um meio e um fim, ambos
essenciais, do conceito desenvolvimento. (SEN, 2000)
Tem-se que as liberdades instrumentais, quais sejam,
independências políticas, facilidades econômicas, oportunidades
sociais, garantias de transparência e segurança protetora, ampliam
e fortalecem entre si as capacidades individuais. Relações, essas, que
ocorrem de maneira potencializada, em razão de que as diferentes
regiões do globo estão mais ligadas do que nunca nos dias
globalizados, tanto nas searas da troca, do comércio, das
comunicações e também das ideias e ideais interativos. (SEN, 2000)
Lógica é a relevância das benesses trazidas aos indivíduos
pela disponibilidade de recursos ambientais em seu sentido amplo,
ou seja, incluindo-se espaço, energia, recursos naturais,
disponibilidade de emprego e também de tempo livre. A segurança
em relação ao futuro, também trazida pela filosofia do
desenvolvimento sustentável, mesmo que em um nível mínimo, é
um fator essencial e determinante ao comportamento do individuo
perante os bens escassos. (SEN, 2000)
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5
ESCOLHAS
SUSTENTABILIDADE

DA

MATERNAGEM

VERSUS

Embebidos pela vertente econômica que, independente do
lado cruel do capitalismo, se faz fundamental ao meio social, traz-se
questões condizentes ao inicio da vida humana após a concepção.
Durante a fase do pré-natal clinico tradicional, as mulheres
são acompanhadas por profissional da área medica que informa
sobre a vida da mãe e do feto. Ao final da gestação exitosa, a mulher
dá a luz por meio de parto cesáreo ou parto normal-natural. Ocorre
que nos últimos tempos, comum está a prática da cesariana com a
marcação antecipada da data de nascimento da criança,
independente de muitos dos traços indicativos de adequabilidade ao
procedimento que a gestante apresente. Ou seja, adentra-se às 38
semanas com um discurso médico que afirma poder-se retirar o
bebe com segurança porque o mesmo está pronto para nascer.
Excluindo-se os casos envolvendo risco de vida ou
necessidade de retirada do bebe via parto cesáreo, a fala da parte
hipossuficiente, sendo o entendedor técnico da relação, diante de
uma mulher comumente fragilizada em seu estado de graça, deixa
de lado a liberdade materna na escolha de como trazer ao mundo
seu próprio filho.
Usar a tecnologia contra a sociedade em um momento
primordial como é o nascimento de um ser humano não faz parte
do rol de segurança que envolve o poder de escolha gerador de
desenvolvimento invocado por Amartya Sen. Não só em décadas
passadas era importante que ocorressem as dores do parto, além de
acompanhar-se a contagem de prazo para o nascimento, já que tais
dores são acompanhadas de dilatação do colo do útero quando na
época do nascimento, e apontam para o momento ideal de ajudarse o feto a nascer. Diferentemente de romper-se a bolsa gestacional
ao bel prazer de quem quer que seja.
As consequências desse equívoco não perduram somente
durante seu processo cirúrgico, mas também na dificuldade de
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iniciar-se a amamentação, por exemplo, tendo em vista que se o
bebe não está realmente em seu momento de vir ao mundo, o leite
materno também não, sendo sábia a fisiologia humana. Sem contar
a formação interna dos órgãos do bebe que podem não estar
formados por inteiro ainda.
No viés da amamentação, pesquisa apresentada em 2017
pela Organização Mundial da Saúde indica que apenas 40% das
mães no mundo amamentam seus filhos de acordo com a indicação
da própria Organização Mundial da Saúde, qual seja, por seis meses
de forma exclusiva, sem a interferência de outros líquidos ou
alimentos, excluindo-se, inclusive, leites artificiais. (OPAS/OMS,
2017)
O fato está em que, mais uma vez, a falta de informação ou
a informação errada é dada a esta mãe hipervulnerável e que tem
sua liberdade de escolha anuviada. A maioria das mulheres, como
apontam os dados da Global Breastfeeding Scorecard desacreditam
em sua capacidade de nutrir adequadamente seus filhos sem auxilio
de alimento industrializado. (UNICEF, 2017)
Como há mulheres que escolhem não amamentar seus
filhos, há também aquelas que optam ou se veem obrigadas a
manter uma carreira profissional de sucesso sem interrupções em
seu tempo, seja esse de meses, semanas ou até de horários. A
obrigação de ser produtiva a todo custo no cenário da econômica
capitalista consumerista ultrapassa a barreira emocional.
O acesso incondicional à informação não agrega o suficiente
nesse caso, pois indiferente se o QI das crianças amamentadas são
maiores, se disfunções respiratórias e intestinais são evitadas com o
leite materno, entre milhares de benefícios comprovados
promovidos pela amamentação, a falta de escolha afunila mulheres
em torno de mamadeiras artificiais. (OPAS/OMS, 2017)
Nesse meio ambiente sintético, a capacidade sustentável da
mulher perde espaço para o indústria e o consumo, e é visto como
natural um bebe recém nascido que não usufrui do leite materno.
Situação de espanto social, a qual é permeada pelo viés do
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preconceito, é aquela, por exemplo, que uma criança é amamentada
de forma prolongada, ou seja, até seus dois anos como recomenda a
Organização Mundial da Saúde. (OPAS/OMS, 2017)
Diante do fato concreto, torna-se fácil perceber-se a ilusão
que rodeia as escolhas dessa etapa do mundo materno, tendo em
vista que não são comuns os casos da mãe escolher o deslinde do
modo com o qual dará a luz ou como alimentará seu filho. Diante da
descrença em si própria introduzida pela sociedade em geral, ímpar
são os casos nos quais há força suficiente para remar contra a maré.
6 O IMPACTO DESSE CONTEXTO NO MEIO AMBIENTE
Nos dias em que sustentabilidade é um termo aplicado aos
mais diversos nichos, também aqui está a análise da forma com a
qual se tratam os temas em voga nestes escritos perante o
desenvolvimento sustentável.
Tem-se um primeiro conceito de desenvolvimento
sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem
às suas necessidades”, assim designado junto ao Brundtland,
relatório que fez surgir a expressão junto à Agenda política.
(RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1987)
Importa que o desenvolvimento implica em se utilizar o
ecossistema, seja pela forma de energia, matérias primas, dentre
tantos outros quadrantes ofertados pela natureza. Todavia,
mediante um desenvolvimento sem limites, comprometeu-se a
oferta de bens naturais disponíveis, gerando o esgotamento do meio
ambiente que tanto preocupa por tratar-se de fontes não renováveis.
(IRVING, TAVARES 2009)
Os padrões de produção e consumo são rebatidos por
ambientalistas que evocam serem incompatíveis o hiperconsumo
com o desenvolvimento sustentável. Afinal, os recursos necessários
à produção e o descarte inadequado gerado pelo consumo
exacerbado recaem ao meio ambiente. (LUTZENBERGER, 2012)
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As práticas adotadas no contexto materno também nem
sempre estão configuradas como sustentáveis. Faz-se a abordagem
a respeito da amamentação; quando amamentada, a criança deixa
de incubar moléstias, que, se viessem à tona, precisariam de
tratamento medicamentoso. Além do que, quando não alimentada
com leite materno de forma exclusiva, é precisão que se faça uso de
compostos artificiais, que, por sua vez, possuem embalagens
plásticas ou metálicas que serão descartadas, sobrando como
resíduos sólidos que se acumulam em montanhas a céu aberto.
Mesmo que embalagens sejam passiveis de reciclagem, há
um longo caminho para que exista o volume de reciclagem
adequada que dê conta do lixo produzido no planeta, assim como
poderia se trabalhar com a logística reversa junto às empresas
produtoras desses alimentos infantis, mas desconhece-se trabalho
nesse sentido.
A tríplice formada por saúde, meio ambiente e valor
financeiro é a base do pensamento que considera fundamental o
cuidado com a ecologia, para que seja mantida em seu status quo ou
receba o menor impacto ambiental possível. Infelizmente, houve a
perda da conexão do homem com o meio ambiente; não há mais a
interiorização de responsabilidade de cuidar do ecossistema pela
maior parte das pessoas, as quais tem dificuldade de tutelar pelo
meio ambiente e de se sentirem inseridas como segmento dele.
Acostumados a pensar no abalo financeiro imediato,
embalados pelo atual modelo econômico de sociedade, os
consumidores creem ser o valor monetário o pilar sustentador de
suas vidas. Grande parte das vezes, optam por produtos ou serviços
que lhe beneficiem na questão econômica, imaginam estarem
escolhendo dessa forma, pois mal sabem que suas escolhas são
guiadas pelo sistema capitalista no qual estão inseridos.
Com o pensamento linear localizado na zona de conforto que
une milhões de pessoas, em um grupo muito superior ao que
valoriza o meio ambiente de forma concreta, indivíduos que tanto
consomem não racionalizam sobre as consequências problemáticas
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que causam. O contexto não importa, ao ponto de não arredarem do
consumismo ainda que suas escolhas sejam pelo lixo e pela poluição,
uma vez que meio ambiente poluído significa uma população sem
fonte de sobrevivência.
Um dos movimentos presente há anos em diversas partes
do mundo, inclusive no Brasil, tenta internalizar o primor com o
meio ambiente e é intitulado por Zero Waste. Promove o estilo de
vida sem desperdício com estratégias online e offline, e busca
sensibilizar para questões ambientais, apontando soluções
alternativas on-and-off.
No Brasil, um dos propagadores da ideia é o movimento Por
favor menos lixo, atuante na cidade do Rio de Janeiro e que alcança
o mundo com a internet. Age por meio de auxilio a promoções de
mutirões para limpeza de praias, palestras sobre como desenvolver
atividades profissionais sustentáveis, consultoria business com tal
viés, oficina de produtos biodegradáveis, e também o ensino de
como reduzir a utilização de descartáveis no dia a dia. (KARIN
DREYER, 2016)
Há também o movimento Menos um lixo, o qual propõe
uma vida com menos lixo e mais recursos, via consumo consciente
e sustentabilidade prática com o estimulo inicial de se banir o uso de
copos descartáveis. Tem o propósito de possibilitar a mudança de
comportamento e um mundo mais limpo, próspero e sustentável,
corroborando na formação de consumidores empoderados e
conscientes, através da produção de conteúdo com este teor.
(FERNANDA CORTEZ, 2014)
São conjuntos de movimentos sociais que agregam fôlego
sustentável ao dia a dia desenvolvimentista. Tanto quanto o
documentário indicado ao Oscar, intitulado Lixo Extraordinário, que
traz Jardim Gramacho, um dos maiores aterros sanitários do
mundo, localizado na periferia do Rio de Janeiro. O filme retrata o
árduo trabalho realizado pelos catadores e a possibilidade de
transformação que a mudança da percepção artística pode
proporcionar. (VIK MUNIZ, 2013)
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Os exemplos citados estão presentes nestes escritos para dar
nome à possibilidade de tratamento das consequências que o
hiperconsumo traz ao planeta como um todo. Influenciadores de
mídia digital ajudam no trabalho que políticas públicas não dão
conta. Mostra-se que existem iniciativas particulares com ideais
próximos ao da Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS). Política que formalizou perante a União,
tendo em vista que muitos Estados já precediam este conceito em
legislações próprias, um instrumento de tamanha importância.
Dentre seus principais pontos estão o fechamento dos lixões, destino
aos aterros sanitários de apenas resíduos sólidos não recicláveis,
implantação da logística reversa.4 (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2010)
7 CONCLUSÃO
A relação de retirada de matéria prima da natureza e
devolução em forma de sobras e resíduos é uma questão de escolha
materna por vezes consciente, na primeira alimentação da criança.
Questão dificultada se a vulnerabilidade da mãe se sobressair
perante suas verdadeiras vontades de escolha.
As sociedades de consumo atuais tentam influenciar as
mulheres e, em especial, as mães, sobre comportamentos e condutas
na criação de seus filhos. Cientes da fragilidade da mulher recém
tornada mãe, tentam impor condutas e comportamentos que
destituam as mulheres de sua capacidade natural de cuidado e
proteção da prole. Tentam convencê-las que as práticas ancestrais,
naturais e simplesmente instintivas são atitudes anacrônicas e
4

Apenas 10% dos resíduos sólidos são rejeitos. A maioria é orgânica, que em compostagens pode ser
reaproveitada e transformada em adubo, e reciclável, que deve ser devidamente separada para a coleta
seletiva. Aterros sanitários se diferem dos lixões a céu aberto por terem seu solo preparado para evitar
a contaminação do lençol freático. MMA. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014. Política de
Resíduos Sólidos apresenta resultados em 4 anos. Disponível em:
http://www.mma.gov.br/informma/item/10272-pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduoss%C3%B3lidos-apresenta-resultados-em-4-anos>. Acesso em 02 ago 2017.
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inconvenientes, que não são adequados em um mundo
modernamente globalizado e com mecanismos facilitadores, ainda
que de forma ilusória, das práticas relacionadas à maternidade.
Por meio de práticas enraizadas e estabelecidas, propagam
que tudo o que for derivado da tecnologia e do desenvolvimento é
superior, e, ilude demonstrando proporcionar mais vantagens para
a prole do que os benefícios relativos ao que é instintivo e natural.
As decisões tomadas pela mulher, nesse contexto ausente de
liberdade individual, não são baseadas na liberdade de escolha, já
que fragilizada, a progenitora acaba por ser extremamente
influenciada pela sociedade de consumo ao seu redor.
Por se encontrar em uma posição de hipervulnerabilidade e,
portanto, com liberdade mitigada para a tomada de decisões,
gestantes e possíveis lactantes acabam por eleger traquejos
propagados como sendo as melhores para sua prole que não a
maneira natural. No entanto, as práticas atuais e derivadas do
desenvolvimento imoderado não são sustentáveis. Possuem altos
custos de produção, além de gerar volumoso descarte e resíduos que
degradam o meio ambiente, diminuindo os recursos naturais do
Planeta.
Água, terra, fogo e ar não são fontes inesgotáveis como uma
vez chegou a se pensar. A mudança se deu pela exorbitância no
esgotamento do consumo dos recursos naturais, levando ao seu
comprometimento e, indiretamente, engajamento de todo o coletivo
social.
Entretanto, pílulas de sustentabilidade ainda existem e são
oferecidas por movimentos sociais que oferecem empoderamento
ao ser humano, sem esperar do Estado a improvável resolução
solitária sobre amplas formas de preservação ambiental. Resta
demonstrado, dá-se graças, que a liberdade de escolha pode resultar
em menor tragédia do consumo e do pós-consumo.
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IMPACTO SOCIAL DAS AÇÕES PROMOVIDAS PELA
ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA AGOSTINI NAS
COMUNIDADES DE PORTO VELHO-RO
Vivian Anese1
Carlos Costa2
1 INTRODUÇÃO
Embora tenham crescido os estudos sobre o Terceiro Setor
(organizações privadas, sem fins lucrativos e sem vínculos diretos
com o primeiro setor - público, o Estado), no Brasil ainda são
escassos os trabalhos científicos que trazem informações sobre as
ações sociais das organizações sem fins lucrativos e seus respectivos
impactos. Por outro lado, encontram-se muitos estudos
internacionais que trazem dados emergentes e relevantes sobre os
impactos sociais destas organizações.
Parte do impacto está no uso das ferramentas, como as
mídias sociais de comunicação e marketing para mobilização de
recursos (ATTOUNI; MUSTAFFA, 2014; NOLAN, 2015); gestão de
estratégias para o desempenho organizacional (LIAO; HHUANG,
2016) e transparência e medidas de desempenho como prestação de
contas de seus serviços (CRUZ et al., 2009; DUMONT, 2013;
VALENCIA; QUEIRUGA; GONZÁLEZ-BENITO, 2014; TONDOLO et
al., 2015).
Em se tratando de Brasil, no que se refere a trabalhos sobre
impactos de ações sociais, ainda são escassos e o que se tem
disponível são materiais informativos do governo federal quanto à
legislação que orienta a Política Pública de Assistência Social. Mesmo
assim, muitas ações sociais são realizadas pelas organizações sem
fins lucrativos, fundamentadas pela legislação, para oferecer
1
2

Mestre em Administração. IMED Business School – IMED, Passo Fundo-RS; anesevivian@gmail.com

Ph.D., Professor do Programa de Pós-Graduação em Administração. IMED Business School – IMED,
Passo Fundo-RS; carlos.costa1@gmail.com

268 | Estudos sobre Amartya Sen

serviços gratuitos às pessoas das comunidades que se encontram em
situação de risco e vulnerabilidade social.
Essas ações, como forma de inovação social, acabam
exercendo um impacto transformador no meio social em que as
organizações estão inseridas e nas pessoas que são favorecidas por
elas. Para que isso aconteça, as organizações sem fins lucrativos
buscam recursos para manterem-se e sustentarem suas ações,
oportunizando atividades que ajudem, além da convivência e
fortalecimento de vínculos que na sua maioria fragilizados, também
a geração de emprego e renda, como forma de
autossustentabilidade/renda familiar.
Esse contexto é consequência das ações promovidas e que
geram o empoderamento, sobretudo na vida das mulheres sem
condições para conseguir um emprego e que conseguem trazer
renda para casa, ajudando na sustentabilidade familiar. O
desemprego atinge muito mais as mulheres do que os homens,
como é o caso em Rondônia, já que naquele contexto a ampliação da
geração de energia elétrica favoreceu o início do desenvolvimento
do projeto do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, em 2009,
formado pela Usina Hidrelétrica Jirau, com potência de 3.450 MW e
a Usina Hidrelétrica Santo Antônio, com 3.150 MW ainda em
processo de construção, contrata na sua maioria homens para o
trabalho, enquanto maior parte das mulheres permanecem sem
emprego, limitadas ao serviço doméstico que não gera renda.
As ações desenvolvidas e promovidas pela Associação
Educativa Agostini, neste ambiente, favorecem a estas mulheres a
participação nas diversas oficinas para geração de emprego e renda.
São oficinas planejadas junto às participantes, de acordo com suas
necessidades, executadas com profissionais e voluntários e
monitoradas para que tenham desempenho positivo.
Por este motivo, este estudo tem como objetivo mostrar
como as pessoas percebem as transformações ocorridas em suas
vidas a partir da participação nas ações promovidas pela Associação
Educativa Agostini, entidade beneficente de Assistência Social, que
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oferece serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, bem
como geração de emprego e renda para mulheres em situação de
risco e vulnerabilidade social.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Políticas Públicas e superação das desigualdades
As Políticas Públicas são compreendidas a partir da variável
dependente que considera o quanto as forças sociais e as
características do sistema político influenciam o conteúdo das
políticas indicando alterações nas ações (SOUZA, 2016). Estas
políticas são compreendidas também a partir da variável
independente, que se dá quando o governo demonstra suas ações e
as mesmas possam ser analisadas, ou seja, atende os impactos das
Políticas Públicas sobre a sociedade e sobre o sistema político
(SOUZA, 2016).
A formulação de Políticas Públicas é considerada como
espaço onde “os governos democráticos traduzem seus propósitos e
plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão
resultados ou mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 26).
Porém, várias são as contradições que massacram a
sociedade, sobretudo os que se encontram em situação de risco e
vulnerabilidade social (ZAMBAM; KUJAWA, 2017) e diante dessa
situação social tão instigante, carente e sofredora, as Políticas
Públicas, conforme entendimento de Sen (2000) estão
fundamentadas na pessoa e na sua necessidade de ter oportunidades
para o desenvolvimento das capacidades que favoreça uma
intervenção enquanto cidadão ativo.
O autor ressalta que, além disso, a atuação do Estado está na
organização de políticas que promovam a vida, primando pelo
combate às desigualdades, e destaca a importância de que as
organizações da sociedade civil tenham propostas que visem o bemestar comum.
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Nesse sentido, as Políticas Públicas devem estar a serviço da
pessoa e das suas necessidades, da sua dignidade e do seu bem estar.
Os motivos que condicionam ou levam as pessoas a fazerem certas
escolhas e tomarem decisões não podem ser resultado da
dependência de precondições (ZAMBAM, 2012). Por isso, os
mecanismos sociais devem estar a serviço do indivíduo, oferecendo
oportunidades e condições suficientes para discernir e decidir com
liberdade suas escolhas.
Assim, as escolhas das pessoas podem divergir conforme
seus interesses e habilidades, no entanto, quando inseridas em
ambientes que favoreçam a formação de valores culturais, de acordo
com suas necessidades imediatas, tendo em vista o projeto de vida
futuro, oportunizam o bem-estar agradável e satisfatório.
A desigualdade, neste sentido, parece ser causa de uma
realidade mal interpretada pelos homens e reproduzida através de
suas ações, ou seja, para Wlodarski e Cunha (2005), refletem ações
que revelam que são direcionadas e também determinadas pela
forma de pensar e planejar a vida da sociedade e, de modo geral, a
vida socioeconômica.
Desta forma, o bem-estar é consequência do potencial de
liberdade que a pessoa tem de fazer escolhas e consequentemente
tornar-se protagonista, de acordo com Sen (2008), sustentando a
mudança de paradigmas com destaque para a desigualdade, que
deixa de estar relacionada somente à renda e passa a ser
interpretada por meio das capacidades das pessoas de
concretizarem o que de fato valorizam.
Dito de outra forma, quanto mais bem-estar, menos
exclusão social, já que a melhoria das capacidades individuais
envolve suprir as necessidades básicas e não resolver a questão da
redistribuição dos bens (SEN, 1983). Neste sentido, a renda e os bens
de consumo tão necessários e indispensáveis, são as oportunidades
para atingir tais capacidades, enquanto o contexto social e as
características pessoais responsabilizam-se pela forma de
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transformar tais elementos em capacidades específicas (SUBIRATS,
2010).

2.2 Impacto de ações das Organizações sem Fins Lucrativos na
superação das desigualdades sociais
Diante da ineficiência do Estado frente às demandas e
necessidades emergentes da população, surge o Terceiro Setor,
formado por organizações que intervêm socialmente, oferecendo
seus serviços como possibilidade de superação da insatisfação de
atendimento por seus direitos (CALEGARE; JUNIOR, 2009).
O Terceiro Setor foi portador, nos anos 90, no Brasil, da
renovação do espaço público, oportunizando o resgate da
solidariedade e cidadania, a humanização do capitalismo e, dentro
de algumas propostas, a superação da pobreza (FALCONER, 1999).
As organizações que compõem o Terceiro Setor são
orientadas pelo Código Civil Brasileiro, de acordo com a Lei
10.406/02, com os acréscimos trazidos pelas Leis 10.825/03 e
11.127/05 e juridicamente constituídas (BRASIL, 2016). Tais
organizações são caracterizadas como Associações nos artigos 44 e
53; Fundações nos artigos 44 e 62; Organizações Religiosas no artigo
44, parágrafo 1º; e Partidos Políticos no artigo 44, parágrafo 3º.
Além disso, são de cunho privado e sem fins lucrativos, mas
oferecem serviços públicos, a partir da necessidade e demanda de
determinada população, e da intenção dos idealizadores das
propostas de serviços, diante das necessidades das mudanças. Dessa
forma, segundo Rocha (2003), o Terceiro Setor é um termo utilizado
para identificar e diferenciar tais organizações, indicando os entes
que estão situados entre os setores empresarial (primeiro setor) e
estatal (segundo setor).
No Brasil, existem 323 mil organizações sociais, conforme
dados do Mapa das Organizações da Sociedade Civil, distribuídas em
porcentagens nas seguintes regiões: 44% localizadas na região
sudeste, 22% na região sul, 22% na região nordeste, 6% na região
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centro oeste e 6% na região norte (OSCS/2016), que atuam nas
áreas de educação, saúde e assistência social.
Das mais diversas finalidades destas organizações, destacase o trabalho nas formas inovadoras de suas ações (CARDOSO,
1996), dentre elas, o combate à pobreza é abordado a partir do
empoderamento que tem por finalidade o desenvolvimento das
capacidades das pessoas em vulnerabilidade e risco social, com
propostas de ações concretas oferecidas por organizações sociais que
favoreçam a acessibilidade à transformação pessoal e
consequentemente social (ROMANO, 2002).
Este empoderamento objetiva que as pessoas em
vulnerabilidade e risco social possam superar as principais fontes de
privação das liberdades e serem construtoras de novas escolhas,
protagonistas de novas possibilidades e beneficiarem disso, pois as
capacidades que tem, favorecem escolher ou deixar de escolher o
que de fato lhe convém ou não (ROMANO, 2002).
Neste sentido, o conceito de capacidades vai além das
habilidades pessoais, considerando as reais oportunidades que a
pessoa tem para fazer o que deseja (SEN, 2002). Esta proposta é
corroborada por Zambam (2012), quando destaca que o poder de
escolha influencia decisivamente no bem estar da vida de cada
pessoa e consequentemente na vida da sociedade pelas condições
que lhe são oferecidas para realizar-se.
Várias são as organizações da sociedade civil que buscam
oferecer espaços e ações para as pessoas, sobretudo as que se
encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, para que
possam superar situações de vulnerabilidade e encontrem meios
para transformação pessoal, familiar e consequentemente social.
Dessa forma, o impacto social nas organizações sem fins
lucrativos, é o resultado das ações realizadas em favor dos seus
beneficiários e da transformação que aconteceu e acontece em suas
vidas a partir da participação nas diversas ações escolhidas (ROCHE,
2002). Se afirmativo, supera-se as vulnerabilidades e promove o
protagonismo e a transformação pessoal e social, em que a pessoa
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se torna capaz de fazer novas escolhas e novas opções de vida a
partir destas superações.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo teve como objetivo identificar como as pessoas
percebem as transformações ocorridas em suas vidas a partir da
participação nas ações promovidas pela Associação Educativa
Agostini em Rondônia. Para tanto, realizou-se um estudo de cunho
exploratório e bibliográfico, de abordagem qualitativa e
quantitativa. Os dados e as informações foram coletados por meio
de formulários, em duas etapas, envolvendo pessoas com idade
mínima de 18 anos.
Na primeira etapa, o formulário foi aplicado entre os dias 31
de julho e 7 de agosto de 2016 para as comunidades de Nova Mutum
Paraná, Jaci-Paraná, Reassentamento Santa Rita, Acampamento
Egídio Brunetto e Linha 31 de Março, em Rondônia. Na segunda
etapa, a coleta de dados foi realizada de 7 a 16 do mês de agosto de
2016 para as comunidades de São João Bosco, Nossa Senhora de
Guadalupe e Santa Beatriz, em Porto Velho.
Os participantes foram abordados nos centros comunitários
e informados quanto à natureza e propósitos do estudo, à adesão ao
projeto e ao sigilo da identidade. A amostra foi composta por 106
participantes que, durante o período de 31 de julho a 16 de agosto de
2016, frequentaram ou compareceram aos locais já citados.
Este estudo faz parte de projeto ‘Guarda-Chuva’, submetido
à ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Meridional –IMED, no
mês de maio de 2015 e aprovado ainda no mesmo mês. Encontra-se
registrado sob o CAAE 45252615.2.0000.5319 e comprovante
044721/2015, tendo obedecido às normas para a realização de
pesquisa com seres humanos, conforme Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde.
A coleta dos dados e das informações foi realizada por
equipes de lideranças das próprias comunidades, previamente
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treinadas para aplicação do formulário nos diversos equipamentos
sociais. Os participantes foram abordados nos equipamentos sociais
e após o convite para contribuir com o estudo, esses foram
informados sobre a natureza e os propósitos do estudo. Após a
adesão, informou-se aos participantes sobre o sigilo da identidade e
entregue o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)
para leitura e assinatura, seguido da resposta ao questionário com o
entrevistador.
Os dados foram obtidos por meio de formulário aplicado a
cada participante, contendo 35 questões, divididas em quatro seções,
contemplando os seguintes aspectos: (i) institucional, (si) avaliativo,
(si) avaliação do trabalho do Instituto das Irmãs Ursulinas; (vi)
dados demográficos e (v) avalição geral com possibilidade de
sugestões para melhoria das ações, bem como para ações futuras de
interesse da comunidade.
Foi adotado o formulário como instrumento de coleta de
dados e das informações por possibilitar o auxílio aos indivíduos
analfabetos que tivessem dificuldade para responder, bem como
para a análise do seu comportamento não verbal.
As variáveis consideradas para este estudo foram analisadas
por meio de estatísticas descritivas (distribuição de frequências) e os
resultados sumarizados em tabela e figuras. As análises estatísticas
foram realizadas com o uso do programa SPSS v. 22.
4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O Instituto das Irmãs Ursulinas Filhas de Maria Imaculada,
reconhecidas juridicamente no Brasil como Associação Educativa
Agostini, deram início a sua atividade missionária em Nova Mutum
Paraná – Rondônia, no ano de 2011. Após 3 anos, a pedido das
comunidades e do Bispo, um grupo de associadas passou a residir
em Porto Velho – Rondônia, para a realização de um Projeto de
cooperação na dinamização das atividades pastorais, sociais e
administrativas da paróquia São João Bosco.
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Tendo em vista o processo avaliativo deste período, a alunapesquisadora, que integra a equipe técnica da Associação Educativa
Agostini utilizou-se das visitas às comunidades/filiais para realizar
o presente estudo.
O estudo envolveu 106 entrevistados, dos quais 26 são de
Nova Mutum Paraná, 16 de Jaci-Paraná, 03 de Acampamento Egídio
Brunetto, 03 do Reassentamento Santa Rita, 03 de Linha 31 de
março, 05 de Guadalupe, 24 oriundos de São João Bosco e 26 de
Costa e Silva.
Destes, 100% conhecem a instituição das irmãs, sendo que
91,5 % a conheceram por meio da igreja, recebendo algum benefício,
com destaque a 49,2% do trabalho pastoral e 36, 7% dos serviços
(oficinas de convivência e fortalecimento de vínculos).
As idades dos participantes variaram de 19 anos, a mínima
e 80 anos a máxima. Na distribuição de frequência das faixas etárias,
chama atenção o fato de, em sua maioria, serem pessoas com idade
entre 29 a 38 anos e acima de 58 anos (Figura 1).
Figura 1 – Faixas etárias dos 106 entrevistados nos centros
comunitários de Nova Mutum Paraná e Porto Velho/RO, 2016.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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De modo geral, no que se refere à avaliação do trabalho
desenvolvido pelas irmãs, de 80% a 90% avaliam entre bom e
excelente, o que sugere que as irmãs atendem à necessidade da área
missionária. Mesmo essa área sendo extensa, a presença das
religiosas na formação de lideranças comunitárias a partir das
diretrizes da igreja ajudou no modo de pensar mais participativo,
com maior liberdade para discernimento e tomada de decisões, com
base em conceitos como comunhão e sentido de família.
Além disso, lhes ensinam ações básicas de cuidados com o
ambiente em seu entorno mostrando-se sempre companheiras e
solidárias de acordo com as necessidades locais sugeridas pelos
próprios participantes. Para Sen (2011), a oportunidade que as
pessoas têm de participar dos processos decisórios, é a forma mais
justa e possibilita maior compreensão e adesão e,
consequentemente, maior transformação.
As irmãs também ajudam na estruturação dos conselhos
paroquiais, empenhando-se para tentar resolver questões que
chegam até elas com propostas construtivas e decididas
coletivamente. Com isso, verifica-se a sobrecarga de atividades do
ponto de vista de alguns entrevistados, pois as missionárias atuam
em três comunidades de Porto Velho, trabalhando incansavelmente,
doando-se para o bem das pessoas e da comunidade.
Em Nova Mutum Paraná, no interior, e longe da cidade, os
participantes levaram em conta, em suas avaliações, a dedicação e a
disponibilidade das irmãs em estarem junto da comunidade,
enfrentando várias horas de viagem entre uma localidade e outra,
suportando desconforto e demonstrando amor e fidelidade com seus
compromissos.
Nesse aspecto vale destacar o que diz um dos entrevistados
da comunidade da região de Nova Mutum Paraná, segundo o qual
as irmãs
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“lembram sempre de nós aqui neste acampamento, pois somos
esquecidos pelos outros, e elas vêm até nós, e a gente fica contando
os dias para vê-las novamente. Elas nos fazem perceber que se
importam conosco e pertencemos a alguém” (Entrevistada 46).

Dos entrevistados, 60% a 80% consideram entre bom e
muito bom às estruturas utilizadas pelas irmãs sendo que alguns
espaços são amplos, arejados, possuem salas com ar condicionado.
Porém, existem espaços que, devido ao calor, limitam a
disponibilidade para participar.
Há preocupação pelo bem-estar da pessoa para que seja
atendida num ambiente acolhedor e favorável às suas necessidades.
Isso vem ao encontro da reflexão de Zambam (2012, p. 247) quando
destaca que “é em razão da qualidade de vida das pessoas e do
equilíbrio de suas relações que se evidencia a preocupação com a
justiça e se organiza a vida na sociedade”. Estes locais precisam de
alguns reparos, conforme foi destacado por um dos entrevistados:
“precisa de uma estrutura mais adequada na São João Bosco para
atendimento personalizado, porque depois da cedência das salas
para a escola, a nova sala que foi disponibilizada para as irmãs não
tem janela e fica desconfortável para a pessoa que vem para
conversar pessoalmente, sem falar que em alguns outros espaços
precisam de reparos” (Entrevistado 95).

Segundo os entrevistados, os benefícios que a instituição
das Irmãs Ursulinas (AEA) trouxeram para a comunidade do bairro
ou distrito foram: o atendimento sem discriminação de religião para
todas as pessoas; oficinas de convivência e fortalecimento de
vínculos para crianças e adolescentes; oficinas para geração de
trabalho e renda para mulheres; visitas às famílias; capacitação de
líderes; união; formação religiosa; apoio aos leigos com formação de
pastorais e lideranças; direção espiritual; assistência familiar; escola
bíblica; missão paroquial; protagonismo das comunidades; apoio na
organização das celebrações e catequese; sentido novo para a
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juventude, bem como para terceira idade; melhora na qualidade de
vida; casamento comunitário; incentivo para participação familiar
na igreja, conforme destaca um dos entrevistados da região de Porto
Velho: “hoje temos religiosas que fazem e provocam justamente o
que o Papa Francisco pede, uma igreja em saída (missão)”.
(Entrevistado 47)
Assim, percebe-se que as ações sociais desenvolvidas pelas
associadas da Associação Educativa Agostini favorecem a busca para
melhorar a qualidade de vida das pessoas em todas as dimensões.
Essa busca pela melhoria da qualidade de vida é o instrumento para
superação das desigualdades e conquista da sustentabilidade,
porque se relaciona com valores que sustentam as convicções e
competências da atuação das pessoas e suas organizações
(ZAMBAM, 2012).
Verifica-se, desta forma, que o fator mais importante
considerado pelos entrevistados, para decidir participar das
atividades/ações da instituição das irmãs, resulta aproximadamente
em 69,8% na acolhida e 20,8% nos tipos de ações desenvolvidas,
conforme (Figura 2).
Figura 2 - Fatores importantes na decisão de participar nas
ações promovidas pelas Irmãs Ursulinas (AEA)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.
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Diante disso, as sugestões consideradas importantes para
melhorar o trabalho das irmãs referem-se: 45,3%, à divulgação de
suas ações, 42,5% a parcerias e aproximadamente 9,4% a beneficiar
mais pessoas. Ainda, 52,8% dos entrevistados responderam que
concordam que a instituição atende suas expectativas; 45%
concordam que a instituição dispõe de pessoas para orientar e
acompanhar suas ações e 50% concordam que os serviços ofertados
vêm ao encontro das necessidades da comunidade.
O perfil dos participantes é composto por 80% do sexo
feminino, 23,6% com idades de 29 a 38 anos e 24,5% acima de 58
anos. A presença da mulher é um dado relevante, o que comprova
que a Associação tem ações para este público, mas ainda, segundo
Sen (2006), a mulher tem acesso mais limitado ao mercado de
trabalho.
Em relação à escolaridade dos entrevistados, 25,5%
possuem ensino médio completo e 22,6% ensino superior completo.
Observa-se que 16% são funcionários públicos e 25,5% são ‘do lar’.
Além disso, 21,7% da renda familiar encontra-se entre R$ 880,00 a
R$ 1.760,00, o que permite entender que as famílias se encontram
em situação de vulnerabilidade social, uma vez que 54,8% das
famílias são compostas de 3 a 4 pessoas (Figura 3).
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Figura 3 – Distribuição de renda familiar dos participantes do
estudo.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017.

Os dados obtidos indicam que a maior necessidade das
famílias é representada em 15,6% por estudo e formação
profissional, 21,7% por emprego/trabalho e 24,5% por cursos e
oficinas de geração de trabalho e renda. Para Sen (2002), o
atendimento oferecido de acordo com as necessidades e desejos das
pessoas é o objetivo central da justiça. Apesar das ações comuns
desenvolvidas nas duas regiões com diversas comunidades, as irmãs
acompanham o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos,
segundo o cronograma para cada comunidade na região de Nova
Mutum Paraná, ao passo que em Porto Velho, busca-se a cooperação
na dinamização das atividades pastorais, sociais e administrativas
da paróquia São João Bosco.
Devido ao enfoque da missão de Porto Velho, as entrevistas
revelaram uma grande expectativa com a presença e trabalho das
irmãs na dinamização das atividades pastorais, sociais e
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administrativas da paróquia São João Bosco. Os entrevistados ainda
esperam uma maior participação das irmãs na comunidade de São
João Bosco, mediante a dinamização solicitada, sobretudo na
divulgação do carisma (missão Ursulina), presença nas missas da
catequese, e pastorais do batismo e familiar.
Corrobora essa ideia o reconhecimento e admiração quanto
ao trabalho realizado pelas irmãs nas duas regiões, pela dedicação
incansável, pelo carinho expresso na acolhida a todas as pessoas, as
quais as consideram guerreiras. As irmãs trabalham
incansavelmente para que as pessoas participantes das diversas
ações sejam protagonistas diante das tantas possibilidades, possam
desenvolver suas capacidades intelectuais e manuais com liberdade
e paixão e conquistem sua sustentabilidade.
Diante disso, o desenvolvimento das capacidades das
pessoas deveria ser considerado como contribuição para a realização
da sustentabilidade (SUDHIR; SEN, 1994).
Como pode ser
observado no relato de um dos entrevistados: “tudo o que elas fazem
por nós, não tem nada que pague esse amor e essa dedicação tão
intensa e tão verdadeira” e outro ainda ressalta:
“Eu admiro o trabalho das irmãs e me aproximei delas porque
sinto-me em paz e acolhida por elas, não sinto medo. Na verdade,
me sinto segura junto com elas porque elas ensinam a gente de
forma tão carinhosa e atenciosa que a gente aprende rápido. Minha
expectativa é aprender pintura e me aperfeiçoar bem e abrir minha
empresa artesanal com os trabalhos que eu aprendi aqui. Eu
morava em Jaci-Paraná, mas lá a cidade é muito movimentada e
depois que começou a construção da hidrelétrica, aumentou as
drogas, a prostituição, a desestruturação das famílias, muitos
homens bêbados e isso deixou uma cidade violenta. Vim para Nova
Mutum Paraná porque é mais calmo e foi uma cidade projetada,
estou aqui só 3 meses, já me acostumei e estou gostando” (
Entrevistada 38).

Além disso, os resultados das sugestões destacam a
necessidade de realizar mais trabalhos com a juventude, sobretudo
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no acompanhamento dos grupos; presença na catequese; na
pastoral familiar; e pastoral do batismo para dar segurança, como
destaca o entrevistado 67: “seria interessante participar mais nos
domingos na missa na São João Bosco porque as pessoas sabem que
têm as irmãs, mas nem todos conhecem elas”; mutirões com apoio
de profissionais para auxiliar no encaminhamento da garantia de
direitos; oficinas de corte e costura para contribuir na renda
familiar; necessidade de um carro para movimentação
independente das irmãs para as diversas atividades; mais
divulgação das ações; realizar parceria entre a Associação Educativa
Agostini e a Associação Pestalozzi; aumentar a carga horária das
oficinas; organizar brechó na comunidade Guadalupe; fazer oficina
de culinária; e continuidade das ações em Porto Velho e Nova
Mutum Paraná, aprimorando sempre mais, como destacam alguns
entrevistados quando dizem:
“Sugiro que pensem ações para crianças e jovens que mais
necessitam e são muito pobres, moram do lado do canalão e não
têm opção de vida, porque ali é o maior local de tráfico de drogas
e ver isso dói, ver as crianças e adolescentes naquela situação.
Muitas delas já participam nas oficinas, mas a minha expectativa é
que se possa atingir mais crianças e adolescentes e tentar ajudálas” (Entrevistada 100).
“Sugiro que pudéssemos aprender algum curso porque aqui no
acampamento as mulheres ficam sem fazer nada e somos em 26
famílias e não temos nada para aprender, poderíamos ajudar
nossas famílias, aumentar a renda que não passa de R$ 500,00
mensais. Aliás, algumas mulheres sabem fazer crochê, então
poderíamos aprender pintura, eu acho que seria muito bom”
(Entrevistada 50).

Ao concluir este estudo, é possível perceber como a presença
das irmãs, seja em Nova Mutum Paraná, ou em Porto Velho, tem
contribuído no crescimento pessoal e comunitário, a partir das ações
que desenvolvem, dinamizando as atividades pastorais e sociais, em

Volume 3: Direitos Humanos, Condição de Agente e Ações Afirmativas | 283

razão do crescente número de líderes formados e comprometidos na
comunidade, pelas pessoas que por meio do trabalho artesanal
conseguem uma fonte de renda complementar para suas famílias,
pelas crianças e adolescentes na convivência das oficinas e pelos
tantos talentos descobertos e potencializados, seja por meio da
música, da dança, do bordado, da pintura, do teatro, da catequese e
da infância missionária.
Propõe-se o desafio para o próximo planejamento, dentro
das possibilidades e forças, de contemplar as sugestões dos
entrevistados para contribuir no atendimento das necessidades da
comunidade onde estão inseridas.
As ações sociais da Associação Educativa Agostini buscam
atender as reais necessidades das pessoas nas diferentes regiões em
que estão localizadas. Essa preocupação de oferecer serviços que
ajudem na satisfação das reais necessidades, segundo Tude (2010),
contribui para o bem-estar pessoal e, consequentemente, de toda a
comunidade. Uma atuação diferenciada e mais conectada
diretamente às reais necessidades do cotidiano, forma verdadeiros
atores sociais que atuarão no processo transformador de suas
próprias vidas e da vida da comunidade.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como foco as ações sociais
promovidas pela Associação Educativa Agostini, verificando-se sua
relevância para as pessoas das comunidades de Nova Mutum Paraná
e Porto Velho-RO devido à forma como são organizadas,
permanente e planejadamente; soma-se a isso a finalidade à qual se
destinam, destacando o cuidado da pessoa em todas as suas
dimensões e favorecendo a garantia na defesa de seus direitos, bem
como o cumprimento consciente de seus deveres.
Tais ações demonstram o impacto social na vida das famílias
beneficiadas e consequentemente em toda a comunidade, pois as
ações se concretizam através do Serviço de Convivência e
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Fortalecimento de Vínculos, que são as diversas oficinas de artes
manuais das quais participam crianças e adolescentes de 06 a 18
anos, no turno inverso ao escolar; as oficinas de geração de emprego
e renda, também com artes manuais, das quais participam mulheres
de diversas faixas etárias; assessoramento na formação de
lideranças comunitárias através de encontros formativos, reuniões
administrativas, visitas domiciliares, estudos de caso aprofundados
e confraternizações de celebração da vida e dos momentos festivos
comunitários.
Com este estudo, foi possível identificar como as pessoas
percebem as transformações ocorridas em suas vidas a partir da
participação nas ações promovidas pela Associação Educativa
Agostini, mediante o relato dos entrevistados e pelos resultados dos
dados estatísticos descritos e ilustrados, destacando assim o impacto
social que uma organização sem fins lucrativos, por meio de suas
ações, pode significar na transformação da pessoa e da comunidade,
favorecendo oportunidades para o desenvolvimento de suas
capacidades.
O impacto social acontece quando se valoriza as
capacidades individuais, sendo oferecidas oportunidades de escolha
para que se torne protagonista de uma nova realidade, em primeiro
lugar, da sua própria família, gerando, desta forma, o bem-estar e a
transformação social.
Portanto, entende-se que as desigualdades sociais podem
ser superadas quando existem espaços para o desenvolvimento das
capacidades e condições necessárias para que a pessoa participe
livremente, sem constrangimento e discriminação, tornando-se
agente da própria transformação.
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