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APRESENTAÇÃO 

 
O presente estudo dos autores Sérgio Ricardo 

Fernandes Aquino e Neuro José Zambam - professores do 
Programa de Mestrado em Direito da Faculdade Meridional 
(IMED) - sobre a vasta e interessantíssima obra de Amartya 
Sen, no contexto do Centro Brasileiro da Pesquisa sobre Teoria 
da Justiça de Amartya Sen, certamente que é de suma 
importância e atinge seu objetivo principal de traçar um roteiro 
para a compreensão do pensamento e propostas de tão 
transcendental pensador contemporâneo. Destinado 
principalmente a estudantes e pesquisadores - destaco sejam 
iniciantes ou não - os autores fazem um corretíssimo panorama 
dos escritos do autor indiano no primeiro capítulo - intitulado 
Cartografia da Obra de Amartya Sen - e realizam interessantes 
reflexões nos capítulos seguintes. Os títulos por si só já dizem a 
que são destinados. Sobre o quinto tema, sem dúvida pode-se 
afirmar que Amartya Sen é um divisor de águas sobre o tema 
dos Direitos Fundamentais e Multiculturalismo. Autor oriental 
trouxe uma visão e argumentos importantíssimos para um 
assunto até então considerado equivocadamente por muitos 
estudiosos como característico somente da cultura ocidental. 

Amartya Sen é um intelectual fundamental para a 
compreensão de nossa era, não apenas por suas reflexões sobre 
os rumos das civilizações ocidental e oriental, mas também e 
especialmente por suas reflexões sobre os destinos da 
humanidade. Livre Pensador lúcido e crítico de nossa 
contemporaneidade, ademais transcende ao nosso tempo com 
temas relativos ao futuro, não resta dúvida que a obra de Sen é 
uma leitura importante para que o cidadão atual possa refletir 
sobre as mazelas da sociedade atual. A obra de Amartya Sen 
deve ser leitura obrigatória para os nossos alunos e certamente 
será também para as próximas gerações. Ainda que se destacou 
com o rótulo de economista, pode-se facilmente constatar a 
multidisciplinaridade de suas propostas, fato evidente pela 
profundidade que aborda a diferentes temas, além da insistência 
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em procurar, com espírito crítico, alternativas para questões que 
poucos se atreveram a responder. Um dos bons exemplos do 
que afirmo é sua obra mais madura que propõe uma 
interessante e utilíssima ideia de teoria da justiça. O livro que 
aqui apresento, posso afirmar sem dúvida nenhuma, é um 
excelente estudo, exatamente por isso, pois trata de um autor 
que deve ser estudado e analisado. Um autor fundamental! 

 Repito o que tenho dito faz já duas décadas em sala de 
aula e outros fóruns: se não debatemos as questões de nossa 
sociedade a partir da universidade estamos fritos ou em maus 
lençóis. A universidade é a ágora que restou em uma sociedade na 
qual a praça pública se tornou um lugar perigoso e inóspito, 
uma vez que o consumismo tomou conta de nossas vidas. O 
shopping center não é uma nova praça pública, ele tem um 
proprietário e ele faz parte do esquema de alienação do cidadão. 
O shopping center, numa sociedade como a brasileira, serve como 
uma espécie de caverna contemporânea - como na alegoria de 
Platão - já que ajuda a deformar a realidade da catástrofe 
ambiental em que vivemos e da situação de pobreza material e 
intelectual da maioria dos cidadãos, essas são palavras a partir 
das reflexões propostas pelo inesquecível José Saramago. A 
pergunta que deve ser feita: Quem deve iniciar os debates da 
sociedade contemporânea? Somente temos duas opções: os 
autênticos Livres Pensadores, que hoje estão na Academia, ou 
os manipuladores e outros (de)formadores de opinião pública 
que escondem seus verdadeiros interesses (ou nem fazem mais 
questão disso) e que através da mídia tradicional mentem 
descaradamente. A primeira opção é a verdadeira, e essa função 
está muito bem servida pelos acadêmicos e pesquisadores 
doutores Sergio Ricardo Fernandes de Aquino e Neuro José 
Zambam. A obra de Amartya Sen deve ser debatida como 
nossos professores aqui fazem, uma vez que estimular o 
desenvolvimento pela via da democracia é um objetivo muito 
longe de ser alcançado em uma sociedade cada vez mais injusta, 
egoísta e nada solidária.  
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Amartya Sen nasceu na cidade indiana de Santiniketan 
na Bengala Ocidental, dia 3 de novembro de 1933 de família 
hindu, ainda que seus pais e antepassados provêm de Dhaka, 
atualmente pertencente a Bangladesh. Além do ser reconhecido 
pela comunidade acadêmica pela qualidade de seus textos, 
destacou-se mundialmente a partir do Prêmio Nobel de 
Economia de 1998, por suas contribuições às políticas de bem-
estar e, com o prêmio econômico recebido, constituiu a 
fundação Pratichi Trust, para ajudar aos esforços de 
alfabetização, saúde básica e a igualdade de gênero na Índia e 
em Bangladesh. No início dos anos da década de 1990, o feito 
mais importante de sua vida foi a criação do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), juntamente com o 
paquistanês Mahbub ul Haq, e que vem sendo usado desde 
1993 pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) no seu relatório anual. 

 Assim sendo, sinto-me especialmente honrado em 
fazer a presente apresentação de tão interessante estudo, 
atendendo ao gentil convite que foi feito pelos autores, os 
doutores Neuro José Zambam e Sérgio Ricardo Fernandes de 
Aquino. O último, meu orientando no Curso de Doutorado 
que integra o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 
de Santa Catarina. Fico extremamente satisfeito e feliz vendo o 
desempenho e evolução de meus ex-alunos na academia. A 
presente obra é uma prova do que afirmo. 

Desejo a todos uma proveitosa leitura. 
 

Marcos Leite Garcia 
Doutor em Direito. Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em Ciência Jurídica - Cursos de Mestrado e Doutorado - da 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI-SC); Professor de Direito 

Constitucional do Curso de Graduação em Direito da UNIVALI, 
Campi da Grande Florianópolis; E professor do Programa de 

Mestrado em Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF-RS). 



INTRODUÇÃO 

 
Este livro tem como objetivo apresentar um roteiro 

para a compreensão da trajetória, obra, pensamento e 
propostas de Amartya Sen especificamente destinado a 
estudantes, pesquisadores, professores, políticos, 
empresários, assistentes sociais, formadores de opinião e 
outros interessados que sejam iniciantes ou curiosos sobre 
esse autor que recebeu, nas últimas décadas, o 
reconhecimento das personalidades, instituições e grupos 
dos mais variados seguimentos.  

A opção por um conjunto de temas traz implícita a 
convicção de Amartya Sen acerca de um mundo mais justo 
e menos desigual. O estudo de suas obras denota não 
apenas uma preocupação com os rumos das civilizações 
ocidental e oriental, mas especialmente o nosso destino 
como humanidade. Embora o autor estudado neste livro 
tenha formação em Economia, observa-se, pelos diferentes 
temas os quais aborda, a insistência em procurar, 
racionalmente, respostas para perguntas que, 
historicamente, foram marginalizadas devido à sua 
complexidade (de interesses, de mecanismos institucionais 
e sociais para a sua ocorrência, de ideologias, entre outros).  

A incapacidade de não se responder às violências, às 
misérias causadas pelas pessoas ou instituições cria esse 
cenário de pouca (ou nenhuma) chance de livre 
desenvolvimento, de oportunidade para a realização dos 
objetivos das pessoas que vivem sob identidades e 
contextos absolutamente distintos uns dos outros.  

Estamos convictos da seriedade, importância, 
clareza e atualidade de Sen para entender problemas 
cruciais do nosso tempo. Destacamos a necessidade de 
permanente diálogo e exercício da tolerância evidenciados 
em seus escritos, especificamente por seus críticos. 
Sublinhamos a sua trajetória pessoal, profissional e 
acadêmica, pois o autor é originário de um país com 



Neuro José Zambam; Sergio R. Fernandes Aquino | 13 

 

 

profundas marcas da exclusão social e composto por 
inúmeras diferenças culturais. Integrou, ainda, a diretoria 
do Banco Mundial e exerceu o magistério nas 
Universidades com maior destaque no mundo.  

Apontamos a sua capacidade de inovação ao propor 
o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) como 
método alternativo e integrador de avaliação dos níveis de 
pobreza, desenvolvimento e equilíbrio social. Distinguimos 
sua formação acadêmica e humana que lhe confere 
capacidade de interagir com as múltiplas concepções 
teóricas, fundamentar, de modo claro e rigoroso, suas 
abordagens e convicções a fim de estabelecer quais 
elementos e critérios são necessários para disseminar a 
Dignidade Humana.  

Ressaltamos que sua produção científica está eivada 
pelas análises empíricas e pelo compromisso político com a 
sua efetivação na realidade social, especificamente o grave 
problema da fome, bem como a prática da Democracia1. 
Frisamos sua interlocução com diferentes áreas do 
conhecimento, especificamente, a Economia, que é sua 
formação inicial, a Filosofia, a Ciência Política, o Direito 
Internacional, a Antropologia, a Lógica, o Direito das 
Culturas e problemas como a ameaça do terrorismo, a fome 
e o analfabetismo endêmico.  

Sobressai, enfim, a figura humana marcada pela 
cordialidade e simplicidade. Essas qualidades, no entanto, 

                                                        
1 Essa expressão deve ser compreendida, a partir do pensamento de 
Sen, como o “governo por meio debate”, cuja argumentação e razão 
pública, aliadas ao acesso de informações de discussões feitas por todos 
os segmentos sociais - especialmente as minorias culturais e os pobres – 
enriquecem, estimulam e asseguram a viabilidade da Justiça. SEN, 
Amartya. A ideia de justiça.  Tradução de Denise Bottmann e Ricardo 
Doninelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011 (a), p. 15 e 
358. Por esse motivo, o emprego dessa palavra aparecerá com a 
primeira letra maiúscula, já que se propõe, por adoção, um conceito 
para desenvolver a ideia em todo o livro.     
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não significam, em nenhum momento, passividade. A 
atitude de Sen é caracterizada pela prudência, no pensar e 
agir, que denuncia, com rigor acadêmico, os malefícios 
civilizacionais da desigualdade no mundo.  

A privação das liberdades, a incapacidade de avaliar 
e tornar eficaz ações que conduzam ao desenvolvimento 
não podem ser solucionadas por respostas simplistas, mas, 
sim, ser compreendidas a partir do cotidiano dos seres 
humanos e a sua complexa diversidade. Ao conferir o 
Prêmio Nobel de Economia em 1998, a Academia Sueca 
presenteou o mundo com um líder capaz e preparado para 
auxiliar na compreensão e solução dos problemas da nossa 
época.  

Pensamos que o Brasil - representado por seus 
líderes, organização e instituições de maior relevância e 
responsabilidade - ao conhecer a Teoria da Justiça de 
Amartya Sen, seja no seu conjunto, seja em temas 
específicos, dinamiza e completa a sua disposição de 
amadurecimento político, a construção da estabilidade 
social, a elaboração de um modelo de desenvolvimento 
sustentável, aprimora o funcionamento das instituições, 
amplia o alcance dos seus programas sociais, combate com 
destreza os males que ameaçam o seu significado nuclear e 
continuidade, especificamente a corrupção nos setores 
governamentais e sociais, bem como prepara o país para as 
futuras gerações. 

A estrutura deste livro esta distribuída de forma a 
contemplar a trajetória de vida de Sen num breve relato 
sobre as suas principais obras e a apresentação dos 
principais temas que representam o conjunto de sua obra 
expressos por meio de seus compromissos pessoais e 
políticos de maior relevância e repercussão. 

Nessas diferentes situações, a tarefa de se escolher 
uma ordem de importância ou de organização dos tópicos 
debatidos pelo autor aqui estudado representa um desafio. 
Mesmo conscientes desta “dificuldade”, frisamos o valor 
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moral substantivo da liberdade, o compromisso com a 
Democracia e a luta pela superação das desigualdades 
sociais, como referências, sem as quais não se pode 
entender a importância desse pensador ou a sua inserção 
destacada no contexto desafiador do Século XXI.  

A contribuição do pensamento de Sen revela uma 
situação de fragilidade mundial na medida em que temas 
como desenvolvimento, progresso, liberdade, igualdade e 
justiça não se referem a pessoas, tampouco às 
responsabilidades democráticas de as esclarecerem, 
aperfeiçoá-las e exercitá-la no dia a dia. Ao contrário, a 
perda do espaço democrático a fim de tornar substantivos 
esses vínculos de humanidade expressas por políticas 
públicas as quais permitam a viabilidade de vidas dignas 
sem esquecer a pluralidade de diferenças as quais habitam 
cada civilização terrestre.  

O Brasil é um país de dimensões continentais. 
Sozinho, expressa as preocupações sinalizadas por Sen em 
se assegurar condições apropriadas de estímulo ao 
desenvolvimento, no seu sentido mais amplo possível. 
Entretanto, observa-se que, em terras brasileiras, os 
comportamentos humanos não são significativos quando 
vistos pelo ângulo do cotidiano e das relações 
intersubjetivas. Desqualifica-se, por exemplo, a liberdade 
como valor moral porque se acredita que tão somente as 
ações justas e éticas são provenientes das instituições as 
quais devem assegurar um cenário mais pacífico entre 
todos.  

Essa assertiva, no entanto, conduz a uma falsa 
conclusão: a conduta livre, ética, justa não é um reflexo 
daquilo que se manifesta "de cima para baixo", ou seja, do 
comportamento das instituições democráticas para a 
conduta do cidadão que vive as benesses ou dificuldades da 
vida diária. O movimento é contrário. O reconhecimento 
de todo ser humano como agente livre e responsável é a 
premissa que conduz ao desenvolvimento, à proteção, ao 
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progresso porque o valor fundamental é a pessoa e sua 
liberdade no intuito de promover a igualdade. O valor 
instrumental são todos os mecanismos os quais devem tão 
somente oportunizar e difundir a primeira condição.  

Por esse motivo, a Economia não é, 
exclusivamente, o fundamento da gestão pública, da 
produção, interpretação e aplicação dos direitos, dos 
interesses privados. O comprometimento na resolução e 
mitigação das dificuldades humanas - quando não existirem 
oportunidades para experimentar o que é a ética, a justiça, a 
liberdade, a igualdade, a tolerância, a paz, entre outras – não 
pode ser um fenômeno cuja viabilidade dependa tão 
somente de seus “custos”, porém do esclarecimento acerca 
de nossas responsabilidades comuns.   

Estimular o desenvolvimento humano pela via da 
Democracia requer coragem em, racionalmente, denunciar 
as mazelas causadas pelas posturas egoístas e identificar 
respostas as quais consigam amenizar o sofrimento das 
pessoas marginalizadas e incapazes de viverem, de 
realizarem, de participarem num cenário mundial livre, 
justo, ético e socialmente útil.  

A desejada igualdade humana somente se esclarece 
na medida em que se reconhece as dificuldades vividas 
todos dias pelos diferentes contextos e culturas as quais 
formam o que se chama de HUMANIDADE. Esses são os 
principais aspectos do pensamento de Sen os quais 
gostaríamos de compartilhar com o leitor e a leitora a fim 
de propor esse "choque" capaz de nos mobilizar, de modo 
criativo, para se responder a seguinte indagação: qual o 
presente e futuro desejados para garantir a presença da 
Humanidade na Terra? 

 



CAPITULO I  

AS OBRAS DE AMARTYA SEN  
 
A apresentação de referências sobre os escritos de 

Sen visa oferecer algumas ferramentas para a compreensão 
do seu pensamento. Acreditamos que esta ordem auxilia o 
leitor ou pesquisador iniciante o qual deseja elaborar essa 
visão global acerca dos estudos realizado pelo mencionado 
autor. No entanto, cada um poderá eleger a ordem de 
prioridade que julgar conveniente para as suas leituras ou, 
ainda, a escolha de apenas uma obra segundo seu 
interesse/ideologia. 

Os livros impressos são as referências que tornaram 
Sen conhecido no mundo. Existem, contudo, inúmeros 
artigos, resenhas e comentários publicados em periódicos 
especializados e outros de alcance geral, seja impresso ou 
nos meios eletrônicos (WEB). Destacamos, apenas, alguns 
artigos para auxiliar a compreensão de temas específicos 
que se encontram, eventualmente, em outros sítios na 
internet. 

1.1 - Sobre Ética e Economia 

Este pequeno livro foi publicado sob o titulo 
original de On ethics & economics, em 1988.  A abordagem 
desse livro retrata duas situações distintas: primeiro, o 
reconhecimento de que houve um distanciamento entre a 
reflexão moral e a Economia, especialmente pela excessiva 
preocupação com as condições de bem-estar social. 
Segundo, a convicção que quando a Economia é pautada 
pela ética todos ganham. De modo contrário a esse 
argumento, se pode afirmar que poucos ganham e essa 
condição gera um mal-estar social, bem como prejudica o 
equilíbrio social, a relação entre as pessoas, as políticas de 
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desenvolvimento social, a relação com a Natureza, entre 
outras áreas. 

No contexto dessa obra, Sen destaca a sua 
concepção de economia, qual seja, preocupar-se com a vida 
concreta das pessoas na medida em que sejam 
oportunizadas condições para o seu desenvolvimento, para 
o cumprimento de suas realizações por meio de arranjos 
sociais justos e ações livres pautadas no reconhecimento da 
responsabilidade que surge na diversidade humana. 

Sob igual intensidade, decorre a conclusão que a 
‘economia não é um fim em si mesmo’. Essa afirmação 
traduz uma preocupação que não se observa, num sentido 
ético, pelas ações mercantis. Nenhum interesse de mercado 
se sobrepõe à importância da liberdade e igualdade 
humana. É o reconhecimento desses elementos basilares 
para a Democracia que se inicia o debate sobre 
desenvolvimento, crescimento e progresso econômico.  

O (persistente) equívoco não é a eliminação do 
mercado, de um lado, ou a eliminação do sujeito, de outro, 
mas de insistir na humanização de uma economia guiada 
pelos interesses de mercado, ou seja, de que modo o 
mercado promove, eticamente, a difusão e oportunidades 
de expansão da liberdade sem privar as pessoas de sua 
participação ao aperfeiçoamento da Democracia, nem 
negar direitos e bens considerados fundamentais para terem 
uma vida minimamente digna?  

A ausência de sintonia entre Ética e Economia 
limita, empobrece e descaracteriza a identidade, os 
objetivos e os compromissos mais importantes da segunda 
expressão. A Economia moderna – a partir da eleição do 
mercado, das decisões individuais, do comportamento auto 
interessado e as decisões racionais - fortaleceu a 
mentalidade pautada na econometria, ou seja, na análise de 
dados e estatísticas. A efetivação dessa dinâmica afastou a 
crítica, as dimensões afetivas e a moralidade da vida social.  
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A liberdade, que figura entre os temas prioritários 
de Sen, não é dependente das relações econômicas, 
especificamente como instrumento que dinamiza e garante 
a atuação autônoma do mercado ou valorizada na medida 
da garantia de resultados, mas em valor próprio. Em outras 
palavras, não se deseja riqueza ou maior rendimento 
porque são fenômenos desejáveis por si, mas porque são 
instrumentos nos quais ampliam o exercício da liberdade. A 
utilidade de se distribuir riquezas ou rendimentos as quais 
assegurem Dignidade Humana ocorre sempre em proveito 
de outra coisa, nesse caso, a liberdade.   

Essa inversão de concepção não despreza, por 
exemplo, a análise das consequências econômicas, antes, 
orienta para os riscos de ideologias que primam pelo 
individualismo moral, coletivismo, fomento ao Estado 
como único indutor da organização social ou a escolha 
apenas do mercado como vanguarda da economia. 
Qualquer atitude que opte por medidas ou políticas 
unilaterais é desprezada nesse escrito. 

O livro tem três capítulos, 144 páginas é uma 
ferramenta própria para a análise de temas relacionados às 
crises econômicas que assolam a Humanidade no que se 
refere, atualmente, às políticas de assistência social e de 
desenvolvimento, à relação entre Estado e mercado e 
outras similares. Este livro destina-se à cientistas políticos, 
economistas e outros interessados em assuntos sobre 
desigualdades sociais e suas consequências.  

1.2 Poverty and fairness: an essay on entitlement and 

deprivation
1
.  

Este é o livro de Sen mais conhecido no mundo, 
segundo alguns críticos, e foi publicado em 1981. As 

                                                        
1 Tradução livre dos autores desse livro: Pobres e Famintos: um ensaio 
sobre direito e privação. 
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pesquisas que nortearam essa publicação analisaram a fome 
no mundo, especificamente, os casos das fomes coletivas 
na Índia, Etiópia, Bangladesh e em outras regiões da África. 
Essa obra é, simultaneamente, investigação e julgamento 
moral e político de sistemas que permitem a ocorrência 
desses fenômenos.  

O alcance dessa obra ultrapassa a exposição de 
dados e chega até as causas e consequências. Nesse sentido, 
o seu brilho está pela capacidade de julgamento moral e 
denúncia política dos governantes, dos proprietários dos 
bens, da voracidade e insensibilidade dos mercados, da 
instrumentalização das instituições e da vulgarização das 
normas e leis em favor da desumanização das pessoas, 
especialmente as mais pobres.   

Nesse contexto, a riqueza da exposição teórica 
contempla o rigor da denúncia e o amor pelas pessoas 
presentes em afirmações como: em países democráticos 
não ocorrem fomes coletivas e governantes não passam 
fome.  

A sua contribuição nesta obra está relaciona à 
riqueza de suas análises empíricas confrontadas com as 
teorias econômicas dominantes no mundo e a sua prática 
em localidades mais sofridas. Da mesma forma a relação 
com os sistemas de governo em curso naqueles países, a 
ausência de informações e a eficiência da participação 
pública. As contradições que Sen denuncia indicam a 
necessidade de se debater e reorganizar o funcionamento 
da Democracia e assumi-la como um valor moral para as 
sociedades contemporâneas. 

Sabendo da preocupação de Sen com as questões 
da justiça e a denúncia que evidencia a existência abundante 
de alimentos no mundo e a negação de acesso a parcelas 
significativas de pessoas, o conhecimento dessa obra é 
essencial para estimular ideias e práticas sobre programas 
sociais e políticas de superação da pobreza como as que 
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estão em curso no Brasil. Cita-se como exemplo o 
“Programa Bolsa Família” e o “Brasil Sem Miséria”.  

O aumento da fome no mundo está relacionado à 
ausência de liberdade. A análise da ultima 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. Essa obra 
sinaliza o motivo da publicidade de seu pensamento no 
mundo, bem como a sua atualidade. Nesse estudo está a 
genuína expressão da sua identidade intelectual. 

Além dessa peculiaridade, a leitura do texto revela 
os sentimentos do autor em relação a sua origem indiana 
com sua história de sofrimento, privação e exploração 
colonial. Com vigor retrata o valor da Democracia em meio 
ao sofrimento. Explicita a liberdade na sua dimensão 
prática, isto é, visível para todos. Com autoridade 
acadêmica e envolvimento político, admite as dificuldades 
de se tratar um tema com essa relevância e repercussão, 
especificamente nos campos da pobreza e escravidão. 

O livro tem 255 páginas e é indicado para 
economistas, gestores de instituições ou programas 
comprometidos com a promoção humana e pessoal 
responsáveis por ações de caridade e assistência social. O 
conhecimento dessa obra auxilia o entendimento da 
realidade brasileira que, apesar da visível e tímida 
diminuição das desigualdades convive, ainda, com mais de 
7 milhões de pessoas passando fome.  

1.3 Desenvolvimento como Liberdade 

Esse é o livro de Sen mais conhecido no Brasil. Foi 
publicado em 1999 e é fruto de um conjunto de 
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conferências realizadas para debater modelos de 
desenvolvimento e critérios de avaliação do modelo em 
curso atualmente. Nesse texto, encontra-se a abordagem 
focada no valor moral substantivo da liberdade como 
alternativa para as políticas de desenvolvimento.  

A rápida evolução do capitalismo no último período 
imprimiu um dinamismo próprio para a organização e o 
funcionamento da sociedade, o que implicou a opção por 
um conjunto de estratégias necessárias para a sua 
efetivação, entre as quais se podem destacar a necessidade 
de aumento da produção, o acúmulo de bens como forma 
de barganhar divisas comerciais, a opção pela economia de 
mercado, a modernização do sistema financeiro como o 
impulsionador das políticas de financiamento e a submissão 
do Estado e das demais instituições para atingir essas 
metas. 

A exposição Sen nessa obra indica ao leitor ou 
leitora a crítica aos fundamentos do modelo de 
desenvolvimento que adotou essa prerrogativa. Contudo 
não o faz, apenas, pela eleição de conceitos, mas a partir 
das suas consequências, das conquistas da humanidade e do 
valor da pessoa. Aspectos pontuais, muitas vezes 
abordados de forma preconceituosa ou sem o devido 
conhecimento de sua importância e funcionamento, 
recebem, simultaneamente, a crítica e o reconhecimento, 
como, por exemplo, a importância do mercado e do 
crescimento econômico. 

Esse é um fator insistente no pensamento de Sen. 
O desenvolvimento impulsiona a expansão das liberdades, 
mas a sua viabilidade ocorre devido à atuação do mercado. 
As inúmeras críticas econômicas sugerem a eliminação 
desse mecanismo o qual tem suprimido a importância da 
preservação do ser humano, seja na esfera de conquista dos 
direitos, da gestão pública ou privada, da inovação 
tecnológica e cultural, ou, ainda, nas relações que ocorrem 
entre as pessoas no seu dia a dia.  
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A ideia e prática do desenvolvimento como 
liberdade se manifesta quando os mercados globais 
oportunizam condições de crescimento e progresso 
econômico. Entretanto, e essa é a advertência do autor a 
partir desse diálogo entre Filosofia e Economia: o mercado 
não é, por si, a instituição que garante a plenitude da 
liberdade. Ao contrário, o êxito do desenvolvimento – 
assegurado pelo mercado - somente ocorre quando se 
reconhece, se difunde, se preserva e amplia o exercício da 
liberdade, seja na doação de palavras, de gestos, de trocas, 
de pensamentos, de atitudes.  

Essa é uma obra que pode ser reconhecida como a 
“profissão de fé” na liberdade, na capacidade humana, na 
Democracia, no desenvolvimento econômico e social, na 
importância do Estado e do mercado e na atuação do 
homem na condição de agente. Esses temas dominam o 
conjunto dessa reflexão. 

A afirmação de Sem de que a liberdade é o principal 
fim, mas, também, o principal meio do desenvolvimento2 é 
a afirmação mais importante para melhor compreender a 
proposta de outra forma de entender e organizar o 
desenvolvimento. Nessa linha de pensamento, demonstra 
como é possível a avaliação desse critério, o qual não 
depende apenas dos índices econômicos, mas da eliminação 
das privações que impedem as pessoas de realizarem as 
suas escolhas, participarem das decisões sociais na condição 
de agentes e terem acesso aos bens que consideram 
necessários. 

A Democracia - considerada como uma das maiores 
conquistas da humanidade do Século XX - é o melhor 
sistema de organização social, seja pelo seu dinamismo, 
pelos mecanismos de participação, pela concepção de 
pessoa, pelas instituições, pela capacidade de garantir o 

                                                        
2 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Tradução de 

Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 25. 
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direito e o exercício da liberdade, pela integração das 
culturas e pelas condições de efetivação dos Direito 
Humanos. A Democracia é essencial para a Justiça Social e 
a equalização das políticas de desenvolvimento. 

Essa equalização, no entanto, não pode ser 
constituída pela soberba teórica e acadêmica, mas pela 
experiência que se observa na privação de liberdades e 
oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Por esse 
motivo, Sen destaca exemplos, principalmente de sua vida, 
para ilustrar a impossibilidade de se criar um espaço 
democrático sem que se observe a complexa diversidade 
humana.  

Cita-se o caso de Kader Mia, o qual tentou procurar 
emprego na cidade de Dahkar (capital da Índia) em área 
hostil ocupada por muçulmanos extremistas. Kader foi 
esfaqueado por esse grupo e procurou ajuda na residência 
de Sen. Esse fato permitiu ao autor esclarecer como a 
identidade de comunidades mais fechadas, mais violentas, 
representa uma privação da liberdade na busca pelo 
desenvolvimento.  

A proposta de Sen possui ainda mais legitimidade e 
autoridade moral quando se observa no decorrer da leitura 
de sua obra o diálogo constante com economistas e 
pensadores da tradição e da atualidade, evidenciando sua 
crítica e reconhecendo suas virtudes. Dentre essas pessoas, 
destacam-se: Aristóteles, Adam Smith, Robert Nozick, os 
utilitaristas, John Rawls e outro da tradição oriental, como 
o Imperador Akbar.   

Esse livro tem 409 páginas, retrata parte da 
experiência de Sen como membro da diretoria do Banco 
Mundial e é indicado para economistas preocupados com 
os níveis de crescimento, distribuição de renda e acesso aos 
recursos, aos políticos interessados no aprimoramento e 
afirmação da democracia, aos envolvidos na execução de 
políticas que visam a superação das acentuadas 
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desigualdades sociais e aqueles que debatem o direito das 
culturas.  

1.4 As pessoas em primeiro lugar: a ética do 

desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado 

Este livro é uma coletânea de artigos publicados em 
2007 em parceria de Sen com o argentino Bernardo 
Kliksberg.  O tema central que orienta esse escrito é o 
drama das desigualdades que persiste no mundo em 
acelerado crescimento. Sen analisa com especial interesse e 
competência a responsabilidade moral e política dos 
dirigentes das nações e das instituições, com destaque para 
a Organização das Nações Unidas cujos membros do 
Conselho de Segurança são responsáveis pelo maior 
volume do comércio internacional de armas.  

Contradições dessa natureza estão na origem de 
inúmeras desigualdades que assolam o mundo atualmente. 
Os países em desenvolvimento são vitimas desse processo 
avassalador que sequestra a Dignidade Humana, 
instrumentaliza pessoas, enfraquece a Democracia e 
compromete as condições de existência no futuro. 

A insistência de Sen nesse escrito retoma a valor 
inegociável da pessoa e sua dignidade. As desigualdades 
desumanizam o Homem. Com a mesma intensidade, 
propõe a reversão dos instrumentos e metodologias que 
perpetuam a pobreza, que negam o acesso à educação de 
qualidade e silenciam em relação aos índices de violência. 
Temas decisivos para o século XXI são tratados neste livro. 

A segunda parte é de responsabilidade do 
economista Kliksberg e sua prioridade é abordar temas 
relacionados à problemáticas que envolvem as questões de 
justiça na América Latina, prioritariamente, a violência, a 
desigualdade regional, a juventude, as religiões, a cultura e a 
responsabilidade social.  
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Nesse escrito existe a preocupação clara em relação 
às políticas de desenvolvimento sustentável. A característica 
de Sen, no conjunto dos seus escritos, é uma análise isenta 
de preconceitos, fanatismos ou dependente, unicamente, de 
uma orientação teórica, política ou procedimental. As 
soluções para os problemas contemporâneos supõem a 
capacidade de uma abordagem universalista ou alargada.  
Esse é um texto que provoca e desafia a compreensão das 
crises e a proposição das respectivas soluções de forma 
ampla.  

O acelerado processo de globalização, com sua 
capacidade de aproximação das distâncias, evidencia as 
desigualdades – e dificuldades - de comunicação, orienta 
para elaborações de atitudes democráticas conjuntas, a 
superação de entraves históricos.      

Este livro tem 404 páginas e é indicado para 
pessoas comprometidas com os problemas da América 
Latina, especificamente para quem busca a integração dos 
povos e a superação de inúmeros problemas comuns. A 
construção de um modelo de desenvolvimento sustentável 
no continente precisa considerar os temas e problemas 
levantados pelos autores. As desigualdades, internas e entre 
os países, o direito das culturas, os acordos, o MERCOSUL 
e a UNASUL, figuram nesse contexto, assim como, a 
equilibrada utilização do mundo natural para todos os 
seres.  

1.5 Commodities and capabilities
3
  

Este livro foi publicado em 1999, chamado pelo 
próprio Sen de short monograph (curto ensaio) com o 
objetivo de analisar a relação entre políticas de bem-estar 
econômico e as condições de bem-estar pessoal e suas 

                                                        
3 Numa tradução livre dos autores deste livro: Mercadorias e 
capabilidades.  
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implicações. Esse é um amplo comentário com o objetivo 
de questionar os diferentes entendimentos de bem-estar 
social e realização humana. 

Sen expõe a sua crítica quanto ao entendimento 
centralizado no acesso a bens comuns e sua utilização. Essa 
atitude se refere às concepções que privilegiam o plano 
econômico como meio de realização humana. O autor opta 
pela avaliação a partir das capacidades das pessoas. O tema 
central está relacionado aos interesses das pessoas em 
relação ao seu bem-estar. Avaliam-se os fundamentos do 
bem-estar social e as suas vantagens pessoais e sociais.  

As condições de escolha são essenciais para 
compreender o desenvolvimento individual e a inserção 
social. Sen demonstra a relação entre distribuição de renda, 
aceso aos bens, políticas de bem-estar social e realização 
humana (felicidade).  

A tendência tradicional da Economia é limitar o 
bem-estar conforme as suas regras. Sen, entretanto, 
considera quais instrumentos são necessários para uma 
pessoa ter a fim de desenvolver a sua realização e inserção 
social. Nesse contexto, trata das desigualdades de 
tratamento entre os sexos, a pobreza e o analfabetismo 
como impedimentos para o bem-estar e insuficiência das 
políticas que primam pelo acesso a bens. 

Este livro tem 84 páginas e é indicado para 
profissionais interessados na avaliação das políticas públicas 
de equidade econômica relacionadas ao desenvolvimento, 
participação social e condições de escolha das pessoas.  A 
obra destina-se, ainda, àqueles preocupados com as 
desigualdades de gênero, as medidas de pobreza e a 
necessidade de participação política cada vez mais 
qualificada. 
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1.6 A ideia de Justiça. 

Este livro representa a maturidade intelectual de 
Sen e retoma os temas que povoam o conjunto do seu 
pensamento e da sua trajetória política e profissional. Dono 
de uma trajetória honrada e reconhecida universalmente, 
especificamente pelo Prêmio Nobel, de uma produção 
acadêmica e intelectual que abrange uma temática variada e 
interlocuções com líderes, governantes, executivos e 
pessoas sem projeção, originário de um país com 
desigualdades gritantes e diferenças de difícil compreensão, 
capaz de dialogar e produzir conhecimento com maestria e 
em comunhão com pensadores e ideologias divergentes e 
com passagem pelos maiores centros de estudo do mundo, 
Sen aborda temas da tradição e da atualidade com especial 
dinamismo, clareza e compromisso com a justiça 

O tema que marcou a trajetória de Sen é tratado 
com conclusões que chamam atenção pela sua evidência e 
capacidade de contextualizá-lo com os dados e desafios da 
atualidade, a desigualdade.  

Nesse livro, as desigualdades são tratadas como o 
principal empecilho do desenvolvimento no mundo. As 
parcas tentativas de correção esbarram no aumento da 
riqueza em setores estratégicos, como o sistema financeiro 
e o domínio da tecnologia. Essa dicotomia entre igualdade 
e desigualdades, justiça e injustiça, é analisada a partir dos 
fundamentos da economia, da política, das relações 
internacionais e da relação entre Estado e mercado 
evidenciando os fundamentos da injustiça e propondo 
caminhos para a justiça. 

Observa-se que a justiça não pode ser confundida 
como expressão de nossos sentimentos na busca da 
eliminação daquilo que é injusto. Se essa for a opinião 
majoritária, não teria sentido esboçar uma crítica sobre o 
que seria essa categoria e o seu oposto - a injustiça. 
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Qualquer noticiário evidencia, todos os dias, os malefícios 
deste abandono do uso racional da Justiça.  

Todas as formas de violência - sejam cidadãs ou 
institucionais - se espalham, de modo endêmico, devido a 
esta confusão. Justiça, no pensamento de Sen, não 
pertence, exclusivamente, à efervescência emocional, mas à 
averiguação e diagnóstico racional de quais alternativas 
podem ser buscadas a fim de ampliar a Justiça e diminuir a 
Injustiça. 

Por esse motivo, o diálogo entre Filosofia, Política e 
Economia possibilita identificar o que é possível fazer, 
segundo as capacidades das pessoas. Nem sempre, 
rememora o autor, será possível identificar e/ou executar 
um arranjo social justo, imparcial. Quando o olhar se 
desloca das ações institucionais (sentido macro) para os 
comportamentos que se manifestam no cotidiano (sentido 
micro), visualiza-se uma pluralidade de divergências, as 
quais, todas, pretendem trazer uma resposta definitiva - e 
justa - às dificuldades originárias das relações humanas.  

A justiça não se esgota na satisfação deste ou 
daquele interesse, mas identifica princípios os quais 
consigam, minimamente, responder essas indagações: a 
quem se destina a Justiça? Qual(is) instituição(ões) devem 
ser escolhidas para realizar essas finalidades? Quais 
mecanismos dispomos para executá-la na vida de todos?  

A segurança da proposição de Sen permite uma 
reflexão crítica em relação às principais teorias econômicas 
e políticas da atualidade, Kant, Hobbes, Condorcet, Smith, 
Marx, os utilitaristas, e, finalmente, Rawls. O autor 
apresenta uma Teoria da Justiça distante de sistemas 
fechados, arranjos institucionais e estruturas jurídicas 
arbitrárias. 

Pari passo a essa crítica, Sen reafirma a sua convicção 
original que é o exercício concreto das liberdades a 
condição para as condições de justiça. A sua não filiação a 
uma corrente política, filosófica, religiosa ou econômica 
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amplia a exclusiva capacidade de interlocução com 
concepções orientais e ocidentais e outras tradições 
afirmando sua atuação e visão cosmopolita. Cercear as 
liberdades é a raiz das injustiças. 

A “profissão de fé” na Democracia é uma 
característica da obra, especificamente, os mecanismos, 
valores, instituições e um conjunto de organizações que 
permitem que ela chegue a todos e, assim, se torne um 
valor moral efetivo e concreto.  

O livro tem seu destaque pela capacidade de 
pontuar as concordâncias e divergências com Rawls, tema 
que domina a primeira parte da obra. A crítica engrandece a 
obra e demonstra as condições de esclarecimento público 
das convicções e o convite ao exercício democrático e 
plural de elaboração do conhecimento.  

Nesse ponto peculiar é importante observar que o 
esclarecimento público, já proposto por Rawls, não é 
apenas um exercício da razão ou de alguns líderes, mas 
condição essencial para a construção das condições de 
justiça. A identidade contratualista de Sen está desligada do 
formalismo que prioriza estruturas conceituais e instituições 
ideais, para contemplar a realidade dos cidadãos e suas 
expectativas concretas. 

"A ideia de Justiça" não está fundamentada na 
procura de respostas as quais sejam provenientes de um 
único e universal critério de Justiça. Na mesma linha de 
pensamento, o autor não reforça o argumento que as 
respostas para uma vida mais justa sejam originárias das 
instituições as quais regulam as vidas das pessoas 
(institucionalismo transcendental), mas a partir de nossas 
realizações, ou seja, como decidimos usar nossa liberdade e 
capacidades para amenizar as desigualdades no mundo. 
Essa decisão é o que nos torna responsáveis para, 
conjuntamente, elaborarmos arranjos sociais os quais 
preservem e estimulem esse comportamento entre as 
pessoas.  
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O destaque a essa particularidade explicita nossa 
convicção em relação ao rigor conceitual do debate 
político, jurídico e acadêmico integrado ao cotidiano da 
vida dos cidadãos do mundo, com suas lutas por 
sobrevivência e anseios por justiça, liberdade e igualdade, 
constantemente ameaçados por estruturas reais e 
conceituais de dominação.  

Esse é o dilema das desigualdades que estão 
presentes em qualquer civilização a qual demanda, sob igual 
critério, a resposta para esta pergunta formulada por Sen: 
quais são as necessárias reformas internacionais as quais 
precisamos realizar com o objetivo de tornar o mundo um 
lugar um pouco menos injusto? A mitigação das profundas 
desigualdades que habitam os povos é a busca racional de 
ações mais justas consolidadas e esclarecidas por meio do 
nosso (nem sempre evidente) vínculo de humanidade 
comum.    

Este livro adquire relevância pela capacidade de 
abordar três temas fundamentais da nossa época marcada 
pelo acelerado processo de globalização: Desenvolvimento 
Sustentável, fundamentos e eficácia da Democracia e 
Direito das Culturas integram - de forma harmônica e 
desafiadora - a busca pelas condições de justiça.  

Este livro tem 496 páginas e é indicado para todas 
as pessoas que desejam conhecer o pensamento de Sen. 
Especificamente se destina àqueles que têm uma iniciação 
preliminar seja pela leitura de comentadores e ou de outras 
obras suas. Quanto a profissionais, destacamos a atualidade 
desse escrito para administradores, profissionais do direito, 
da saúde e outros envolvidos com desafios atuais como o 
direito das culturas, as políticas de sustentabilidade e 
preocupados com os rumos da democracia no Brasil e no 
mundo. 
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1.7 The quality of life
4
 

Este livro foi publicado em 1993 e organizado por 
Amartya Sen e Martha Nussbaum como uma contribuição 
preliminar à World Institute for Development Economics Research 
(WIDER) of the United Nations University e tem uma 
peculiaridade que precisa ser destacada para o seu melhor 
entendimento: Além dos organizadores, a obra contempla 
um expressivo número de pensadores de diversos países e 
universidades identificados com o debate sobre as políticas 
de desenvolvimento.  

A metodologia que percorre as quatro partes do 
livro apresenta, em primeiro plano, o escrito do 
proponente e, em seguida, o comentário de um 
comentador que explicita, sublinha e evidencia a sua crítica. 
Essa particularidade é típica desse livro.  

O destaque tem força didática especial porque 
oferece ao leitor ou leitora uma forma atípica de conhecer 
uma visão sobre um tema ou problema e, ainda, o diálogo 
com um crítico que analisa - com isenção e autonomia, 
muito embora possa não concordar - as teses propostas. 

A orientação que perpassa o conjunto desta obra é 
o valor, as condições, a trajetória e o sentido da existência 
humana. O titulo que retrata a busca pela qualidade de vida 
sintetiza o conjunto de fatores e o dinamismo que compõe 
a abordagem sobre a vida humana e suas relações.  

A riqueza de uma obra com esse perfil está na 
capacidade didática de contemplar múltiplas áreas do 
conhecimento com suas concepções próprias e, ao integrar 
outras, possibilitar aos leitores entender a vida humana em 
sua complexidade, seus determinismos e suas 
potencialidades. A problemática tratada do ponto de vista 
teórico é confrontada com a realidade social, política, 
econômica e cultural na qual as pessoas vivem. Nesse 

                                                        
4 Numa tradução livre dos autores deste livro: A qualidade da vida. 
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sentido, temas localizados num contexto específico ou um 
problema individual ou de um país tem sua compreensão 
alargada para um âmbito universal.  

O diálogo de Sen e Nussbaum é sustentado por 
renomados economistas, políticos, cientistas sociais e 
filósofos. Temas como capacidades humanas, desigualdade 
social, bem-estar, modelos de desenvolvimento, ética, 
qualidade de vida, fronteiras nacionais, políticas de saúde e 
estilos de vida integram essa coletânea que pode ser lida de 
forma linear ou conforme o interesse do leitor ou 
pesquisador.  

O livro tem 444 páginas e é indicado para 
pesquisadores, políticos e professores interessados em 
aprofundar ou debater as condições de vida das pessoas, 
especificamente vitimas da desigualdade social. A negação 
das condições para o desenvolvimento das capacidades 
humanas é um dos dramas da nossa época, a ausência de 
liberdade é uma das suas causas mais evidentes. Esta obra é 
um instrumento importante para tratar essa temática. 

1.8 Identity and violence
5
 

Este livro foi publicado em 2006 e tem como tema 
central um dos problemas que mais preocupam as relações 
entre os povos na atualidade, o multiculturalismo. O título 
da presente obra apresenta a contradição a qual se 
manifesta em muitas áreas da convivência humana, isto é, a 
violência, cuja origem se revela na identidade cultural das 
pessoas, grupos, comunidades e povos.  

Esse não é um problema novo na história da 
Humanidade. No entanto, as facilidades de comunicação, 
interação, integração, trocas, comércio e viagens oferecem 
outras oportunidades de contato e convivência seja pelas 
facilidades de acesso à tecnologia da informação ou pela 

                                                        
5 Numa tradução livre dos autores deste livro: Identidade e violência. 
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evolução dos meios de comunicação. As inúmeras culturas 
estão cada vez mais próximas e com formas de 
relacionamento inovadoras. 

Por outro lado, conforme retrata o livro, a 
exposição das diferenças denuncia, com igual intensidade, 
as deficiências que impedem relações humanas e sociais 
mais equilibradas ou a superação de outras formas de 
exclusão. 

As desigualdades aumentaram no mundo nas 
últimas décadas e têm impacto em todas as formas de 
organização social e entre as pessoas. Esse dilema, quando 
tratado sob a ótica das culturas, adquire contornos 
específicos que são abordados no texto. Por exemplo, as 
consequências da pobreza, do analfabetismo endêmico e a 
falta de liberdade. 

As desigualdades sociais provocam a imposição de 
culturas melhor articuladas, com melhores recursos 
financeiros ou com número mais expressivo de pessoas. 
Aspectos dessa natureza - quando associados ao poder 
econômico, dominação política e poder bélico - podem 
gerar conflitos culturais ou guerras com consequências 
imprevisíveis, como, por exemplo, os genocídios.  

O livro retrata como a ausência de uma cultura 
democrática está na origem de inúmeros conflitos entre 
grupos, povos e Estados. Especificamente em relação ao 
terrorismo, um dos graves problemas da nossa época, o 
autor destaca que na sua origem está o fanatismo religioso e 
político alimentado pela pobreza extrema, o analfabetismo 
e a imposição de vontades únicas. 

Destacamos com especial interesse e emoção o 
realismo com que Sen apresenta a compreensão de filiações 
culturais com as condições de redimensionar as relações 
entre diferentes culturas. Na verdade, somos pertencentes a 
inúmeras referências culturais que de forma complementar 
e, às vezes divergentes, formam a nossa identidade cultural. 
A abordagem madura e respeitosa dessa temática torna o 
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livro uma leitura agradável cuja reação é a adoção de uma 
postura isenta de fanatismos e preconceitos que pode 
povoar nosso imaginário e nossas relações.  

O direito das culturas que deverá permear os 
debates jurídicos nas próximas décadas seja em nível 
nacional ou internacional encontra nessa obra uma 
orientação segura e uma referência para aprimorar o debate, 
fundamentar as convicções e propor formas de atuação em 
diversas áreas. 

Cabe, nessa situação, a abordagem sobre a 
necessária revitalização das legislações e o conhecimento de 
seus limites para responder aos desafios contemporâneos 
diante de relações humanas tão exigentes, complexas e 
plurais. Será a norma jurídica capaz de oferecer a estrutura 
adequada para essa missão? No conjunto da reflexão 
proposta por Sen está a indispensável opção pela 
Democracia como o sistema de organização social para 
dirimir esses conflitos, equacionar a convivência entre 
culturas diferentes e, por vezes, contraditórias e prevenir 
problemas graves e injustiças.   

Este livro tem 215 páginas e é indicado para 
pessoas interessadas sobre relações entre as culturas, áreas 
como a antropologia, teologia e direito das culturas, 
preocupados com terrorismo, homens bomba e temas 
similares. Interessa, também, aos juízes com atuação em 
conflitos que envolvem os costumes tradicionais e as 
legislações oficiais de cada Estado nacional.  

1.9 Reason and Identity
6
 

Este escrito é breve e de linguagem simples e 
coloquial e tem como preocupação central a exposição da 
necessidade de questionar, fundamentar e avaliar de forma 
reflexiva as relações entre pessoas e grupos com identidade 

                                                        
6 Numa tradução livre dos autores deste livro: Razão e Identidade. 
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cultural diferente. Essas são diferenças constitutivas das 
pessoas e dos grupos com seus respectivos padrões 
culturais. 

Para Sen, as identidades individuais ou de grupo 
não podem ter como consequência inimigos, relações de 
dominação, exclusão ou violência. A busca por justiça entre 
os povos precisa estar além da filiação individual ou da 
própria identidade cultural.  

O texto afirma a necessária pluralidade cultural e 
aponta que a sua negação é causa de violência e exclusão. 
Com a mesma intensidade, insiste nas dificuldades que 
surgem quando se absolutiza a própria identidade em 
detrimento de outras. 

A escolha da identidade ou a opção pelo 
pertencimento a um grupo ou tradição por influência da 
tradição ou família, não impede a convivência as diferenças. 
Outrossim, a pessoa tem direito de optar livremente por 
determinada cultura. 

Este escrito é indicado para líderes de grupos ou 
iniciantes na reflexão sobre o direito das culturas, a 
tolerância, as condições para relações entre culturas, o 
fanatismo e o preconceito social, econômico e cultural.  

1.10 Rationality and freedom
7
 

Este livro é um profundo tratado sobre a relação 
entre racionalidade e liberdade. Sen afirma que estes temas 
são centrais nas áreas da Economia, da Filosofia e das 
Ciências Sociais. A relação entre racionalidade e liberdade é 
focada de forma crítica e investigativa a fim de esclarecer os 
fundamentos teóricos, o seu valor moral e a sua 
repercussão no cotidiano das pessoas e da sociedade.  

                                                        
7 Numa tradução livre dos autores deste livro: Racionalidade e 
Liberdade.   
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Os pesquisadores, principalmente ligados à 
economia, se acostumados com análises numéricas e 
cálculos de resultados, encontrarão nessa obra um 
profundo exercício de racionalidade e esclarecimento de 
conceitos conjugados com a exposição de dados e 
referências empíricas, estas, porém, com menos expressão.  

Sen tem interesse especial de analisar as condições 
para a liberdade de escolha. Submeter as escolhas à análise 
crítica da Razão é a orientação que conduz essa obra. O 
Homem está em permanente exercício de escolha, por 
exemplo, sobre escolhas sociais, opções individuais, análise 
de benefícios, entre outros aspectos.   

As exigências que envolvem o exercício da 
liberdade não estão separadas da realidade. A liberdade e a 
racionalidade não podem ser compreendidas distantes 
desse ambiente, inclusive quando desconsidera as 
preferências individuais. O exercício de escolha supõe a 
liberdade de pensamento e as condições para que se torne 
viável essa finalidade.  

Este livro tem 736 páginas e é indicado para 
professores e pesquisadores com interesse em compreender 
e fundamentar, seja na dimensão teórica ou prática - o 
pensamento de Sen. 

1.11Choice, welfare and measurement
8
 

Este livro é uma coleção de temas agrupados 
em cinco sessões independentes que podem ser lidos 
separadamente conforme o interesse, o contexto ou, até, a 
curiosidade do leitor. O titulo indica a pluralidade de 
interesses e especialidades que serão elencadas no decorrer 
da abordagem. Entretanto, o que em princípio pode 
parecer um conjunto de temas sem conexão ou 

                                                        
8 Numa tradução livre dos autores deste livro: Escolha, bem-estar e as 
suas medidas. 
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independentes, é esclarecido por Sen a partir da exposição 
de um amplo comentário que unifica e confere sentido ao 
texto, tornando-o compreensível no seu conjunto. 

A leitura de qualquer dos capítulos precisa ser 
precedida pelo conhecimento da introdução que é 
composta por 38 páginas as quais são mencionados, 
separadamente, os títulos das partes. Além da unidade do 
texto, existe uma síntese de cada tema para facilitar a 
compreensão do leitor e o diálogo com o conjunto da obra.  

Optamos pela insistência neste detalhe devido 
à capacidade de síntese e o seu significado simbólico para 
os temas e o entendimento da obra. Nesse sentido, não 
obstante se escolha pela apropriação por partes separadas 
ou alternadas, o entendimento será enriquecido devido à 
exposição inicial. 

Em relação aos demais escritos de Sen, esses 
estão dispostos num amplo conjunto de notas explicativas 
em rodapé com comentários, especialmente comparativos, 
com outros autores, escolas de pensamento ou publicações 
gerais que visam enriquecer e ampliar os temas técnicos e 
de pouco domínio dos leitores em geral. Na parte final de 
cada capítulo, estão dispostas as referências bibliográficas, 
sejam as de Sen, sejam as de outros pensadores, os quais 
oferecem as condições e os indicativos para a construção 
de um núcleo de estudo e integração com as características 
da pluralidade de visões e a necessária exposição das fontes 
consultadas.  

A observação detalhada e atenta desses dois 
destaques constitui um recurso didático importante para o 
pesquisador, especialmente o iniciante, superar o senso 
comum pedagógico e acadêmico, que é rotineiro entre 
parte dos estudantes nos diversos níveis.  

Os temas ou assuntos mais importantes são: a 
importância das condições de escolha social, a avaliação do 
bem-estar social, as medidas de pobreza e justiça social, a 
igualdade social, as decisões públicas, entre outros. 
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Este livro tem 460 páginas e é indicado para 
pesquisadores com iniciação no pensamento de Sen. 
Sabendo do seu caráter técnico e prioritariamente teórico, 
com acento nos temas da economia, especificamente os 
gráficos demonstrativos e a iniciação à teoria dos jogos, a 
leitura exige o domínio inicial da obra de Sen. 

1.12 Employment, Technology and Development
9
 

Este livro foi escrito com o objetivo de contribuir 
para a International Labour Office e está dividido em cinco 
partes com temas inter-relacionados, interdependentes e 
complementares que formam uma estrutura de 
compreensão ampla e caracterizada, especificamente, pelo 
impacto da tecnologia na organização social, nas condições 
de emprego e, na relação ou dependência, da estrutura e 
funcionamento das instituições e das políticas de 
desenvolvimento que são empreendidas pelo Estado e pelo 
mercado. 

A análise das políticas de desenvolvimento 
integrando a avaliação crítica dos impactos, limitações e 
perspectivas de uso e de inovação tecnológica nas diversas 
áreas na organização social, do comportamento humano, 
no aumento e na distribuição de bens produzidos, na 
utilização dos recursos ambientais e naturais, na qualidade 
do emprego e nas condições de trabalho, na avaliação da 
igualdade social e na realização humana é uma dimensão 
fundamental que Sen aborda nesta obra. 

Uma das prerrogativas do progresso econômico é a 
incessante perseguição da inovação tecnológica em vista do 
aumento da produção, o acúmulo de bens e a barganha de 
competitividade.  

                                                        
9 Numa tradução livre dos autores deste livro: Empregabilidade, 
tecnologia e desenvolvimento. 
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A compreensão de Sen não concorda com uma 
visão restrita do progresso econômico ou das metas 
utilitaristas. Esses temas são complexos desde a sua origem 
e têm contornos mais exigentes e desafiadores quando 
integrados aos contextos sociais e culturais.  

O desenvolvimento tecnológico é essencial para a 
organização social em qualquer época ou estágio de seu 
aperfeiçoamento e organização. No atual período, as 
demandas por tecnologia são maiores porque não existe 
como estabelecer ordem sem o auxílio da técnica, seja no 
cenário nacional e/ou internacional. Nesse campo, Sen 
destaca a necessária consideração do papel, missão, 
identidade e estrutura das instituições.  

A cadeia de relações entre tecnologia, emprego e 
funcionamento das instituições oferece a oportunidade de 
compreender os conceitos e as formas de formatação e 
efetivação dos planejamentos políticos.  

O livro dispõe de uma ampla exposição de 
conceitos integrados e bem referenciados, da pertinente 
abordagem política e da exposição de dados empíricos.  Na 
parte final, Sen apresenta quatro apêndices que analisam 
experiências concretas realizadas na Índia, especificamente, 
avaliação do desemprego, atuação do Estado e emprego e 
custo da tecnologia, vantagens, riscos e modernização da 
agricultura.  

Essa é mais um dos importantes destaques de Sen 
numa obra com essa temática, isto é, consegue apresentar a 
clareza de concepções e a demonstração concreta de sua 
aplicação. 

Este livro tem 193 páginas e é indicado para 
gestores públicos interessados em avaliação e proposição 
de políticas de emprego, especialmente em épocas de crise 
ou para sociedades em processo de modernização. Alcança, 
também, estudiosos que analisam o impacto da tecnologia 
no processo de desenvolvimento social e na construção de 
políticas de equidade e estabilidade socioeconômica. 
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1.13 Por que devemos preservar a coruja pintada? 

Nesse artigo, Sen aborda o tema do 
desenvolvimento sustentável e a necessidade de relacionar a 
preservação, conservação ou administração dos recursos 
ambientais e naturais integrados ao exercício da cidadania. 
Os debates sobre os assuntos relacionados ao meio 
ambiente ocuparam parte da agenda de instituições, 
governos, debates acadêmicos e políticos, não poucas vezes 
dominados pela paixão ou pelo ceticismo, conforme o 
interesse de cada parte.  

A compreensão exposta neste escrito tem como 
meta integrar as problemáticas da sustentabilidade com o 
direito à liberdade, o exercício da cidadania, as políticas de 
desenvolvimento e o compromisso com as futuras 
gerações.  

Nesse momento, percebe-se como o autor sinaliza a 
importância do diálogo articulado com outras áreas de igual 
impacto ou riscos semelhantes para se evitar a explosão de 
interesses individuais ou instrumentais, o fanatismo ou a 
exclusão, assim como, a construção de reflexões e ações 
integradas que beneficiam a todos. Sen filia-se e essa ideia. 

1.14 Igualdade de quê?  

Nesse artigo, Sen debate um dilema contemporâneo 
que suscita inúmeras preocupações e, especialmente, a 
construção de condições de maior justiça nos diferentes 
ambientes sociais. O crescimento das desigualdades 
econômicas contrasta com os altos níveis de produção e 
acúmulo de bens.  

Essa é a problemática que motiva esse escrito. 
Entretanto, existe uma crítica ao igualitarismo social 
rotineiramente proposto por alguns. 

A identidade das sociedades contemporâneas é 
construída a partir das inúmeras diferenças existentes em 
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seu interior. Esse dado empírico indica a impossibilidade da 
igualdade. 

O fato das desigualdades confirma existência de 
injustiças. Sen afirma que a igualdade aritmética, além de 
impossível, é injusta. Por outro lado, quanto maiores as 
desigualdades, maiores serão as injustiças perpetradas no 
globo. O artigo é dirigido a todos que se perguntam: qual o 
espaço ou as condições para que haja igualdade?  

1.15 Desigualdade reexaminada 

Este livro apresenta aos leitores um estudo - de 
linguagem econômica mais aprofundada - sobre um tema 
de difícil esclarecimento às pessoas, mas uma necessidade 
de mitigá-la para que os seres humanos possam usufruir de 
liberdades e bens fundamentais sem que haja recorrência à 
exploração do semelhante, às misérias no planeta, aos 
genocídios estimulados pela excessiva postura egoísta de 
Estados, corporações e cidadãos.  

O pensamento de Sen exposto na obra 
"Desigualdade Reexaminada" indica uma crítica reflexiva 
forte cujo início está na seguinte afirmação: Não existe 
igualdade sem a diversidade humana. Por esse motivo, o 
autor cria uma pergunta na qual guiará a leitura deste livro: 
Igualdade de quê? É neste fundamento que se pode avaliar 
como instituir critérios de igualdade, de acordo com os 
mais variados contextos humanos. Quando se ignora 
qualquer um dos possíveis cenários de variações 
interpessoais, pode-se chegar a conclusões que demandarão 
um tratamento acentuadamente desigual. 

A complexidade das diferentes necessidades 
humanas e exige conduz a uma rigorosa avaliação de como 
uma práxis de igualdade precisa enfrentar o seu oposto: a 
desigualdade. Essa não é uma tarefa fácil de ser cumprida. 
O próprio autor destaca que o desprezo a essa pluralidade 
de diferenças ocorre devido à necessidade de sua 
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simplificação, ou seja, se a igualdade provém da diversidade 
humana, não é possível reduzir ou ignorar esses contextos 
numa única resposta capaz de resolver, definitivamente, as 
desigualdades nas civilizações ocidental e oriental.  

Por esse motivo, Sen insiste em estudar a igualdade 
a partir daquilo que chama de “variável focal”. Essa 
expressão justifica os argumentos que foram apresentados 
nos parágrafos anteriores e evita a simplificação imposta 
por uma razão pragmática. O foco do estudo depende de 
uma variável a qual possibilita a comparação entre 
diferentes necessidades entre grupos de pessoas. Renda, 
riqueza, felicidade, liberdade, acesso a bens primários, 
oportunidades, todas essas palavras representam uma 
variável, cujo diálogo e pluralidade interna conduzem ao 
esclarecimento da indagação: Igualdade de quê? 

Na medida em que os leitores avançam nos 
argumentos propostos por Sen, observam como a 
igualdade somente se efetiva, se transforma, se torna 
possível a partir da liberdade. Ambas expressões, quando 
dissociadas das preocupações e responsabilidades humanas, 
geram condições insuportáveis à convivência. A liberdade, 
de um lado, cria a indiferença pela postura egoísta. A 
igualdade, de outro, determina a eliminação do "Eu". Nos 
estudos sobre desigualdade, segundo o autor, é necessário 
identificar como a liberdade é uma realização e quando se 
tem os mecanismos apropriados para se ter a liberdade de 
realizar.  

A liberdade somente é uma realização que 
dissemina a igualdade quando nossas capacidades se 
direcionam para atitudes socialmente responsáveis. A 
expressão "igualdade de oportunidades", por exemplo, não 
pode designar privação de liberdade, em outros termos, não 
se destina a simplesmente dispor, igualmente, um meio, um 
instrumento, um direito específico para algumas pessoas. É 
a partir dessa má compreensão que se instauram as 
desigualdades sociais.  
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Na avaliação de Sen, desigualdade e pobreza 
caminham sob iguais territórios. A pobreza importa em 
privação de capacidades ou necessidades humanas. Quando 
se mitiga a primeira, favorece-se a amplitude e 
aperfeiçoamento do espaço democrático: o exercício da 
liberdade por meio da participação.  

A segunda ocorre por meio do acesso a bens ou 
Direitos Fundamentais que asseguram, minimamente, 
condições para uma vida digna. Nem sempre as "iguais 
oportunidades" conduzem à resolução das desigualdades, 
mas as eleva. As diferentes privações em diferentes 
espaços, como é o caso de rendas e capacidades entre 
homens e mulheres, por exemplo, assegura a manutenção, 
ou melhor, a persistência da desigualdade como critério de 
organização social.  

Nenhuma política econômica ou social se tornará 
eficaz quando deixa de avaliar a diversidade de capacidades 
e necessidades humanas. Cada um desses cenários indica 
outras preocupações as quais não podem ser apreciadas de 
modo isolado. A mitigação das desigualdades no mundo, a 
resposta da indagação: "Igualdade de quê?", são 
inquietações as quais, ao longo do livro, se destacam com 
exemplos e dados para se compor ações sociais, políticas e 
econômicas, sem desprezar a preocupação com a 
manutenção do ser humano, suas oportunidades de 
participação nos espaços democráticos e a realização de 
suas necessidades.   

A obra se preocupa em apresentar categorias e seus 
conceitos operacionais. Esclarece, ainda, o fundamento 
metodológico e sua implicação nas pretensões substantivas 
capazes de amenizar as profundas desigualdades entre 
povos, entre homens e mulheres, entre cidadãos. 
Novamente, a leitura da obra deixa clara a preocupação de 
Sen de não permanecer nos interesses puramente teóricos, 
mas de correlacioná-los aos interesses práticos. Por esse 
motivo, a igualdade é des-velada pela Filosofia, Política e 
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Economia. É nesse caminho que se consegue, 
racionalmente, identificar soluções as quais evidenciam a 
complexa diversidade humana. 

Este livro tem 301 páginas e é indicado, 
primeiramente, para economistas, pois os dados e a 
linguagem utilizada se direcionam às preocupações para se 
formularem políticas econômicas para distribuição de 
oportunidades ao desenvolvimento humano. Entretanto, a 
obra também revela a preocupação com o humano e as 
dificuldades em se identificar quais respostas são 
adequadas, são racionais para esclarecer e amenizar não 
apenas as desigualdades, mas as profundas segregações 
causadas pela privação de capacidades e direitos em todo o 
planeta. Por esse motivo, o livro se destina, também, a 
políticos, estudantes e profissionais do Direito, bem como 
estudantes de Administração e gestores públicos. 

1.16 Glória incerta: a Índia e suas contradições 

Os estudos de Sen se destinam a pensar como é 
possível, especialmente nos países mais pobres e em 
desenvolvimento, superar suas fontes de acentuadas 
desigualdades a fim de promoverem condições de 
melhorias efetivas para as diferentes populações. No caso 
dessa obra, escrita em parceria com Jean Dréze, descreve-se 
o cenário político, econômico e jurídico da Índia, bem 
como sinalizam ideias acerca de que modo esse país deve 
orientar suas ações para que haja o cumprimento de sua 
função social.  

Os últimos índices de desenvolvimento humano 
(IDH) elaborados pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) não trazem dados os quais 
enfatizem uma significativa mudança nos citados Estados. 
Percebe-se que não é possível para qualquer organização 
social sobreviver sem serviços que ofereçam o mínimo de 
dignidade possível às pessoas. A ausência dessas ações afeta 
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diretamente a oportunidade de estimular capacidades 
humanas a fim de que haja a expansão das liberdades.  

A prevalência (e persistência histórica) da corrupção 
- seja originária das instituições ou das pessoas nas suas 
relações cotidianas - das desigualdades sociais, culturais, 
estatais e econômicas, das omissões legislativas, das formas 
de violência empreendidas, especialmente contra mulheres, 
crianças e idosos, das falhas administrativas, da ausência de 
políticas públicas capazes de promoverem os direitos 
humanos e a dignidade, entre outros argumentos, 
interferem em qualquer ideia ou prática de 
desenvolvimento10. 

A leitura da obra destaca que a imagem de um 
crescimento econômico e sustentável11 reside na qualidade 
dos serviços públicos prestados aos cidadãos. No entanto, 
observa-se como a participação e mobilidade social no 
mencionado país são pouco expressivos. As múltiplas 
formas de desigualdade impedem uma distribuição mais 
equitativa do poder. Sem a presença do Cidadão diante do 
Estado para fiscalizar as suas ações, sugerir medidas 
legislativas, reivindicar direitos e deveres, bem como 
estimular a criação e manutenção de políticas públicas, não 
é possível buscar desenvolvimento, crescimento ou justiça 
social. Esse é o atual estágio de democracia na Índia12.    

Nas duas últimas décadas, contudo, a Índia foi o 
segundo país no mundo com um rápido crescimento 

                                                        
10SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. Tradução de Ricardo Doninelli Mendes e Laila Coutinho. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 7.  

11Os danos ambientais provocados na Índia são extensos e profundos, 
porém, segundo os autores, o ritmo imposto pela economia é capaz de 
alterar esse cenário por meio de políticas ambientais. SEN, Amartya; 
DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas contradições. p. 9. 

12SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. p. 12. 
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econômico. Entretanto, o ritmo desse avanço não 
oportunizou melhorias significativas na vida das pessoas 
para que houvesse, segundo o pensamento de Sen, o 
desenvolvimento como expansão das liberdades. As 
mudanças desejáveis foram lentas e pouco expressivas para 
a população indiana13.  

Diante desse cenário, não é possível propor novas 
condições de expansão das liberdades por meio de serviços 
públicos elementares como Saúde, Educação, Saneamento 
Básico14, acesso aos poderes institucionais, entre outros, 
sem que haja uma relação de mútua cooperação entre 
crescimento econômico e desenvolvimento. É a partir 
desse diálogo que se torna possível planejar e executar 
ações cujo destino seja a Justiça Social, especialmente no 
que se refere à forte desigualdade de gênero a qual 
predomina naquele território nacional15. 

Os autores da obra enfatizam que esse tema - 
Justiça Social - é uma de suas principais preocupações. A 
"linha da pobreza", embora não esteja em plena sintonia 
com as metodologias e necessidades atuais, demonstra a 
fragilidade dessas pessoas terem, por meio de seu trabalho, 

                                                        
13"[...] Embora suba depressa a escada das taxas de crescimento 
econômico, a Índia tem ficado relativamente para trás na escala de 
indicadores sociais de qualidade de vida, mesmo em comparação com 
países que vem ultrapassando no quesito economia".  SEN, Amartya; 
DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas contradições. p. 9.  

14Nesse momento, os autores destacam que metade das casas na Índia 
não possuem banheiros, o que força as pessoas a defecarem nas ruas. 
SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. p. 11. 

15"[...] Dadas a disseminação e as formas de desigualdade de gênero na 
Índia, há uma necessidade urgente de se concentrar não só no que pode 
ser feito pelas mulheres indianas (por mais importante que isso seja), 
mas também no que as mulheres indianas podem fazer pela Índia - 
ajudando a criar um país diferente". SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. 
Glória incerta: a Índia e suas contradições. p. 11. 
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condições mínimas de dignidade, ou seja, condições que 
não supram tão somente necessidades imediatas para sua 
sobrevivência16. 

Evidencia-se, a partir desses argumentos, que as 
falhas nos serviços públicos - especialmente administrativos 
- derivam, ainda, de esclarecimento sobre o termo 
accountability17. O seu bom funcionamento não se exaure 
pela iniciativa privada18 e demanda estrutura, pessoas 
qualificadas para exercerem essas funções, provisões para 
continuidade ininterrupta desses préstimos à população. 
Todos esses quesitos são garantias para que haja a sua 
razoável funcionalidade19.  

Na medida em que hajam essas melhorias, tais 
como auxílios financeiros para complementar (e não 
substituir) a renda de famílias carentes, redistribuição 
econômica entre os diferentes setores públicos e privados, 
aperfeiçoamento e consolidação da seguridade social, 
reduz-se, de modo muito significativo, o sofrimento 
daqueles que experimentam a miséria todos os dias em 
detrimento da dignidade. Desenvolve-se novas capacidades 

                                                        
16SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. p. 212. 

17"[...] A ideia de accountability envolve relações (não apenas legais ou 
formais) de fiscalização e controle dos agentes públicos, considerados 
responsáveis pelas políticas que promovem ou não (no caso de 
omissão), estando sempre sujeitos a algum tipo de sanção (não 
necessariamente formal)". SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória 
incerta: a Índia e suas contradições. p. 8. Grifos originais da obra 

estudada.  

18"A ideia de que a saúde ou a educação funcionam melhor habilitando-
se as pessoas a comprá-las de prestadores privados é totalmente 
contrária à experiência histórica na Europa, América do Norte, Japão e 
Ásia Oriental em suas respectivas transformações dos padrões de vida". 
SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. p. 210. 

19SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. p. 211. 
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humanas e se contribui para o desenvolvimento e 
crescimento econômico com qualidade de vida para 
todos20.  

Este livro tem 438 páginas e sua linguagem estimula 
os acadêmicos a desenvolverem trabalhos utilizando a 
metodologia "estudo de caso" sobre a Índia e suas 
repercussões entre outros países. A leitura desta obra é 
indicada para economistas, filósofos, administradores, 
gestores públicos, advogados, promotores de justiça, 
magistrados, estudantes universitários a fim de observarem 
as mazelas causadas pela má qualidade do uso e préstimo 
dos serviços públicos destinados à população.  

As desigualdades, a miséria, a fome, a exclusão, o 
desemprego, a ausência de saneamento público, os altos 
danos ambientais podem ser mitigados quando a 
democracia oportuniza a participação cidadã pela 
distribuição equitativa de poder e amplia condições 
favoráveis ao desenvolvimento compreendido pela 
expansão das liberdades e o aperfeiçoamento das diferentes 
capacidades humanas. 

1.17 A Democracia como um valor universal: o grande 

avanço da humanidade no Século XX. 

Este artigo pode ser considerado a “profissão de 
fé” de Sen no valor, poder e funcionamento da Democracia 
em todas as sociedades. A afirmação que a Democracia foi 
a maior conquista da Humanidade no século XX é 
representativa da sua convicção individual e do seu 
compromisso com estabilidade social, participação política 
e promoção da Dignidade Humana. 

A evolução da ideia de Democracia e a sua 
estruturação por meio de instituições, valores e 

                                                        
20SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. p. 213. 
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funcionamento para todos precisam ser assinaladas tanto 
no seu aspecto simbólico quanto na sua efetivação.  

A reflexão destaca os seus fundamentos básicos e a 
sua capacidade de unir cidadãos e solucionar problemas 
concretos, sejam graves ou menos exigentes. Assinala as 
demandas por participação e o dilema da nossa época, qual 
seja, a Democracia precisa funcionar e ser acessível para 
todos. 



CAPITULO II  

AMARTYA SEN: UM HOMEM 

COM IDENTIDADE INDIANA E 

RECONHECIMENTO GLOBAL 
 
A Primeira Guerra Mundial inaugurou o Século XX 

e a Queda do Muro de Berlin é o marco do seu final. Esse é 
um período emblemático na história da Humanidade, seja 
pelas inúmeras conquistas nos diversos campos da sua 
atuação, nas áreas do conhecimento, seja pelas suas 
contradições. 

Por outro lado, do ponto de vista histórico, a 
mesma questão se propõe: quando começou o Século XXI? 
O acontecimento que é referência recorrente pela sua 
repercussão e consequências é a implosão das torres 
gêmeas em Nova York no dia 11 de setembro de 2001.  

Após a ocorrência desses fatos a Humanidade 
reorganizou as suas relações, tanto do ponto de vista do 
Estado quanto entre os povos, repercutindo no cotidiano 
da vida das pessoas, por exemplo, por ocasião de optar por 
qual lugar frequentar, ou qual país conhecer. A conjuntura 
e os interesses em voga no mundo influenciam os vastos 
campos da atuação humana e das suas organizações, na 
construção do pensamento e na busca de soluções para os 
problemas que se apresentam. 

Uma concepção se impõe, aparece ou é 
reconhecida, em níveis de maior ou menor expressão, pela 
sua capacidade de interagir, responder, auxiliar ou encantar 
pessoas, líderes, instituições e organizações, bem como pela 
sua capacidade de apresentar soluções concretas para 
problemas cotidianos. 
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O pensamento de Amartya Sen está integrado a 
esse contexto e representa a sua capacidade de analisar - 
com cuidado e perspicácia - a realidade, perceber os limites 
que impedem a sua ordem, evidenciar as ameaças - às vezes 
explícitas e em outras situações subjacentes - com potencial 
de destruição e violência, destacar as conquistas que 
impulsionam e dinamizam a realidade, denunciar as mazelas 
responsáveis pelo desequilíbrio social e de outras áreas e, 
com a mesma intensidade, apresentar indicativos, caminhos 
os quais podem ser percorridos capazes de favorecer uma 
ordem social mais justa e equitativa. 

As teorias da justiça se estruturam com a mesma 
intensidade, isto é, pela sua capacidade de pensar os 
problemas da realidade e dialogar com os atores sociais. A 
apresentação de abordagens, pensamentos e proposições 
atualizadas, bem fundamentadas e com soluções exequíveis, 
integram as necessárias condições para o seu 
reconhecimento global.  

Ancorada nessa dinâmica, a Teoria da Justiça de 
John Rawls preencheu o espaço vazio deixado pelo 
utilitarismo. A crise da segunda metade do século passado 
deve-se à insuficiência e ao esgotamento dessa corrente de 
pensamento nas suas condições e possibilidades de garantir 
justiça. O mérito de Rawls foi ter compreendido aquele 
momento histórico peculiar e as novas configurações das 
relações globais quando, além a perda das já deficientes 
lutas protagonizadas pela Guerra Fria, o processo de 
globalização já demonstrava suas novas dinâmicas.  

Sob igual argumento, Rawls entendeu o significado 
e a necessidade de novas referências para a estruturação das 
relações internacionais com seus sistemas 
políticos/governamentais diferentes e antagônicos, assim 
como, a insuficiência do capitalismo e as suas imposições 
imperialistas em escala global. Esse conjunto de motivações 
foi sintetizado pelo citado autor nas seguintes palavras: 
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Como explicado ali minha intenção foi formular 
uma concepção de justiça que fornecesse uma 
alternativa razoavelmente sistemática ao 
utilitarismo, que, de uma forma ou de outra, 
dominou por um longo tempo a tradição anglo-
saxã do pensamento político. A razão principal para 
buscar essa alternativa é, no meu modo de pensar, a 
fragilidade da doutrina utilitarista como 
fundamento das instituições da democracia 
constitucional. Em particular, não acredito que o 
utilitarismo possa explicar as liberdades e direitos 
básicos dos cidadãos como pessoas livres e iguais, 
uma exigência absolutamente primordial para uma 
consideração das instituições democráticas. Utilizei 
uma versão mais geral e abstrata da ideia do 
contrato social usando para isso a ideia de posição 
original. Uma explicação das liberdades e direitos 
básicos, e também de sua prioridade, foi o primeiro 
objetivo da justiça como equidade. Um segundo 
objetivo foi integrar essa explicação a um 
entendimento da igualdade democrática, o que 
conduziu ao princípio da igualdade equitativa de 
oportunidades e ao princípio da diferença1.  

Amartya Sen é um pensador contemporâneo de 
Rawls e trouxe uma contribuição essencial para as questões 
de justiça na atualidade porque soube entender a evolução 
da história e os novos dilemas da humanidade, as suas 
expectativas e as reais condições para a efetivação da 
Justiça.  

De forma mais abrangente, esse autor conseguiu 
identificar aquilo que na teoria de Rawls seria incompatível 
com o grau de complexidade dos problemas humanos, 
especialmente com o intenso avanço da inovação 
tecnológica e a atuação (selvagem) do mercado o qual 

                                                        
1RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almino Pisetta e 
Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000, XIV. 
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insiste em atuar segundo seus próprios interesses 
(transnacionais), bem como não se sujeitar a nenhuma 
decisão elaborada por qualquer Poder Judiciário.  

Essa é a contribuição de Sen ao pensamento de 
Rawls. Não se trata de procurar, de (re)criar fórmulas ou 
respostas universais para uma atuação justa das 
instituições2. A leitura da obra de Sen esclarece como o 
"fundamentalismo institucional3” é prejudicial à elaboração 
racional dos arranjos sociais porque se despreza a 
pluralidade cultural expressa nas inúmeras relações 
intersubjetivas.  

Sob o ângulo da Justiça, por exemplo, não é 
possível acreditar, dentro de uma estrutura democrática, 
que as instituições representem, por meio de suas ações, a 
própria Justiça. Quando essa percepção se manifesta (e se 
enraíza) nos diferentes povos, torna-se muito difícil 
encontrar, racionalmente, condições para promovê-la 
considerando as (profundas) diferenças humanas. É 
necessário outro foco além dos institucionais para se 
compreender de que modo o enraizamento das 
desigualdades promove a privação da liberdade e torna 
irreconhecível a viabilidade da igualdade.  

                                                        
2"[...] nunca podemos simplesmente entregar a tarefa da justiça a [...] 
instituições e regras sociais que vemos como precisamente corretas, e 
depois aí descansar, libertando-nos de posteriores avaliações sociais 
(para não mencionar coisas como 'estar livre da moralidade', para usar a 
expressão vivaz de David Gauthier). Perguntar como as coisas estão 
indo e se elas podem ser melhoradas é um elemento constante e 
imprescindível da busca da justiça". SEN, Amartya. A ideia de justiça. 
p. 116/117 (a).    

3"[...] O fundamentalismo institucional não só pode passar por cima da 
complexidade das sociedades, mas muitas vezes a autossatisfação que 
acompanha a suposta sabedoria institucional até impede uma análise 
crítica das consequências reais de ter as instituições recomendadas. Na 
verdade, na visão puramente institucional não há, pelo menos 
formalmente, nenhuma história de justiça além do estabelecimento das 
instituições justas". SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 113 (a). 
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A nova configuração do problema das 
desigualdades econômicas e sociais pode ser citada como o 
tema que, inicialmente marcou a exposição de Sen no 
cenário mundial, assim como, sua capacidade de analisá-lo 
por meios não tradicionais acerca da relação de cálculo 
entre perdas e ganhos, dos mecanismos de produção e da 
dependência do Estado como indutor do desenvolvimento 
e da distribuição de renda. 

A afirmação que segue é o retrato do 
reconhecimento e da percepção da grandeza seja da 
formação seja da capacidade de interlocução com o mundo 
e sua pluralidade, além da emoção de poder penetrar os 
detalhes da sua obra e compreendê-la no seu conjunto: 

A experiência de pesquisar o pensamento de 
Amartya Sen foi uma oportunidade ímpar, 
considerando seu permanente diálogo com Rawls a 
quem dedicou seu último livro ‘A idéia de justiça’ e 
sua incansável preocupação com as graves injustiças 
que assolam o mundo atualmente, apesar das 
notáveis conquistas da humanidade. Sua maestria 
está em aproximar o debate da ética e da economia 
e pela capacidade de interagir com as compreensões 
de diferentes culturas sem legitimar o que é 
inconsequente ou sobrepor seu ponto de vista em 
detrimento de outros, que poderiam parecer 
limitados ou mesmo de pouca repercussão4. 

Percebe-se como a teoria de Sen demanda uma 
preocupação multicultural. Nenhuma decisão econômica 
ou institucional deve ser avaliada como fundamental ou ser 
classificada acima do valor da vida humana. A inversão (ou 
reviravolta) dessa ordem não ocasiona o progresso, mas 
apenas a sua ilusão a qual favorece tão somente aqueles que 

                                                        
4ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. Passo Fundo: IMED, 2012, p. 9. 
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extraem alguma espécie de benefício (capital ou poder) e 
aumentam, de modo acentuado, as desigualdades no 
mundo.  

Na medida em que se conhece, se experimenta 
qualquer forma de privação - desde emocional até as 
consideradas vitais (não ter como se alimentar, por 
exemplo) - observa-se como é necessário formular novas 
configurações sociais e institucionais a fim de oportunizar, 
ampliar e distribuir condições de desenvolvimento. Esse é 
o ponto no qual se reconhece - no âmbito internacional - a 
contribuição do pensamento de Sen para mitigar essa 
dicotomia entre os diferentes campos dos saberes, como é 
o caso da Filosofia, Política, Direito, Antropologia e 
Economia a fim de proporcionais respostas satisfatórias, 
capazes de produzirem novas perspectivas nos modos de 
organizar a vida em sociedade sem desprezar a pluralidade 
de diferenças que ali habita.  

A integração ou o inter-relacionamento entre as 
diversas áreas do conhecimento para abordar temas 
recorrentes e, até pouco tempo, segmentadas em áreas 
específicas é, tanto do ponto de vista simbólico quanto 
efetivo, a característica amplamente reconhecida da obra de 
Sen a partir do que se pode iniciar uma investigação 
temática ou de nível mais amplo. 

Na obra chamada “sobre ética e economia” está 
explícita a necessidade de superação de concepções 
unilaterais ou limitadas à dependência de uma arquitetura 
de técnicas, artes ou estratégias ou em vista de interesses de 
categorias. A explicação de que a Economia não é ‘um fim 
em si mesmo’ difere do contexto contemporâneo 
dominado pela matriz utilitarista e do liberalismo 
econômico que justificou, ampliou e radicalizou o poder do 
capitalismo com todas as suas formas de exclusão, 
apropriação do Estado e do mercado, submetendo as 
pessoas, as instituições e os recursos naturais e ambientais a 
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fins previamente agendados e metas sem a necessária 
avaliação moral5. 

A concepção de ser humano, a partir desses 
resultados, enclausura o seu potencial, o seu dinamismo e a 
sua dignidade6. A busca pela realização pessoal e integração 
na vida social representa essa afirmação da dignidade de sua 
condição humana amplamente destacada por Sen. 

                                                        
5A demonstração da efetivação da proposta de Sen em sociedades 
preocupadas com a realização humana e o equilíbrio social mesmo com 
recursos limitados se evidencia pela análise das experiências políticas de 
saúde bem-sucedidas em países como Tailândia, Japão e Singapura e a 
indicação de como os investimentos em políticas de prevenção e 
alcance beneficiam contingentes maiores de pessoas, inclusive evitando 
gastos com segurança e barreiras sanitárias nos países com recursos 
mais abundantes. Por exemplo, o combate ao Ebola. Consultar: 
http://www.theguardian.com/society/2015/jan/06/-sp-universal-
healthcare-the-affordable-dream-amartya-sen.    

6 “A dignitas é um atributo que se confere ao indivíduo desde fora e 
desde dentro. A dignidade tem a ver com o que se confere ao outro 
(experiência desde fora), bem como com o que se confere a si mesmo 
(experiência desde dentro). A primeira tem a ver com o que se faz, o 
que se confere, o que se oferta [...] para que a pessoa seja dignificada. A 
segunda tem a ver com o que se percebe como sendo a dignidade 
pessoal, com uma certa auto-aceitação ou valorização-de-si, com um 
desejo de expansão de si, para que as potencialidades de sua 
personalidade despontem, floresçam, emergindo em direção à 
superfície. Mas, independentemente do conceito de dignidade própria 
que cada um possua (dignidade desde dentro), todo indivíduo é, 
germinalmente, dela merecedor, bem como agente qualificado para 
demandá-lo do Estado e do outro (dignidade desde fora), pelo simples 
fato de ser pessoa, independente de condicionamentos sociais, 
políticos, étnicos, raciais etc. [...] Só há dignidade, portanto, quando a 
própria condição humana é entendida, compreendida e respeitada, em 
suas diversas dimensões, o que impõe, necessariamente, a expansão da 
consciência ética como pratica diuturna de respeito à pessoa humana”. 
BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade: e reflexões 
frankfurtianas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009, p. 
301/302.   

http://www.theguardian.com/society/2015/jan/06/-sp-universal-healthcare-the-affordable-dream-amartya-sen
http://www.theguardian.com/society/2015/jan/06/-sp-universal-healthcare-the-affordable-dream-amartya-sen
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Essa compreensão justificada por Sen demonstra 
como se torna possível orientar e organizar o ambiente 
social por meio de um patamar de reflexão e atuação que 
reconheça o valor inegociável da pessoa sem submetê-la a 
padrões comportamentais as quais conduzam para a busca 
de uma felicidade pautada num "crescimento econômico 
infinito7”.  

Não é por outro motivo que essa relação se torna 
indispensável para que haja uma "humanização da 
economia". Essa afirmação pode ser visualizada por duas 
perguntas: a) de que modo é possível elaborar instrumentos 
e planos econômicos sem esquecer que as pessoas estão em 
primeiro lugar?; b) Sob o ângulo da condição humana, 
como é possível, desde o ambiente local ao global, 
estabelecer ações econômicas as quais conciliem interesses 
pessoais e coletivos? 

A avaliação econômica do comportamento 
autointeressado não possibilita - ou dificulta - a criação de 
políticas as quais representam um bem para todos. A teoria 
econômica tradicional despreza as contribuições da Ética 
porque se esquece que o objetivo é determinar aquilo que 
promove o bem a um e a todos ao mesmo tempo. A 
escolha sempre orientada para a satisfação dos interesses 
exclusivamente pessoais nem sempre será a mais benéfica8.  

                                                        
7 Recomenda-se ao leitor e leitora o livro elaborado por Tim Jackson 
intitulado: Prosperity without growth? Disponível em: http://www.sd-
commission.org.uk/publications.php?id=914. Acesso em 02 de mar. de 

2015.  

8 "Atribuir importância a considerações da economia do bem-estar 
pode ter o efeito de fazer a pessoa violar esses requisitos. 
Considerações éticas poderiam induzir à maximização de algum outro 
objetivo que não o bem-estar da própria pessoa, bem como induzir 
reações que levam o bem-estar pessoal a alicerçar-se em uma base mais 
ampla que o consumo do individuo. As implicações de diferentes 
considerações éticas sobre essas características distintas incorporadas ao 
comportamento autointeressado podem ser sistematicamente 
analisadas". SEN, Amartya. Sobre ética e economia. Tradução de 
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As diferenças entre as pessoas que habitam uma 
sociedade, muitas vezes, representam - ou estimula - ações 
(econômicas) mais cooperativas9. Ser livre não significa tão 
somente buscar os melhores meios para se cumprir os 
desejos pessoais, mas decidir e suportar - com 
responsabilidade - as dificuldades éticas de uma vida 
ambivalente e ambígua.   

A caracterização da pessoa que vive e age na 
sociedade na ‘condição de agente’ livre retrata a capacidade 
de interação, integração e valorização das capacidades de 
cada cidadão enquanto membro ativo de uma sociedade 
marcada por diferenças, que, por sua vez, não impede a 
realização humana, o ordenamento social e as necessárias 
condições de igualdade para que se possa considerar uma 
sociedade justa. A liberdade, exercida e meditada a partir 
dessa pluralidade de diferenças, conduz ao 
desenvolvimento o qual proporciona melhorias de 
qualidade de vida em todos os setores de produção e 
conhecimento humano10. 

                                                                                                           
Laura Teixeira Motta. 8. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 
1999, p. 97.  

9 "[...] Existem muitas analogias na vida real com esse tipo de problema 
em muitas áreas verdadeiramente importantes em economia, como, por 
exemplo, a obtenção de produtividade industrial elevada, que pode 
depender dos esforços de todos, muito embora cada pessoa possa ser 
capaz de melhor atender aos próprios objetivos deixando de aplicar-se 
intensamente ao seu trabalho (enquanto aproveita os frutos do trabalho 

dos outros)". SEN, Amartya. Sobre ética e economia. p. 98/99. 

10 "[...] A formação de valores e a emergência e a evolução da ética 
social são igualmente partes do processo de desenvolvimento que 
demandam atenção, junto com o funcionamento dos mercados e outras 
instituições. [...] É uma característica da liberdade possuir aspectos 
diversos que se relacionam a uma variedade de atividades e instituições. 
A liberdade não pode produzir uma visão do desenvolvimento que se 
traduza prontamente em alguma 'fórmula' simples de acumulação de 
capital, abertura de mercados, planejamento econômico eficiente [...]. O 
princípio organizador que monta todas as peças em um todo integrado 
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A eleição da pessoa nesse nível de compreensão 
afirma a tradição inaugurada por Kant e solidificada nas 
diferentes áreas da organização das sociedades 
democráticas em todo mundo e não apenas no ocidente 
como às vezes é propagado. Especificamente na esfera 
jurídica que compreende a pessoa como sujeito de direitos 
é ser abordada na obra de Sen a partir do valor moral 
substantivo da liberdade.  

A marca decisiva a partir do que se pode avaliar - 
seja a realização individual, seja as condições de inserção 
social e as demais dinâmicas e relações que as pessoas 
estabelecem no decorrer da sua vida enquanto sujeito ativo 
na sociedade - está na conexão com as condições reais para 
o exercício da liberdade. Em síntese, afirmamos: “a 
condição de agente é uma dimensão essencial e decisiva 
para a realização pessoal, o fortalecimento das 
potencialidades humanas e o desenvolvimento da 
sociedade11”. 

A importância do valor da pessoa em conexão com 
o valor moral substantivo da liberdade define, integra, 
sedimenta e promove a dignidade humana, assim como, 
resgata aqueles, que por diversas circunstâncias, fome e 
violência, por exemplo, foram despersonalizados, excluídos 
ou vitimados por governos autoritários, relações 
econômicas perversas ou práticas culturais errôneas.  
Nenhuma dessas práticas no mundo reconheceu a 
importância do agir livre como expressão de humanidade 
compartilhada.  

                                                                                                           
é a abrangente preocupação com o processo de aumento das liberdades 
individuais e o comprometimento social de ajudar para que isso se 
concretize".  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 
336.  

11ZAMBAM, Neuro. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 66. 
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Essa riqueza indicada pela concepção de pessoa e 
das consequências para a formação humana e atuação social 
no presente e no futuro, além de possibilitar a compreensão 
do seu significado e evolução considerando os diferentes 
contextos e interesses foi sintetizada por Sen:  

[...] a condição de agente de umas pessoas refere-se 
à realização dos objetivos e valores que ela tem 
razão para buscar, estejam eles conectados ou não 
ao seu próprio bem-estar. Uma pessoa como agente 
não precisa ser guiada somente por seu próprio 
bem-estar, e a realização da condição de agente, 
refere-e ao seu êxito na busca da totalidade de seus 
objetivos e finalidades ponderadas (considered)12.    

Nessa dinâmica de exposição é forte a presença das 
diferentes facetas que envolvem as relações humanas e sua 
repercussão na sociedade. A condição de agente representa 
formas de atuação efetiva das pessoas na sociedade. Temas 
como diminuição dos níveis de pobreza, acesso à educação 
de qualidade, sistemas de saúde eficientes, direitos 
humanos, tolerância, políticas de financiamento, 
enfrentamento de catástrofes ambientais e naturais, relações 
entre as culturas, entre outros tornam a obra de Sen uma 
referência universal. 

A pesquisa deste economista/filósofo engrandece a 
cultura porque sua contribuição integra a experiência 
pessoal, a realidade de um país periférico e multifacetado, a 
sólida formação intelectual, a trajetória política e a presença 
em inúmeros países com suas características e dificuldades 
profundamente integradas à suas proposições. 

Para atestar empiricamente essa dinâmica, é 
necessário perceber o impacto da experiência que Sen 
presenciou na infância quando, no entorno da sua 
residência, foi assassinado, simplesmente por ser de outra 

                                                        
12SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. p. 103.  
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cultura, um jovem pai que buscava alimento para a sua 
família. Esse é um fato recorrente nos seus escritos e 
chama atenção pelo relato cheio de emoção. Por esse 
motivo, as suas publicações estão em periódicos de 
diferentes países: Japão, Singapura, África do Sul, 
Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Brasil e Turquia.   

Sob a mesma intensidade, pode-se afirmar que sua 
atuação em centros econômicos e do saber como Reino 
Unido e Estados Unidos da América e sua passagem pela 
diretoria do Banco Mundial não ofuscaram seus 
compromissos com as políticas de desenvolvimento dos 
países mais pobres como a Índia, sua terra, Bengala, onde 
pesquisou as causas da fome coletiva e o Brasil, onde 
analisou a evolução das políticas sociais13.  

Além do rigor intelectual que marca os escritos de 
Sen não se pode deixar de destacar o reconhecimento 
daquelas iniciativas ou projetos levados a termo e que, a 
partir da aplicação das suas teorias, mudaram a realidade 
social e a relação entre as pessoas. Por exemplo as 
conquistas do Estado de Kerala na Índia, onde a efetivação 
da liberdade por meio do exercício da Democracia, acesso à 
informação e políticas sociais de acesso á saúde e educação 
eficientes transformaram a realidade sofrida e excludente14. 
Da mesma forma se pode perceber essa riqueza nas análises 
sobre as gritantes desigualdades entre os países e no seu 
interior, inclusive nos países mais desenvolvidos.  

Em relação às áreas específicas de exclusão social, o 
exercício da liberdade, a condição de agente e as políticas 
de desenvolvimento integradas contribuem para um 

                                                        
13Disponível em: 
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2012/04/a-
miseria-precisa-ter-a-causa-atacada-diz-amartya-sen-premio-nobel-de-
economia-de-1998-3735767.html. Acesso em 25 de abril de 2015.  

14SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 220. 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2012/04/a-miseria-precisa-ter-a-causa-atacada-diz-amartya-sen-premio-nobel-de-economia-de-1998-3735767.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2012/04/a-miseria-precisa-ter-a-causa-atacada-diz-amartya-sen-premio-nobel-de-economia-de-1998-3735767.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2012/04/a-miseria-precisa-ter-a-causa-atacada-diz-amartya-sen-premio-nobel-de-economia-de-1998-3735767.html
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impacto maior e com repercussão para a equidade social. 
Destacamos os investimentos na alfabetização da mulher 
acompanhados pelo exercício e as condições de 
participação, acesso à propriedade e exercício da liberdade 
que demonstram condições para grandes transformações 
em curto espaço de tempo, isso pelo poder de influência e 
pela capacidade de desencadear processos de mudanças 
progressivos. 

Dimensões como o direito das culturas, as relações 
comerciais, as incongruências entre o discurso democrático 
e a prática política, as discrepâncias das relações comerciais, 
as origens da democracia e a construção da paz fomentam a 
curiosidade e o encanto por essa obra. 

O reconhecimento universal pela merecida 
concessão no Prêmio Nobel de Economia de 1988 precisa 
ser comemorada como uma conquista de todos os homens 
e mulheres do planeta que buscam e vislumbram um 
mundo mais humano, solidário e plenamente democrático.  

As justificativas porque um pensador de um país 
periférico faz sucesso no mundo e, especialmente no Reino 
Unido e nos Estados Unidos, precisam ser buscadas nesse 
contexto de superação de modelos de abordagem e práticas 
políticas não identificadas com as oportunidades e 
dinâmicas da globalização acelerada, das conquistas da 
democracia e da ânsia pela superação dos dramas que 
impedem o equilíbrio social, a realização humana, o 
desenvolvimento sustentável e a construção da paz. 

A leitura da obra Sen denota esse esforço de 
congruência ao reconhecimento das dificuldades humanas 
as quais são transfronteiriças. A imposição de condutas que 
exploram e marginalizam outras culturas a fim de manter 
um status de domínio é incompatível com qualquer desafio 
democrático. A insistência de uma racionalidade 
exclusivamente econômica, pautada pela busca do lucro e 
dos autointeresses, dificulta a tarefa de identificar, nesse 
ambiente plural, quais ações representam medidas 
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cooperativas de integração, de aumento das liberdades 
individuais, da responsabilidade e comprometimento social 
entre os povos. 

O relatório de Desenvolvimento Humano 
apresentado pela Organização das Nações Unidas – ONU 
– no ano de 2014 reforça a distância entre os países 
considerados desenvolvidos e não-desenvolvidos.  Se se 
observar o tema da Desigualdade sinalizada nesse 
documento, percebe-se que em 2013 a Noruega (país 
classificado com o mais alto Desenvolvimento Humano) 
não teve nenhuma forma de Desigualdade se comparada 
com seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
Entretanto, no outro extremo, Serra Leoa se destaca como 
um dos países com baixo Desenvolvimento Humano 
(porcentagem de – 3)15.  

Esses dados indicam como é necessário repensar 
outras condições de promover, de modo mais acentuado, 
essa cooperação capaz de esclarecer os fundamentos da 
Liberdade.  O agir livre somente ocorre como benéfico 
para todos na medida em que existem mecanismos os quais 
oportunizem o exercício dessa conquista.  

As leis, o trabalho digno, a participação em 
organizações governamentais e não-governamentais, a 
equidade de salário entre homens e mulheres, o 
reconhecimento da finitude da Natureza para modificar os 
paradigmas econômicos, a abertura dialogal entre as 
culturas, todas a necessidade indispensável de se refletir 
sobre temas como tolerância, desigualdade, liberdade, 
desenvolvimento, responsabilidade, cultura, economia, 
justiça para o século XXI. 

                                                        
15ONU. Organização das Nações Unidas. Relatório de 
Desenvolvimento Humano de 2014. 
http://www.gw.undp.org/content/dam/guinea_bissau/docs/reports/
hdr2014_pt_web.pdf. Acesso em 03 de mar. de 2015. p. 174-177.  

http://www.gw.undp.org/content/dam/guinea_bissau/docs/reports/hdr2014_pt_web.pdf
http://www.gw.undp.org/content/dam/guinea_bissau/docs/reports/hdr2014_pt_web.pdf
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O diálogo proposto pelo pensamento de Sen 
demanda de todos, cidadãos e governantes, critérios 
possíveis para mitigar vulnerabilidades como a fome, o 
analfabetismo, a exclusão, a miséria, o abandono, a 
indiferença política. Não se pode desejar qualquer 
esclarecimento sobre esse horizonte denominado 
Humanidade enquanto as posturas egoístas prevalecerem, 
especialmente naqueles locais que habita da Democracia. O 
mencionado autor enfatiza, seriamente: somente existe 
desenvolvimento quando a liberdade pressupõe 
comprometimento social.   



CAPITULO III  

AS DESIGUALDADES SOCIAIS E 

AS MEDIDAS DE POBREZA 
 
O drama das desigualdades é uma das preocupações 

que mais impactam na dimensão histórica da Humanidade. 
As teorias da justiça abordam diretamente esse tema, assim 
como, as diferentes áreas que estudam as relações humanas 
e suas diversas preocupações, especificamente relacionada à 
organização econômica. O Direito, por exemplo, investiga 
esse tema constantemente e tem como meta a correção das 
distorções que impedem a justiça. 

A obra de Sen pode ser analisada desde a sua 
origem como a tentativa de investigar, compreender, avaliar 
e propor soluções para este grave problema que afeta direta 
e indiretamente a vida particular de uma pessoa, a 
convivência familiar, as relações de trabalho, a ação dos 
governos e, a título de finalização, o equilíbrio interno dos 
países e as relações internacionais.   

O tema e a existência das desigualdades são tão 
graves na atualidade que há inúmeros relatos os quais 
demonstram o seu aumento neste milênio. Thomas Piketty, 
por exemplo, logo no início do seu livro, enfatiza: “a 
distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e 
polêmicas da atualidade1”. 

O pesquisador ou iniciante na obra de Sen precisa 
entender essa dinâmica considerando primeiro a sua 
formação profissional na área da Economia, em seguida a 
sua preocupação com a Ética e, finalmente, a sua filiação 
indiana. A Índia é a maior democracia do mundo e, ao 

                                                        
1PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Tradução de Mônica 
Baungarten de Bolle. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 9. 
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mesmo tempo, um dos países mais desiguais. A paixão de 
Sen pelas causas da justiça, especificamente, em vista da 
superação das gritantes desigualdades no mundo está 
integrada a esse contexto. 

Em princípio, esse contexto perverso das 
desigualdades não possui justificativa moral, entretanto, a 
opção por uma igualdade aritmética, além de indefensável 
por motivos óbvios e pela experiência política, carece de 
qualquer possibilidade efetiva. É nesse contexto que 
congrega opção política e compromisso pessoal que Sen 
explicita sua opção amadurecida pela pesquisa e pela 
construção de propostas de superação dos índices de 
pobreza em vista das necessárias condições de justiça:  

[...] toda sensação de injustiça tem de ser alvo de 
exame, ainda que se venha a revelar erroneamente 
fundamentada, mas, como se dê por bem 
fundamentada, deve ser combatida até o fim. E sem 
algum esforço de investigação, sempre há-de ser 
impossível que saibamos se assenta numa 
fundamentação boa ou errónea2.  

A avaliação das desigualdades é um exercício de 
investigação científica, mas, especialmente, de imersão na 
realidade social para se constatar a ausência de condições 
para o exercício da liberdade. Mais do que a simples 
averiguação, trata-se de des-velo acerca do pouco interesse 
sobre o desenvolvimento desta cumplicidade que nasce 
pelo vínculo antropológico comum.  

A integração de dados mais amplos do que as 
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 

                                                        
2SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução de Nuno Castello-
Branco Bastos Coimbra: Almedina, 2010 (b), p. 510.  
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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. 

Tradicionalmente, os governos avaliaram os níveis 
de superação das desigualdades sociais utilizando-se o 
método da "linha de pobreza3"que permite constatar, 

                                                        
3"A percepção da pobreza como conceito relativo é uma abordagem de 
cunho macroeconômico, assim como o conceito de pobreza absoluta. 
A pobreza relativa tem relação direta com a desigualdade na 
distribuição de renda. É explicitada segundo o padrão de vida vigente 
na sociedade que define como pobres as pessoas situadas na camada 
inferior da distribuição de renda, quando comparadas àquelas melhor 
posicionadas. O conceito de pobreza relativa é descrito como aquela 
situação em que o indivíduo, quando comparado a outros, tem menos 
de algum atributo desejado, seja renda, sejam condições favoráveis de 
emprego ou poder. Uma linha de pobreza relativa pode ser definida, 
por exemplo, calculando a renda per capita de parte da população. Essa 
conceituação, por outro lado, torna-se incompleta ao não deixar 
margem para uma noção de destituição absoluta, requisito básico para a 
conceituação de pobreza. Também acaba gerando ambiguidade no uso 
indiferente dos termos pobreza e desigualdade que, na verdade, não são 
sinônimos. O enfoque absoluto na conceituação da pobreza se observa 
quando da fixação de padrões para o nível mínimo ou suficiente de 
necessidades, conhecido como linha ou limite da pobreza, 
determinando a percentagem da população que se encontra abaixo 
desse nível. Esse padrão de vida mínimo, apresentado sob diferentes 
aspectos, sejam nutricionais, de moradia ou de vestuário, é 
normalmente avaliado segundo preços relevantes, calculando a renda 
necessária para custeá-los. Para o estabelecimento dos limites de 
pobreza utilizam-se diferentes enfoques, quer sejam o biológico, o das 
necessidades básicas ou o dos salários mínimos. O enfoque biológico 
define a linha de pobreza a partir dos requisitos nutricionais mínimos 
da dieta alimentar, definindo o valor aproximado para a renda a ser 
gasta para o atendimento desses requisitos. Por básicas entendem-se 
necessidades como alimentação, moradia, vestuário e serviços 
essenciais: água potável, saneamento, transporte público, serviços 
médicos e escolas. Já o enfoque dos salários mínimos lida com a idéia 
de que exista um salário mínimo oficial que deve ser uma boa 
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segundo um indicativo numérico-científico-econômico, o 
acesso a bens e serviços a integração das pessoas na 
sociedade. As políticas de bem-estar social efetivadas após a 
II Guerra Mundial garantiram condições mínimas de 
sobrevivência devido às ações do Estado por meio de 
rendimentos mínimos. 

Ao se utilizar a medida de pobreza, as desigualdades 
são percebidas segundo o nível econômico, isto é, os 
recursos financeiros de que uma pessoa ou grupo dispõem. 
A convicção de Sen sobre as políticas de bem-estar é 
explícita no sentido de afirmar a sua insuficiência para 
avaliar a realização individual e a interação social, sua 
avaliação refere-se especificamente à orientação herdada do 
utilitarismo, porque: “1. O bem-estar não é a única coisa 
valiosa; 2. A utilidade não representa adequadamente o 
bem-estar4”.  

Essas ações deixam claro a necessidade de mitigar 
todos os cenários que excluem a liberdade humana como 
enfoque do desenvolvimento e da emancipação. Denota, 

                                                                                                           
aproximação do montante em dinheiro necessário para o nível de vida 
mínimo. O enfoque da pobreza relativa/absoluta leva em conta que a 
abordagem relativa não estabelece uma linha acima da qual a pobreza 
deixaria de existir. Busca-se sanar este problema agregando a esta 
abordagem uma outra, de cunho absoluto. Por exemplo: ao calcular a 
renda per capita de parcelas da população (abordagem relativa), fixa-se 
a linha de pobreza na metade da renda per capita média do país 
(abordagem absoluta). De toda forma, a arbitrariedade continua 
presente nesse procedimento, posto que não existe uma razão a priori 
na qual uma determinada proporção estatística sumária possa ser 
considerada como linha da pobreza". CRESPO, Antonio Pedro 
Albernaz; GUROVITZ, Elaine. A pobreza como fenômeno 
multidimensional. Revista de Administração de Empresas - 
RAE/FGVSP.  São Paulo. Volume 1, número 2. Julho-
Dezembro/2002. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/raeel/v1n2/v1n2a03. Acesso em 26 de abr. 
de 2015.   

4SEN, Amartya. Sobre ética e economia. p. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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também, como a persistência da pobreza5, das misérias 
espalhadas no globo, favorecem o domínio (de poucos) 
pelo capital, pelo medo, pela ignorância, por tradições 
culturais as quais limitam ou impedem a decisão em prol de 
escolhas livres favorecidas pelas medidas já mencionadas. 
O clamor das vozes dos pobres6, dos esquecidos, dos 

                                                        
5Despite an age of unprecedented global prosperity and the existence of a worldwide 
network of poverty reduction institutions, poverty persists and is intensifying among 
certain groups and in certain regions around the world. Socioeconomic mobility is not 
as a universal experience, but it is a phenomena that varies tremendously across 
social groups and individuals. Emphasizing aggregate prosperity diverts attention 
from the variability of access to resources experienced by different individuals and 
social groups. Almost two decades ago, Amartya Sen. (1981) addressed this issue 
in the context of persistent starvation in the midst of plentiful food stocks, noting 
that different social groups employ different means to gain access and control over 
food. The simple existence of sufficient food, he asserts, does not necessarily ensure 
access to that food. The means of securing access, which nearly always involves 
institutional interaction, are critical. For both social groups and individuals, these 
interactions determine the distribution of the rights of freedom and opportunities 
needed to obtain resources like information, skills, land, or labor capacity, through 
which further institutional interactions can be further negotiated. Institutions limit or 
enhance poor people’s right to freedom, freedom of choice and action (Sen., 1999). In 
short, relations with institutions are critical to understanding how differentiated 
social groups and actors secure different capabilities, endowments, and entitlements. 
Rights, opportunities, and power — all of which institutions can sanction or 
restrict—play an important role in the extent to which people can successfully use 
institutions for accessing resources. NAYARAN, Deppa. Can anyone hear 
us? The voice of 47 countries. Washington, DC: World Bank, 1999,  p. 
12.  

6Poverty is pain. Poor people suffer physical pain that comes with too little food and 
long hours of work; emotional pain stemming from the daily humiliations of 
dependency and lack of power; and the moral pain from being forced to make choices 
such as whether to pay to save the life of an ill family member or to use the money to 
feed their children. If poverty is so painful, why do the poor remain poor? Poor people 
are not lazy, stupid, or corrupt. Why then is poverty so persistent? Two strands of 
thinking seem essential to address this question: one is the realities, experiences, and 
perspectives of poor women and men themselves; and the second is understanding the 
informal and formal institutions of society with which poor people interact. 
NAYARAN, Deppa. Can anyone hear us? The voice of 47 countries. 
p. 4.  
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marginalizados, dos excluídos, dos apátridas no mundo é 
muito alto para ser ignorado. Liberdade e igualdade são 
antíteses a todos os modos de sofrimento infligidos por 
sociedades ou governantes indiferentes às mazelas que 
habitam o globo.      

Sen constata que não é possível limitar a avaliação 
da desigualdade aos critérios da renda ou do acesso aos 
bens. Propõe, como alternativa, a observação da 
multiplicidade de referências às quais as pessoas declinam 
algum tipo de valor. Nessa linha de pensamento, pode-se 
observar como, dependendo a circunstância, o mesmo 
objeto pode ter significados em graus expressivos de 
diferenciação.   

A compreensão desse universo de necessidades, 
projetos de vida, recursos disponíveis, condições 
geográficas ou climáticas, necessidades sociais, tradição 
cultural, planos relacionados ao futuro, entre outros 
aspectos demandam a necessária averiguação dos limites e 
da amplitude dos métodos de avaliação das desigualdades 
existentes no interior dos países ou sociedades e na relação 
entre esses. 

Entretanto, é necessário afirmar que a concentração 
da riqueza e a, consequente, ampliação das desigualdades 
econômicas representam graves crises de ordem social7. As 
desigualdades quanto mais expressivas, denunciam com 
mais intensidades a falta de legitimidade moral da sua 
estrutura, organização e funcionamento.   

                                                        
7 “A existência de gritantes desigualdades sociais interpela mais 
fortemente a reflexão humana e impulsiona o Estado, expõe os 
governos e compromete as organizações sociais para uma atenção mais 
expressiva em busca da superação dessas dicotomias e para um 
ordenamento social que evidencie o vigor da democracia, a atuação das 
instituições, o fortalecimento do sistema jurídico e as políticas de 
desenvolvimento orientadas pelo princípio da sustentabilidade”. 
ZAMBAM, Neuro. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento 
sustentável. p. 245. 
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Verifica-se uma tensão permanente entre a 
necessidade de diminuir as desigualdades, o inevitável 
reconhecimento das diferenças que constituem a realidade 
humana e social, a natureza e as sociedades em geral. A 
leitura da obra de Sen pode ser orientada pela busca da 
resposta à pergunta: “Igualdade de que?” Em inúmeros 
espaços da evolução de seu pensamento essa questão se 
torna ao mesmo tempo incomoda necessária e 
perturbadora.   

A formação inicial de Sen orientada pela Economia 
e a posterior percepção da necessidade de introduzir a 
valoração moral, demanda a construção de um raciocínio 
que conjugue o reconhecimento (e a manutenção) das 
diferenças e a proposição de estratégias políticas capazes de 
superara as desigualdades que ameaçam o funcionamento e 
a estabilidade social. Essa tensão está representada na 
existência dos muitos espaços de avaliação:  

A pluralidade de variáveis que podemos focalizar 
(as variáveis focais) para avaliara a desigualdade 
interpessoal faz com que seja necessário enfrentar, 
em um nível bem elementar, uma difícil decisão 
com respeito à perspectiva a ser adotada. Esse 
problema da escolha “do espaço de avaliação” 
[evaluative space] (quer dizer a seleção das variáveis 
focais relevantes) é crucial para analisar a 
desigualdade8.    

A estabilidade moral e política de uma sociedade 
democrática bem organizada dependem da equalização das 
desigualdades sociais. Em princípio as desigualdades não 
possuem legitimidade e são uma ameaça permanente. O 
impulso decisivo de Sen em vista de uma metodologia de 
análise, avaliação e busca de superação desse drama social 
conjuga a necessidade de realização pessoal, integração 

                                                        
8Sen, Amartya. Desigualdade reexaminada. p. 51. 
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social, tradição cultural, características geográficas e 
ambientais, condições políticas e econômicas do Estado e, 
especialmente, a efetivação das liberdades no cotidiano da 
vida social e individual, assim como, o desenvolvimento das 
capacidades (capabilities). 

A proposta de Sen é mais ampla do que a invenção 
de um método para verificar qual o número de pobres, 
mensurar a quantia de produtos consumidos, expor 
investimentos feitos pelo governo, por empresas ou 
instituições, apresentar estatísticas mais confiáveis ou 
outras motivações associadas a essa dinâmica.  

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 inúmeros países para a 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. 

A ONU elabora anualmente um documento 
chamado, Relatório Anual de Índice de Desenvolvimento 
Humano orientado por essa estratégia de abordagem 
proposta por Sen. Entretanto, deve-se salientar que as 
amostragens numéricas tornam visíveis as tentativas de 
equalizar o PIB por habitante, a longevidade das pessoas - 
associadas à expectativa de vida e de serviços de saúde com 
acesso universal -, bem como a implementação de uma 
educação a qual possibilite torná-las agentes de sua própria 
liberdade na busca do desenvolvimento desejável, mas os 
seus dados não trazem essas avaliações para o "momento 
presente" devido às incessantes mudanças na dinâmica da 
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vida social. O tempo dessas informações é sempre pretérita 
no intuito de se saber tão somente o que tem sido feito 
para mitigar as desigualdades entre os povos na Terra.   

A obra de Sen, quando aborda essa temática tem 
como referencia básica a preocupação com a superação do 
estreitamento da avaliação das desigualdades restritas ao 
acesso a bens, condições de bem-estar social, ao progresso 
econômico, ou mesmo, é preciso frisar, às políticas 
governamentais quando primam pelo assistencialismo por 
meio da distribuição de bens e serviços sem a consequente 
promoção da dignidade humana e democratização do seu 
funcionamento.  Nos relatos que envolvem experiências 
empíricas ou a atuação de lideranças se podem averiguar a 
presença do dinamismo dessa metodologia.     

Nesse contexto é inevitável a questão: Afinal, qual a 
proposta de Sen para avaliar a legitimidade política, 
econômica, cultural e moral das políticas que visam a 
correção ou diminuição das desigualdades sociais? Quais 
são as referências que mais impactam na superação de 
graves índices de pobreza ou desigualdade? Que 
instituições são capazes de fomentar iniciativas com 
condições reais de contribuir para essa meta? Como 
mensurar de maneira confiável a atuação do Estado, de 
personalidades e de organizações, seja públicas ou privadas? 
É possível, na dimensão local, avaliar, em "tempo real" a 
eficácia dessas políticas públicas para a melhoria da 
qualidade de vida ao se expandir as condições de exercício 
de suas liberdades?  

A eleição do Índice de Desenvolvimento Humano 
como referência atualizada, dinâmica e com condições de 
oferecer maior maleabilidade na construção de referências, 
dados e situações específicas, não despreza outros, como o 
citado, e eventuais medidas já amplamente reconhecidas. 
Entretanto, a expressão “humano” caracteriza a opção de 
Sen pela centralidade da pessoa como critério de avaliação e 
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objetivo seja das políticas de desenvolvimento, seja da 
organização e estrutura de uma sociedade democrática.  

A necessária orientação para uma alternativa de 
avaliação das políticas de desenvolvimento e de abordagem 
das desigualdades visa mais do que a eleição de 
prerrogativas de cálculo métrico ou de acesso a bens, 
porém a proposição e efetivação das políticas que buscam 
as condições de justiça social. Expandir as liberdades e 
oferecer às pessoas condições para exercê-las não significa 
criar instrumentos os quais, sob a premissa da "alta 
funcionalidade" ou de "facilitar" o dia a dia, privem ou as 
dificultem de realizarem as suas (livres) escolhas9.  

A eficácia do desenvolvimento não se avalia 
exclusivamente por números, mas a partir de uma 
inquietação: se a liberdade é o núcleo que conduz ao 
desenvolvimento político, econômico, social, cultural, 
tecnológico, jurídico, como é possível assegurá-la no 
tempo, desde a dimensão local à global? Os desafios 
propostos por essa indagação permitem enxergar a 
complexa rede de escolhas e interesses que se deve decidir 
para ampliar não apenas o fomento às liberdades, mas, 
também, da igualdade10 e solidariedade em todo o território 
terrestre.    

Essa dinâmica está contemplada na abordagem das 
análises sobre desenvolvimento, na avaliação das políticas 
de combate à fome e ao analfabetismo endêmico, na crítica 

                                                        
9"[...] Expandir as liberdades que temos razão para valorizar não só 
torna a 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". SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 
29.  

10"[...] A liberdade está entre os possíveis campos de aplicação da igualdade, 
e a igualdade está entre os possíveis padrões de distribuição da liberdade. 
SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. p. 54. Grifos originais da 
obra estudada.  
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à instrumentalização e ao reducionismo da democracia e 
outras preocupações de Sen, que podem ser sintetizadas na 
seguinte exposição:  

É principalmente uma tentativa de ver o 
desenvolvimento como um processo de expansão 
das liberdades reais que as pessoas desfrutam. 
Nessa abordagem, a expansão da liberdade é 
considerada (1) o fim primordial e (2) o principal 
meio do desenvolvimento11. 

A motivação e justificativa para uma avaliação mais 
alargada dos índices de pobreza e sua repercussão na vida 
concreta das pessoas, acompanhada da análise empírica 
levada a termo em países considerados mais desenvolvidos 
economicamente e comparados àqueles com maiores 
desigualdades está presente na afirmação de Sen: 

O afastamento do perigo de uma morte prematura 
é seguramente mais fácil quando se tem um 
rendimento mais elevado (isso está fora de 
discussão), no entanto, ele também pode depender 
de muitos outros aspectos, especialmente os que 
dizem respeito à organização social, e entre eles, a 
assistência sanitária pública, os seguros médico, o 
tipo de escolaridade e educação, a amplitude da 
coesão e harmonia sociais, e tantos outros. 
Realmente, não é o mesmo, olhar apenas para os 
meios de subsistência ou olhar diretamente para a 
vida que as pessoas conseguem construir12.  

A proposta desse autor, quando sentencia a 
insuficiência do acesso aos bens e outras prerrogativas 
limitadas às análises econômicas ou de mercado, traz 

                                                        
11SEN, Amartya.Desenvolvimento como liberdade. p. 52. 

12SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 313. 
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implícita a compreensão de que a concepção de Homem 
foi limitada a indicativos econômicos e financeiros em 
prejuízo à sua dignidade e das potencialidades que, por 
vezes, independem das reais condições de acesso a bens e, 
em outras situações são fundamentais, por exemplo, a 
exigências de certos padrões sociais para frequentar certos 
ambientes ou participar de atividades específicas.  

No entanto, mesmo essas citações pontuais 
precisam estar integradas numa abordagem e compreensão 
de alcance mais amplo e voltado para objetivos humanos e 
sociais com maior repercussão. A tradicional distinção 
entre meios e fins que compõem a tradição da reflexão das 
diferentes áreas do conhecimento, quando relacionadas às 
medidas de pobreza propostas da obra de Sen indicam a 
necessidade de outra configuração, conforme sublinha:  

Chegar a compreender que os meios para uma vida 
humana satisfatória não são, em si mesmos, os fins 
próprios do bem viver, ajudar-nos-á a desencadear 
um significativo aumento no alcance da operação 
de avaliação. E é justamente aqui que começa a 
perspectiva da capacidade13. 

O Índice de Desenvolvimento Humano, orientado 
por Sen a partir da perspectiva das capacidades eleva a 
análise das desigualdades a um patamar mais dinâmico e 
por consequência, menos excludente. Essa condição não 
pode parecer ou conduzir à compreensão de que na obra 
Sen ou nas avaliações dos seus comentadores possam 
existir justificativas políticas morais ou estruturais para as 
desigualdades que em inúmeros espaços são as 
responsáveis pela aniquilação de homens e mulheres das 
instituições e dos recursos, especialmente, naturais e 
ambientais.  

                                                        
13SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 323. 
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O esclarecimento sobre essa dinâmica possibilita a 
compreensão crítica e didática do Índice de 
Desenvolvimento Humano e com igual intensidade, o 
dinamismo renovado que precisa orientar a luta pela 
superação das desigualdades sociais que são ao mesmo 
tempo, políticas institucionais e técnicas. Afirma Sen:  

O que a perspectiva da capacidade faz na análise da 
pobreza é melhorar o entendimento da natureza e 
das causas da pobreza e privação desviando a 
atenção principal dos meios (e de um meio 
específico que geralmente recebe atenção exclusiva, 
ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm 
razão para buscar e correspondentemente, para as 
liberdades de poder alcançar esses fins. [...] As 
privações são vistas em um nível mais fundamental 
– mais próximo das demandas informacionais da 
justiça social. Daí a relevância da perspectiva da 

pobreza baseada na capacidade14.  

É interessante notar que as medidas de desigualdade 
e pobreza não se referem a um modelo de justiça global15, 
de caráter transcendental nos moldes de uma Razão Lógica 
fomentada a partir do Iluminismo. O cumprimento ao 
objetivo de expansão das liberdades como fenômeno de 
justiça precisa encontrar, nos diferentes locais, as seguintes 
inquietações: Quais desigualdades existem? Como as 
instituições - estatais e não-estatais - estimulam a condição de 
agente? Quais políticas públicas oportunizam acesso a bens 
universais, tais como saúde e educação? De que modo - e 

                                                        
14 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 112. 

15"[...] A justiça global perfeita, por meio de um conjunto de instituições 
impecavelmente justo, mesmo que tal coisa pudesse ser identificada, 
sem dúvida exigiria um Estado global soberano, e na ausência desse 
estado, as questões de justiça global pareceriam intratáveis aos 
transcendentalizas". SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 55 
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para quem - esses serviços ampliam as condições de 
exercício da liberdade? Como se distribui a liberdade para 
se consolidar a igualdade?  

Todas as indagações denotam como a privação da 
liberdade conduz às misérias que se observam e se 
experimentam nas diferentes localidades do globo. A pior 
atitude não é a constatação de países os quais ampliam as 
ações livres de seus cidadãos, mas saber a qual custo essa 
difusão ocorre ao se negar ou dificultar o mesmo valor 
moral substantivo para pessoas de nações como a África, 
os "Tigres Asiáticos", a Coréia do Norte16, a América 
Latina, entre outros. A proposição de Sen conduz o(a) 
seu(sua) leitor(a) a ter uma epifania: Liberdade não é uma 
ideia abstrata, mas a experiência que se reconhece a partir 
de uma experiência oposta, qual seja, a sua privação.  

Não se pode, ingenuamente, acreditar que as 
políticas públicas destinadas a amenizar essa pobreza 
multidimensional e global chegarão a eliminá-la. Esse é um 
cenário impossível. Ao se considerar a liberdade como 
valor moral substantivo que conduz ao desenvolvimento, é 
necessário insistir como a ação e decisão livres consolidam 
a igualdade. O desafio para esse aperfeiçoamento de nossa 
humanidade está nesse ir e vir dialogal entre como a 
liberdade identifica os campos de sua aplicação para 

                                                        
16"[...] Alguns chegaram a defender sistemas políticos mais autoritários - 
com a negação de direitos civis e políticos básicos - alegando a 
vantagem desses sistemas na promoção do desenvolvimento 
econômico. Essa tese (frequentemente denominada 'tese de Lee', 
atribuída em algumas formas ao ex-primeiro-ministro de Cingapura, 
Lee Yuan Yew) às vezes é defendida por meio de algumas evidencias 
empíricas bem rudimentares. Na verdade, comparações mais 
abrangentes entre países não forneceram nenhuma confirmação dessa 
tese, e há poucos indícios de que a política autoritária realmente auxilie 
o crescimento econômico. As evidências empíricas indicam 
veementemente que o crescimento econômico está mais ligado a um 
clima econômico mais propício do que a um sistema político mais 
rígido". SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 30.  
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determinar a existência da igualdade e, sob igual critério, 
como a igualdade amplia e distribui liberdade para todos.  

Quando se nega, dificulta ou impede a qualquer ser 
humano condições para o exercício da liberdade causa-se 
uma deficiência política, econômica, social e jurídica. Pode-
se citar, ainda, como os benefícios de uma 
"instrumentalização" da liberdade frustra a sua realização 
como local de surgimento - ou aperfeiçoamento - de 
oportunidades17 e capacidades18. O mercado19, por exemplo, 

                                                        
17"[...] A privação de liberdade pode surgir em razão de processos 
inadequados (como a violação do direito ao voto ou de outros direitos 
políticos ou civis), ou de oportunidades inadequadas que algumas 
pessoas têm para realizar o mínimo do que gostariam (incluindo a 
ausência de oportunidades elementares como a capacidade de escapar 
de morte prematura, morbidez evitável ou fome involuntária)". SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 31. 

18A capacidade refere-se aos tipos de ações, estados e decisões os quais 
oportuniza a pessoa escolher, de forma livre, dentre os tipos de vida 
possíveis. Por esse motivo, Sen destaca: "Ao se buscar a compreensão 
mais integral do papel das capacidades humanas, precisamos levar em 
consideração: 1) sua relevância direta para o bem-estar e a liberdade das 
pessoas; 2) seu papel indireto, influenciando a mudança social, e 3) seu 
papel indireto, influenciando a produção econômica".  SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. p. 335. Grifos originais da obra 
estudada. 

19"[...] A relação do mecanismo de mercado com a liberdade e, 
portanto, com o desenvolvimento econômico suscita questões de pelo 
menos dois tipos muito diferentes, que precisam ser claramente 
distinguidos. Primeiro, a negação de oportunidade de transação, por 
meio de controles arbitrários, pode ser, em si, uma fonte de privação de 
liberdade. As pessoas, nesse caso, são impedidas de fazer o que se pode 
considerar - na ausência de razões imperiosas em contrário - ser do seu 
direito fazer. [...] No entanto, esse argumento é totalmente diferente do 
argumento de que as pessoas têm o direito de fazer transações e trocas. 
Mesmo se esses direitos não fossem aceitos como invioláveis - e 
inteiramente dependentes de suas consequências -, pode-se ainda 
argumentar que há uma perda social quando se nega às pessoas o 
direito de interagir economicamente umas com as outras. [...] A 
mudança do centro de atenção da economia pró-mercado, passando da 
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concentrou sob o seu comando todos os campos e decisões 
sobre a liberdade econômica, a qual deveria ocorrer entre as 
pessoas no seu cotidiano.  

Por esse motivo, a busca por um desmedido 
crescimento econômico, o qual, pretensamente, justificaria 
uma qualidade de vida superior para as pessoas não se 
mostra como critério inteiramente verdadeiro. O exercício - 
e expansão - da liberdade como desenvolvimento não se 
revela por uma fórmula matemática - universal e abstrata - 
cuja aplicação eliminaria das desigualdades sociais, a 
pobreza, a fome, a corrupção (especialmente a 
institucional).  

As evidências históricas já demonstraram como a 
riqueza material não é algo desejável por si. A sua utilidade 
é apenas instrumental e pode ser descrita pelas condições as 
quais permitem – ou dificultam - o exercício de uma livre 
decisão, bem como estimula a igualdade no momento em 
que se distribui essa perspectiva para as pessoas. Por esse 
motivo, quando as riquezas – especialmente econômicas – 
concentram-se num pequeno número de pessoas para seu 
benefício, priva-se todos os outros do exercício de sua 
liberdade. Sem um cenário de iguais oportunidades capaz 
de distribuir liberdades, não existirá qualquer forma de 
aperfeiçoamento e consolidação da Democracia.       

O agir livre não é uma postura cujo efeito imediato 
é a satisfação de desejos puramente egoístas. Ao contrário, 
a liberdade é, antes, uma construção social20, cujo 

                                                                                                           
liberdade para a utilidade, teve o seu preço: a desconsideração do valor 
central da própria liberdade". SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. p. 41-43. 

20"A liberdade individual é essencialmente um produto social, e existe 
uma relação de mão dupla entre (1) as disposições sociais que visam 
expandir as liberdades individuais e (2) o uso de liberdades individuais 
não só para a melhoria da vida de cada um, mas também para tornar as 
disposições sociais mais apropriadas e eficazes". SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. p. 46. 



82 | A teoria da justiça em Amartya Sen: temas fundamentais 

 

 

fundamento lógico se observa pelo seu sentido indutivo, ou 
seja, a pluralidade de cenários, de atitudes, de culturas, não 
pode ser exaurida por critérios como o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH).  

Não é possível enxergar as diferentes paisagens 
humanas e suas características (positivas ou negativas) 
apenas na direção do passado. O problema desse horizonte 
numérico descritos pelas estatísticas, rankings, índices é a 
sua dimensão transcendental21 - de olhar a vida humana "do 
alto" - e afastado da efervescência do momento presente. 

Mitigar as desigualdades, o desemprego, a fome, a 
ausência de instituições que privilegiem direitos civis, 
sociais e políticos, a busca (insensata) das riquezas materiais 
como medida de crescimento econômico e qualidade de 
vida para todos são desafios plurais, com perspectivas 
locais e culturais muito distintas.  

É a partir dessa imersão, desse "olhar para dentro" 
que se ultrapassa a sutileza de respostas simplistas e 
padronizadas para o desenvolvimento humano. A liberdade 
precisa ser compreendida nas adversidades da vida de todos 

                                                        
21"[...] os membros de qualquer comunidade política podem imaginar 
quão gigantesca e abrangente uma reorganização poderia ser, movendo-
os de uma só vez até o ideal de uma sociedade plenamente justa. Uma 
teoria transcendental prática pode servir, nesse sentido, como um 
grande 'manual completo' do revolucionário. Mas esse manual 
maravilhosamente radical não seria muito invocado nos reais debates 
sobre a justiça nos quais estamos sempre envolvidos. Perguntas sobre 
como reduzir as injustiças múltiplas que caracterizam o mundo tendem 
a definir o domínio de aplicação da análise da justiça; o salto para a 
perfeição transcendental não pertence a ele. Também é interessante 
notar aqui a questão analítica geral, [...]: o diagnóstico da injustiça não 
exige uma identificação única da 'sociedade justa', pois um diagnóstico 
unívoco das deficiências de uma sociedade - que apresenta, digamos, 
fomes coletivas em larga escala, analfabetismo generalizado ou 
desenfreada negligência médica - pode condizer com diferentes 
identificações de arranjos sociais perfeitamente justos em outros 
aspectos". SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 131 (a).    
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os dias, pela presença ou ausência de condições para que 
cada pessoa possa decidir como constituir a sua vida e quais 
reflexos trará para o Outro.  

A partir desse cenário, Sen insiste na necessidade de 
se escolher as variáveis (renda, riqueza, felicidade, acesso a 
serviços indispensáveis para a vida, direitos, entre outros) a 
partir das quais é possível avaliar de que modo a liberdade 
conduz - e consolida - a igualdade entre as pessoas. 
Quando se escolhe um determinado "espaço" (variável 
focal22), verifica-se, de modo profundo, a heterogeneidade - 
inclusive interna - de cada variável eleita para se averiguar a 
existência da igualdade ou desigualdade.  

Por exemplo, se se escolher "riqueza" como 
variável focal, pode-se averiguar os diferentes graus de 
felicidades produzidos. Sob igual critério, se se escolher 
"felicidade" como variável focal, observa-se quais 
necessidades devem ser satisfeitas para se atingir esse 
objetivo. É improvável, a partir desse argumento, reduzir a 
fórmulas precisas a identificação dos graus de pobreza e 
desigualdades entre os povos no globo. A liberdade, 
entendida como práxis de Justiça, precisa identificar, a 
partir do conhecimento local, quais reformas internacionais 
devem ser debatidas e realizadas para tornar o mundo 
menos injusto23.  

A diversidade humana não pode ser ignorada, mas 
compreendida para que se saiba quais fatores impedem que 
a liberdade dissemine condições hábeis para estimular a 
igualdade, por um lado, e, por outro, como a igualdade 

                                                        
22"Alguns dos problemas mais centrais do igualitarismo surgem 
precisamente por causa do contraste entre a igualdade nos diferentes 
espaços. A ética da igualdade tem de levar em conta adequadamente 
nossas diversidades generalizadas, que afetam as relações entre os 
diferentes espaços. A pluralidade das variáveis focais pode fazer uma 
grande diferença precisamente devido à diversidade dos seres humanos". 
SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. p. 59. 

23SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 55 (a). 
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distribui a liberdade para que se conduza ao 
desenvolvimento capaz de reconhecer as diferenças e 
capacitá-las para decidirem sobre o que é indispensável para 
que haja vida em amplitude e plenitude, bem como se 
reduza as deficiências - morais e institucionais - que negam, 
impedem ou dificultam exercer a liberdade como (a) 
desenvolvimento pessoal e social; (b) práxis de justiça e 
igualdade; (c) relacionamento com o Outro (Alteridade).  



CAPÍTULO IV 

A LIBERDADE: VALOR MORAL, 

DESENVOLVIMENTO E 

DEMOCRACIA 
 
O direito à livre expressão é o símbolo da 

importância da liberdade nas sociedades democráticas 
contemporâneas e precisa ser avaliada como um critério 
básico para o amadurecimento das relações sociais e a 
realização humana, tanto individual como para a integração 
da pessoa nas inúmeras instâncias do ordenamento social. 

A Teoria da Justiça de Amartya Sen é um tributo à 
liberdade. As suas obras focalizam esse tema como a 
referência indispensável para a abordagem, compreensão, 
avaliação e formatação de propostas concretas em vista da 
justiça social.    

A liberdade é o tema central da obra de Sen. Desde 
as suas publicações iniciais se pode perceber o quanto essa 
temática é relevante e se torna, progressivamente, o 
indicativo sem o qual não é possível abordar os temas 
relevantes da realização humana, do equilíbrio social, das 
relações entre pessoas e culturas, as políticas de 
desenvolvimento, entre outras áreas.  

O destaque a essa convicção pessoal, bem como o 
fundamento da sua produção teórica, é apresentado logo 
no início da obra sobre o desenvolvimento: “As liberdades 
não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, 
mas também os meios principais1”.  

A dinâmica que a liberdade pode imprimir no 
processo de desenvolvimento não está desligada ou ausente 

                                                        
1SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 25. 
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da vida concreta das pessoas, da participação política, do 
funcionamento das instituições, da superação das ameaças à 
justiça social, da avaliação das concepções morais e 
culturais que impedem a equidade entre grupos e das 
relações entre os povos e Estados. 

Essa conjugação de forças, interesses, vontade 
individual e compromisso com as metas e compromissos 
comuns indica o poder e o dinamismo que a liberdade pode 
imprimir na organização social. Não se pode conviver com 
graves injustiças e, simultaneamente, pensar ou defender a 
vigência ou as garantias de liberdade formal como 
suficientes para a ordem democrática, por exemplo.    

A eleição da liberdade como uma referência 
fundamental para a convivência humana, para o equilíbrio 
social e para as questões de justiça, segundo o pensamento 
de Sen, evidencia a opção por uma convicção da 
necessidade de concretizá-la no cotidiano das relações 
humanas e sociais2. 

A decorrência imediata desse entendimento está na 
repercussão social da capacidade do agir livre para interferir 

                                                        
2A necessidade uma proposta que contemple a realidade como ela se 
apresenta foi exposta na obra da maturidade de Sen: “Agora, é chegada 
a altura de me voltar para a segunda parte da dupla partida a que aludi, 
para poder, então, excogitar a necessidade de uma teoria que não esteja 
confinada a uma escolha das instituições, nem à mera identificação ou 
caracterização de arranjos sociais ideais. A necessidade de um 
entendimento da justiça assente nas realizações conseguidas liga-se ao 
argumento de que a justiça não pode ser indiferente à vida que as 
pessoas podem efetivamente viver. A importância da vida dos homens, 
das expectativas e realizações não podem ser suplantadas pela 
informação que nos chega sobre instituições existentes e regras que 
funcionam. As instituições e as regras, são, com certeza, de grande 
importância pela influência que exercem sobre tudo o que acontece, e 
também elas são parte inseparável do mundo real, todavia essa que é a 
realidade vigente e realizada vai muito além do quadro puramente 
organizacional, e inclui em si as próprias vidas que as pessoas 
conseguem – ou não conseguem – viver”. SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. p. 50.     
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nas decisões pessoais. Esse indicativo engloba 
responsabilidade pessoal, condições para o exercício da 
liberdade e organização social suficiente e segura conforme 
os objetivos desejados. Essa relação de interdependência, 
imbricação, ação ativa, impulso, dinamismo, solidariedade e  
outros atributos correlatos da relação entre liberdade com 
as inúmeras interfaces da ação humana tornam a obra de 
Sen um tributo à liberdade.  

Essa é uma convicção expressa: “Ser capaz de 
raciocinar e escolher é uma faceta significativa da vida 
humana3”.  A importância desse argumento favorece, 
especificamente, o exercício da autonomia. “As liberdades e 
capacidades de que dispomos, em si mesmas, também 
podem ser algo que nos é valioso, e, em última análise, é a 
nós que cabe decidir que uso a dar a essa liberdade que é 
nossa4”.    

A relevância da liberdade na obra de Sen precisa ser 
compreendida segundo o seu valor moral substantivo, cujo 
significado está no seu poder de atuar na estruturação das 
condições de justiça das sociedades, no ordenamento das 
instituições, nas opções e escolhas individuais e nas demais 
relações que uma pessoa estabelece com os demais, com a 
natureza, com as culturas e povos. O entendimento do 
alcance dessa afirmação está na convicção de que sem 
liberdade não se pode avaliar, atuar, falar e construir 
propostas que incidem sobre as pessoas e sua atuação 
social5.  

O leitor, pesquisador ou simples interessado 
quando iniciam o contato com o volume de artigos 

                                                        
3SEN, Amartya. A ideia de justiça.  p. 57 (b). 

4SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 58 (b). 

5O esclarecimento sobre o valor moral substantivo da liberdade e seu 
alcance em diferentes espaços pode ser encontrado em ZAMBAM, 
Neuro José.Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento 
sustentável. p. 21-32.  
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impressos e eletrônicos, livros e outras fontes produzidas 
por Sen precisa estar convicto de que o tema da liberdade 
integra, de forma permanente, a sua obra. Desde os 
primeiros escritos até o compêndio recente, o conjunto 
dessas ideias apenas pode ser entendido a partir da 
liberdade entendida como valor moral substantivo.  

A riqueza dessa temática está em aprofundar o 
fundamento teórico da liberdade a partir das fontes da 
tradição, a sua repercussão na vida de cada pessoa 
individualmente, a influência da sociedade, especificamente 
na opção e aprimoramento da democracia, participação, nas 
condições de vida, entre outros aspectos, nas políticas de 
desenvolvimento, nas relações entre as culturas e entre os 
povos. O esclarecimento desse dinamismo, o poder de 
integração e a influência da liberdade imprime as condições 
necessárias para que se possa considerar uma sociedade 
justa, equitativa e sustentável.  

A melhor compreensão do valor moral substantivo 
da liberdade é o seu poder de resgatar dimensões salutares 
da vida humana, como, por exemplo, a autoestima, a 
integração social e o reconhecimento público. Sen é 
insistente e vigoroso ao denunciar as mazelas sociais que 
impedem o desenvolvimento justo de uma sociedade, assim 
como, as ainda persistentes e crescentes  desigualdades. O 
acento quanto ao analfabetismo endêmico e a pobreza que 
persistem no conjunto da sua obra retratam a sua 
personalidade, a trajetória de vida e o compromisso com a 
efetivação da liberdade nos amplos espaços da convivência 
humana e do ordenamento social6. 

                                                        
6  “Um número crescente de pessoas em todo mundo é vitima de várias 
formas de privação da liberdade. Fomes coletivas continuam a ocorrer 
em determinadas regiões, negando a milhões a liberdade básica de 
sobreviver. Mesmo nos países que já não são esporadicamente 
devastados por fomes coletivas, a subnutrição pode afetar numerosos 
seres humanos vulneráveis. Além disso, muitas pessoas têm pouco 
acesso a serviços de saúde, saneamento básico ou água tratada, e 
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Esse impacto individual e político juntamente com 
o seu alcance social foram demonstrados quando Sen 
abordou a relação com as políticas de desenvolvimento: 
“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 mundo7”.     

A superação das desigualdades que ameaçam a 
estabilidade social, nessa perspectiva, é a referência linear 
em vista das garantias para o exercício das liberdades8. Esse 
é o objetivo e desafio do século XXI: superar as mazelas 
produzidas no tempo passado em nome do enriquecimento 
egoísta e da privação mundial de Justiça, Liberdade e 
Democracia.     

                                                                                                           
passam a vida lutando contra uma morbidez desnecessária, com 
frequência sucumbindo à morte prematura. Nos países mais ricos é 
demasiado comum haver pessoas imensamente desfavorecidas, carentes 
das oportunidades básicas de acesso à serviços de saúde, educação 
funcional, emprego remunerado ou segurança econômica e social. 
Mesmo em países muito ricos, às vezes a longevidade de grupos 
substanciais não é mais elevada do que em muitas economias mais 
pobres do chamado Terceiro Mundo. Adicionalmente, a desigualdade 
entre mulheres e homens afeta – e às vezes encerra prematuramente – a 
vida de milhões de mulheres e, de modos diferentes, restringe em 
altíssimo grau as liberdades substantivas para o sexo feminino”. SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 29.   

7SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 29. 

8Essa rede de repercussão da opção pela liberdade como catalisador do 
dinamismo social pode ser sintetizado como: “A realização humana e 
social é dependente da superação dos mecanismos responsáveis pela 
sua privação, dentre os quais se podem destacar: os regimes políticos 
autoritários, a falta de acesso aos sistemas de saúde  e de educação com 
qualidade (incluindo o persistente analfabetismo endêmico em diversas 
partes do mundo), o cerceamento e a manipulação das informações, 
simbolizado no controle da imprensa, o trabalho e a prostituição 
infanto-juvenil e o desemprego, entre outros”. ZAMBAM, Neuro. 
Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento sustentável. p. 38.  
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A interação com a produção de Sen no contexto 
dessa iniciação e sobre o alcance social da liberdade precisa 
ser entendida além do seu aspecto moral, isto é, como um 
valor que repercute diretamente sobre o comportamento 
humano em suas diferentes relações, no seu alcance social, 
que conjuga organização da sociedade e as condições de 
vida humana justa e equitativa.   

As condições de saúde são um destaque exemplar 
dessa prerrogativa: “equidade na saúde não pode se 
preocupar somente com a saúde, isoladamente. Em vez 
disso, ela tem de estar em sintonia com a questão mais 
ampla da justiça social, incluindo a distribuição econômica, 
dando a devida atenção ao papel da saúde na vida e na 
liberdade humana9”.  

A importância com que Sen destaca o tema da 
liberdade oferece as condições para a avaliação da Justiça 
Social a partir da sua garantia ou negação. Esse é um 
exercício de compreensão e percepção. A compreensão 
está relacionada à riqueza da temática no imaginário, na 
formação pessoal, na tradição cultural e nos compromissos 
políticos do autor em questão.  

É essencial a observação de como esse tema está no 
conjunto da obra e integra as preocupações dos seus 
argumentos e, especificamente, dos abundantes exemplos 
que destaca no decorrer do tempo. O relato que segue 
elucida essa percepção da liberdade. 

Na orla do Golfo de Bengala, no extremo sul de 
Bangladesh e Bengala ocidental, na Índia, situa-se o 
Sunderban – que significa ‘bela floresta’. É ali o 
habitat natural do célebre tigre real de bengala, um 
animal magnífico dotado de graça, velocidade, força 

                                                        
9SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. Tradução de Bernardo Ajzemberg e Carlos Eduardo Lins e 
Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 74.  
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e uma certa ferocidade. Restam relativamente 
poucos deles atualmente, mas os tigres 
sobreviventes estão protegidos por uma lei que 
proíbe caçá-los. A floresta de Sanderban também é 
famosa pelo mel ali produzido em grandes 
aglomerados naturais de colméias. Os habitantes 
dessa região, desesperadamente pobres, penetram 
na floresta para coletar mel, que nos mercados 
urbanos alcança ótimos preços – chegando talvez 
ao equivalente em rúpias a cinquenta dólares por 
frasco. Porém, os coletores de mel também 
precisam escapar dos tigres. Em anos bons, uns 
cinquenta e tantos coletores de mel são mortos 
pelos tigres, mas o número pode ser ainda maior 
quando a situação não é boa. Enquanto os tigres 
são protegidos, nada protege os miseráveis seres 
humanos que tentam ganhar a vida trabalhando 
naquela floresta densa, linda – e muito perigosa.   

A reflexão sobre o valor da liberdade e suas 
diferentes dimensões está no livro “Desenvolvimento 
como liberdade”. A leitura atenta e contextualizada oferece 
a oportunidade de esclarecer a importância, numa 
abordagem pontual, da liberdade individual, das liberdades 
instrumentais e substantivas. Posteriormente, é importante 
que a percepção se estenda para as dinâmicas do 
desenvolvimento como expressão do exercício concreto 
das liberdades em suas múltiplas áreas.  

Sen tem especial preocupação com a efetivação das 
liberdades e com o reconhecimento do seu valor moral 
substantivo. Essa imbricação está explícita quando trata de 
temas específicos e, implícita quando se refere a situações 
gerais, como neste que segue: “o exercício da liberdade é 
mediado por valores que, porém, por sua vez, são 
influenciados por discussões públicas e interações sociais, 
que são, elas próprias, influenciadas pelas liberdades de 
participação. Cada uma dessas relações merece um exame 
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minucioso10”.  O leitor ou leitora poderá perceber essa 
tensão conforme evolui no conhecimento da sua obra.  

As áreas que tomam a atenção de Sen, seja quando 
denuncia a ausência da liberdade ou quando afirma a sua 
importância e a sua força política e moral, são: 
desenvolvimento, desemprego, pobreza, analfabetismo, 
democracia, mercados, auto-estima, fome, exploração do 
trabalho, atuação da mulher, expressão das culturas e 
relações multiculturais, entre outros.  

O destaque para a liberdade em relação à realização 
humana e a inserção social pode ser avaliado a partir de 
diferentes perspectivas, por exemplo, o acesso a bens ou 
informações relevantes em vista de um determinado 
objetivo. O acento às políticas de desenvolvimento, tema 
de valor inestimável para a obra de Sen, destaca duas 
justificativas básicas para sua relação com a liberdade: “1) a 
razão avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita 
verificando-se primordialmente se houve aumento da 
liberdade das pessoas. 2) a razão da eficácia: a realização do 
desenvolvimento depende inteiramente da livre condição 
de agente das pessoas11”. Nessa afirmação e nas demais que 
concentram a força da liberdade existe a preocupação de 
integrar e fortalecer o valor, bem como o exercício das 
liberdades sem que haja a necessidade de não de separá-las 
ou ordená-las em ordem de importância.  

Três tipos de liberdades integram essa relação 
interdependente e complementar e com força de formatar a 
identidade pessoal, social, política e cultural do Homem, a 
sua forma de agir no mundo pela condição de agente. Essa 
última expressão desenvolve as suas capacidades (capability) 
para atuar, de modo habitual, no aperfeiçoamento da 
organização social. 

                                                        
10SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 24. 

11SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 18. 
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A)A liberdade individual: a compreensão da 
liberdade individual na análise de Sen está fundada no 
reconhecimento da sua necessidade para a realização 
pessoal, o exercício da autonomia e as necessárias 
condições à integração social.  

Uma sociedade integrada, equilibrada e 
desenvolvida, segundo essa concepção, promove e 
reconhece a liberdade individual. As condições para as 
tomadas de decisão e demais escolhas essenciais para uma 
pessoa agir socialmente e determinar o tipo de vida pelo 
qual opta depende do ambiente e condições para o 
exercício da liberdade individual. 

A afirmação da necessidade de superação dos 
inúmeros mecanismos e armadilhas que impedem a atuação 
livre de uma pessoa, especificamente as inúmeras formas de 
exclusão, denuncia o individualismo como um dos entraves 
para a convivência social equilibrada e o desenvolvimento 
humano.  

As convicções de Sen para a valorização, promoção 
e expansão da liberdade individual e sua repercussão social 
podem ser destacadas, simbolicamente,  a partir das 
seguintes afirmações: “Não existe substituto para a 
responsabilidade individual12”; “Assim, o argumento do 
apoio social para expandir a liberdade das pessoas pode ser 
considerado um argumento em favor da responsabilidade 
individual e não contra ela. O caminho entre liberdade e 
responsabilidade é de mão dupla13”; “A liberdade para 
participar da avaliação crítica e do processo de formação 
dos valores é, com efeito, uma das liberdades mais cruciais 
da existência social14”. 

                                                        
12SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 322. 

13SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 322. 

14SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 326. 
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O entendimento da importância da liberdade 
individual na obra de Sen é um fator relevante 
considerando sua repercussão na atuação individual, na 
inserção social de uma pessoa, no compromisso pessoal de 
influenciar no ordenamento e organização política, na 
escolha e promoção dos valores e, particularmente, na 
superação do individualismo social15.  

B) As liberdades substantivas: essa qualificação é 
fundamental para o entendimento e a afirmação da 
liberdade como um valor moral substantivo na obra de 
Sem, bem como sua repercussão social e na formação dos 
valores políticos e culturais. As políticas de 
desenvolvimento sustentável16, com igual intensidade, estão 
imbricadas nessa afirmação17. 

                                                        
15Para uma abordagem sobre a liberdade individual sugere-se a leitura 
de ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 44 - 48.  

16 No relatório elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) nesse ano intitulado o caminho para a 
dignidade até 2030: a erradicação da pobreza, a transformação de todas as vidas e 
a proteção do planeta, observa-se os 17 (dezessete) Objetivos para o 
Desenvolvimento Sustentável: ODS1. Acabar com a pobreza em todas 
as suas formas, em todos os lugares; ODS2. Acabar com a fome, 
alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, e promover a 
agricultura sustentável; ODS3. Assegurar uma vida saudável e 
promover o bem-estar para todos, em todas as idades;  ODS4. Garantir 
educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizado ao longo da vida para todos; ODS5. Alcançar igualdade 
de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; ODS6. Garantir 
disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos; 
ODS7. Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e 
moderna para todos; ODS8. Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e 
trabalho decente para todos; ODS9. Construir infraestrutura resiliente, 
promover a industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a 
inovação; ODS10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro 
deles; ODS11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; ODS12. Assegurar 
padrões de consumo e produção sustentáveis; ODS13. Tomar medidas 
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A equidade social depende da valorização e, 
principalmente, da efetivação das liberdades substantivas 
porque incluem as relações humanas em sua mais ampla 
rede de contatos, dependência e influência, formando a sua 
identidade social, as condições de participação, as 
oportunidades de escolha e as necessárias transformações 
em vista da Justiça Social. Apenas com o objetivo de 
ilustração: não basta ter oportunidade de escolher o tipo de 
vida que queremos, mas é essencial termos opções e as 
condições físicas ou políticas para que essa condição 
ocorra. 

O conhecimento e a sua apropriação exposto na 
obra de Sen contempla essa prerrogativa da liberdade e sua 

                                                                                                           
urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; ODS14. 
Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável; ODS15. Proteger, 
recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, 
gerir de forma sustentável as florestas, combater à desertificação, bem 
como deter e reverter a degradação do solo e a perda de biodiversidade; 
ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para 
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em 
todos os níveis; ODS17. Fortalecer os mecanismos de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. 
Disponível em: http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=4009. 
Acesso em 10 de jul. de 2015.  

17 “Usando uma distinção medieval, não somos apenas pacientes, cujas 
necessidades exigem atenção, mas também agentes, cuja liberdade de 
decidir quais são seus valores e como buscá-los pode estender-se muito 
além da satisfação das nossas necessidades. Não deveríamos nos 
preocupar em preservar – e na medida do possível expandir – as 
liberdades substantivas das pessoas ‘sem comprometer a capacidade das 
futuras gerações’ de ter as mesmas -  ou até mais – liberdades? A ênfase 
em ‘liberdades sustentáveis’ pode não ser apenas conceitualmente 
importante (como parte de uma abordagem geral de ‘desenvolvimento 
como liberdade’) mas também implicações tangíveis de relevância 
imediata”. SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em 
primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 65.  
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repercussão individual, social, familiar, cultural e na 
organização social. Esse dinamismo pode ser esclarecido ao 
se considerar que: 

 

A caracterização das liberdades substantivas está 
relacionada com a oportunidade de escolha, 
considerando as diversificadas opções que uma 
pessoa tem como participante de uma sociedade e 
integrada com a pluralidade que constitui o 
universo das relações humanas, sociais e culturais. 
Não obstante, apenas a quantificação, maior ou 
menor, de oportunidades é um critério insuficiente 
para atingir o objetivo desejado. Faz-se necessário 
considerar o mérito das opções em relação às quais 
ocorre o ato de escolha. Ter alternativas diante das 
quais alguém pode escolher é decisivo, não apenas 
por causa da oportunidade pessoal, mas também 
pelas utilidades que delas pode desfrutar18. 

O valor moral substantivo da liberdade na obra de 
Sen implica a necessidade de elaborar os critérios 
necessários, mesmo que insuficientes, para a sua 
viabilidade. A Democracia é o sistema político com as 
melhores condições para o exercício e reconhecimento da 
liberdade. As políticas de desenvolvimento sustentável são 
os indicativos para avaliação de equilíbrio econômico e a, 
respectiva, relação com os recursos naturais e ambientais, 
as futuras gerações, o direito das culturas e o bem-estar 
social. 

Percebe-se, a partir desses argumentos, como o 
perene desenvolvimento de um conjunto de 
funcionamentos19 que uma pessoa considera valiosos para a 

                                                        
18ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 51.  

19 “O conceito de ‘funcionamento’ que tem raízes distintamente 
aristotélicas, reflete as várias coisas que uma pessoa pode considerar 
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sua realização e no desenvolvimento das capacidades 
(capabilities)20 viabilizam as liberdades substantivas21.  

C) As liberdades instrumentais:  estas 
representam os meios para o desenvolvimento  e a 
promoção das capacidades de uma pessoa para melhor 
atuar no seu grupo social, para as suas escolhas e, também, 
na sociedade22.  A concepção a partir de uma relação de 
complementaridade e, por vezes de dependência, entre as 
liberdades instrumentais fortalece a sua importância e 
contribui para o aumento da liberdade das pessoas.  

A intensidade da valorização das liberdades 
instrumentais depende da sua relevância ou utilização num 
determinado contexto e das metas a serem buscadas. O 
entendimento da sua importância é mais claro e explícito 
nas sociedades democráticas devido às características dos 

                                                                                                           
valioso fazer ou ter. os funcionamentos valorizados podem variar dos 
elementares, como ser adequadamente nutrido e livre de doenças 
evitáveis, a atividades ou estados pessoais muito complexos, como 
poder participar da vida da comunidade e ter respeito próprio”. SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 95.    

20 “[...] a capacidade (capability) de uma pessoa consiste nas combinações 
alternativas de funcionamentos cuja realização é factível para ela. 
Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva 
de realizar combinações alternativas de funcionamento (ou, menos 
formalmente expresso, a liberdade de ter estilos de vida diversos”. 
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 95. 

21Para uma abordagem sobre a liberdade substantiva sugere-se a leitura 
de ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 49 - 59.  

22 “Cinco tipos de liberdade vistos de uma perspectiva instrumental, são 
investigados particularmente nos estudos empíricos a seguir: São eles: 
(1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) 
garantias de transparência e (5) segurança protetora.  SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. p, 25. Grifos originais da obra 
estudada. 
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cidadãos como sujeitos de direitos e agentes principais  das 
políticas de desenvolvimento e de organização social. 

O objetivo central da liberdade é a promoção das 
capacidades das pessoas e da sua, respectiva, condição de 
agente.  Para que essa condição ocorra, são necessários 
inúmeros instrumentos, mecanismos e referenciais com as 
condições para que a meta seja atingida. Nesse contexto, se 
pode desenvolver uma compreensão mais alargada de 
empreendedorismo, do indivíduo e sua atuação social. 

A repercussão social da valorização e 
aprimoramento das liberdades instrumentais compreende o 
dinamismo de uma sociedade comprometida com o bem-
estar individual e, dada sua integração com as demais áreas, 
são reforçadas as garantias de envolvimento social e busca 
da estabilidade política. Por exemplo, o direito de votar e 
ser votado com seu poder de influência sobre as decisões 
sociais, a emancipação das minorias ou dos excluídos e o 
seu poder de impulsionar mudanças sociais demonstra a 
necessidade de fortalecimento e promoção das liberdades 
instrumentais pelo Estado e pelas demais organizações e 
instituições da sociedade23.  

Acentuar a importância da liberdade no 
pensamento de Sen precisa ser compreendido no conjunto 
de relações que as pessoas estabelecem ao longo da sua 
existência e as necessárias condições para tomarem as suas 
decisões e agirem nos diferentes ambientes na condição de 
agentes. Sen propõe uma atuação, simultaneamente, 
dependente das condições cotidianas e o pleno exercício da 
autonomia, isto é, as pessoas têm o direito de escolher, 
entre muitas opções, o estilo de vida que querem viver.  

Para que esse fenômeno ocorra, é necessário 
algumas condições no intuito dessa meta ocorrer.  A 

                                                        
23Para uma abordagem sobre a liberdade individual sugere-se a leitura 
de ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 60-65.  
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riqueza do pensamento de Sen, especificamente sobre esse 
tema, não depende somente de acesso a bens ou outros 
referenciais correlatos. Entre outros destaques se pode 
sublinhar:  “Como é óbvio, para todos nós, é 
particularmente importante termos a capacidade de realizar 
as coisas que temos por valiosas. Contudo, a ideia de 
liberdade também diz respeito ao fato de sermos livres para 
determinar o que queremos, as coisas que nos são caras e, 
em última análise, o objeto de nossas escolhas24”. 

O poder de escolha, exaltado por Sen ao longo da 
sua obra, tem aspectos peculiares. Por exemplo, a opção 
por um determinado padrão moral ou cultural está inserida 
no valor moral substantivo da liberdade, e a pessoa precisa 
dessas condições, com destaque para a possibilidade de 
reconstruir e, eventualmente negar, a tradição familiar, 
comunitária ou social.  

Adquire especial significado o esclarecimento 
público, o exercício da tolerância, o conteúdo da razão 
pública, os mecanismos de participação e decisão e o 
fortalecimento da Democracia e todas as suas dimensões, 
especificamente a sua estrutura legal e o funcionamento das 
instituições.  

A negação ou privação da liberdade empobrece a 
vida humana, fomenta a violência e outras formas de 
exclusão, segregação e desigualdades. A convicção de Sen, 
no decorrer da sua obra, é uma “profissão de fé” na 
liberdade e no seu poder de transformação social. Em 
situações diversas afirma a necessidade de mais liberdade 
para a solução de parte dos problemas atualmente em voga, 
por exemplo, a desigualdade social, o fanatismo e as 
crescentes práticas de terrorismo. 

4.1 A liberdade e a condição de agente  

                                                        
24SEN, Amartya. A ideia de justiça.  p. 119. 
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A leitura da obra de Sen denota a importância da 
Liberdade como valor moral substantivo.  Essa condição 
não pode ser visualizada tão somente pelo seu caráter 
histórico de reconhecimento acerca de nossa humanidade 
compartilhada. A Liberdade, no século XXI, não pode apenas 
ser descrita como um "ideal" a ser alcançado. Verifica-se, 
no decorrer do tempo, como a ação livre recebeu novos 
matizes pela sua dimensão global. Os povos, com suas 
diferentes culturas, não aceitam - ou, pelo menos, não 
deveriam aceitar - nenhum ser humano posto em 
submissão ou que negue a característica de ser livre.   

Entretanto, ser livre significa "reconhecimento" 
acerca do Outro o qual se manifesta diante de minha 
consciência, diante do "Eu". Não é possível, num mundo 
plural, que o agir livre traga prejuízos para diferentes 
modos de viver e conviver. Sob o nome "liberdade", é 
inviável defender posturas que enclausurem a "minha 
vontade" e ignorem outras liberdades. Veja-se como é fácil 
disseminar a confusão entre as modalidades de se expressar 
a liberdade, tais como a "liberdade de expressão", e as 
posturas fanáticas. O resultado dessas condutas é apenas 
miséria, destruição, segregação, violência, ou seja, tudo o 
que contradiz os objetivos sociais dessa categoria em 
estudo.  

Por esse motivo, Sen propõe o resgate do agir livre 
pelo caráter de "agente". Esse, talvez, seja o ponto fulcral 
na sua teoria e requer esclarecimento sobre o seu uso. 
Percebe-se que nas atuais democracias existe um vínculo de 
participação forte entre Estado e Cidadão. Não é possível 
produzir qualquer significado de bem-estar, de liberdade, de 
igualdade, de justiça ou de solidariedade sem que haja essa 
conexão. Na medida em que o cotidiano revela as 
potencialidades e necessidades para determinar e estabilizar 
o bem viver entre todos, o Estado amplia a sua distribuição 
e proteção a partir de mecanismos adequados, sejam as leis 
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- especialmente na dimensão constitucional - ou políticas 
públicas, por exemplo.  

Essa esfera, hoje, amplia-se na dimensão global. 
Verifica-se que as relações humanas - culturais, econômicas, 
tecnológicas, políticas, jurídicas, entre outras - não se 
exaurem nos limites espaciais do Estado-nação, embora 
ainda dependa da sua existência. O esboço de uma 
Sociedade Global25 ou Direito Global26 não denota, ao 
contrário do que se possa imaginar ou escrever, a 
eliminação do espaço nacional, mas a constatação histórica 
de suas deficiências, principalmente sob o ângulo 
(desmedido) da eficiência e (insistente) autossuficiência. 

O "aspecto da condição de agente" [agency aspect], a 
partir do pensamento de Sen, não sinaliza a liberdade como 
ideia, mas uma categoria que pertence à experiência. A 
expressão "condição de agente" reivindica o agir na medida 
em que proporciona mudanças as quais serão avaliadas 
pelos objetivos e valores - pela razão avaliatória - do sujeito. 
Ser "agente" não é agir em nome de outro(s) no sentido de 
tornar a sua voz inaudível, mas de compreender a realidade 
de sua vida junto a outros e estabelecer - pela sua ação – 

                                                        
25"Quando o Estado-nação se debilita, devido ao alcance e à 
intensidade do processo de globalização das sociedades nacionais, 
emerge outra realidade, uma sociedade global, com suas relações, 
processos estruturas. Trata-se de uma totalidade histórico-social 
diversa, abrangente, complexa, heterogênea e contraditória, em escala 
desconhecida. Esse é o horizonte no qual se desenvolvem a 
interdependência, a integração e a dinamização, bem como as 
desigualdades, as tensões e os antagonismos característicos da 
sociedade mundial". IANNI, Octavio. A sociedade global. 13. ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 50. 

26"[...] o Direito Global, por mais incipiente que seja, tem como objeto 
a compreensão e regulação das relações provenientes dos fluxos 
globalizatórios. Fluxos estes que não se restringem à globalização do 
segundo pós-guerra". STAFFEN, Márcio Ricardo. Interfaces do 
direito global. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2015, p. 23. 
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quais condições favorecem o aperfeiçoamento do agir 
livre27.  

Observa-se, a partir desses argumentos, a 
necessidade de se tornar responsável pelas ações e quais os 
efeitos para se permitir semelhante alcance às pessoas nas 
quais não detém essa perspectiva. Os regimes ditatoriais, 
por exemplo, não permitem esclarecer o que significa a 
"condição de agente" para o desvelo da liberdade.  

A imposição de vontade política institucional, de 
não aceitar outras fontes de responsabilidades diárias, de 
impedir essa proximidade, causa desconforto para qualquer 
relação humana. Nada se faz para ampliar as dimensões 
espaciais, temporais e eficazes do agir livre. A obrigação de 
mútua assistência não deriva da livre vontade, mas se inicia 
e se exaure pela voz do Estado.  

A habitualidade de experimentar as angústias e 
virtudes das liberdades nem sempre esclarece o valor moral 
do espaço democrático. O Egito, sob esse argumento, 
observou, pelos diferentes instrumentos tecnológicos, a 
necessidade de se reivindicar a Democracia. No momento 
em que ocorreu o episódio histórico denominado 
"Primavera Árabe", percebeu-se a disseminação dessa 
"condição de agente" naquele país, porém, três anos após 
esse fenômeno, as eleições trouxeram outro ditador sob o 
nome de "Presidente". Nessa linha de pensamento, a crítica 
de Sen é oportuna: a Liberdade não é uma conquista 
significativa quando dissociada desse estar-junto-com-o-Outro.  

                                                        
27"Isso influencia numerosas questões de política pública, desde 
questões estratégicas como a generalizada tentação dos responsáveis 
pela política de sintonizar as suas decisões de modo a atender os 
interesses de um 'público-alvo' (e assim contentar o 'segmento social' de 
uma população supostamente inerte) até temas fundamentais como 
tentativas de dissociar a atuação dos governos do processo de 
fiscalização e rejeição democráticas (e do exercício participativo dos 
direitos políticos e civis)".  SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. p. 33/34.   
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A estabilidade política e jurídica da Liberdade não 
exime ninguém de avaliar quais critérios são necessários 
para aperfeiçoar e ampliar o agir livre. Nenhuma nação, 
nenhuma lei trará essa provocação. A oscilação entre 
liberdade e escravidão, justiça e injustiça, é o que 
impulsiona nossa razão avaliatória e a razão de eficácia a fim de 
se encontrar aquilo que se torna indispensável para 
assegurar a convivência entre as pessoas. Essa dificuldade 
também pode ser observada na luta pela preservação da 
igualdade28 nos ambientes democráticos.  

Ampliar a liberdade e a igualdade entre os povos é 
um desafio para o século XXI, pois não basta examinar tão 
somente as necessidades das pessoas, mas esclarecer, na 
maior medida possível, o que significa essa "condição de 
agente" a qual não se contenta com a passividade da 
indiferença humana no mundo. Essa afirmação, ao 
contrário, não difunde uma vida sustentável. O modelo de 
um agir "livre" cujo fundamento é exclusivamente egoísta e 
incapaz de atravessar o espelho das necessidades pessoais 
pode ser descrito tão somente como "insustentável"29. Por 

                                                        
28"[...] A instituição de uma sociedade igualitária não será o fim da luta 
pela igualdade. Só se pode esperar que a luta se torne um pouco mais 
fácil quando as pessoas aprenderem a viver com autonomia das 
distribuições e reconhecer que os diversos resultados para as diversas 
pessoas em esferas distintas geram uma sociedade justa. Existe certa 
disposição mental que fundamenta a teoria da justiça e que deve ser 
fortalecida com a experiência da igualdade complexa: podemos vê-la 
como um respeito razoável pelas opiniões da humanidade". WALZER, 
Michael. Esferas da justiça: uma defesa do pluralismo e da igualdade. 
Tradução de Cícero Romão Dias Araújo. São Paulo: Martins Fontes, 
2003, p. 439. 

29"Se a importância da vida humana não reside apenas em nosso padrão 
de vida e satisfação das necessidades, mas também na liberdade que 
desfrutamos, então a ideia de desenvolvimento sustentável tem de ser 
correspondentemente reformulada. Nesse contexto, ser consistente 
significa pensar não só em sustentar a satisfação de nossas 
necessidades, mas, de forma mais ampla, na sustentabilidade - ou 
ampliação - de nossa liberdade (incluindo a liberdade de satisfazer 
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esse motivo, é oportuno meditar acerca das palavras de 
Sen:  

Para usar uma distinção medieval, não somos 
apenas 'pacientes' cujas necessidades merecem 
consideração, mas também 'agentes' cuja liberdade 
de decidir o que valorizar e a forma de buscá-la 
pode se estender muito além de nossos próprios 
interesses e necessidades. O significado de nossa 
vida não pode ser colocado numa caixinha de 
nossos padrões de vida ou da satisfação de nossas 
necessidades. As necessidades manifestas do 
paciente, por mais importantes que sejam, não 
podem eclipsar a relevância vital dos valores 
arrazoados do agente30. 

A liberdade, conforme as palavras desse autor, não 
se enclausura na estabilidade jurídica e a caracteriza, de 
modo patológico, como atitude de irresponsabilidade 
perante o Outro porque a obrigação legal não o permite. A 
"condição de agente" se torna incapaz de produzir os 
resultados desejados porque foi neutralizada pelo Direito 
na sua acepção normativa31. As conquistas históricas acerca 

                                                                                                           
nossa necessidade). Assim recaracterizada, a liberdade sustentável pode 
ser ampliada a partir das formulações propostas por Brundtland e 
Solow para incluir a preservação e, quando possível, a expansão das 
liberdades e capacidades substantivas das pessoas de hoje 'sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras' de ter liberdade 
semelhante ou maior". SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 286 (a). 

30SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 286 (a).   

31[...] se puede ver con claridad de manera incipiente cuál es necesariamente la 
principal incapacidad de toda libertad jurídica: el asegurar una forma de autonomía 
privada que solo puede ser aplicada y ejercida con sensatez cuando se abandona de 
nuevo la base del derecho, que le es propia, puesto que una ponderación de nuestros 
objetivos de vida, una confirmación real de lo bueno, solo la podemos lograr en una 
actitud que se diferencia de la del derecho en el hecho de incluirmos a los otros mental 
o realmente en nuestras ponderaciones como sujetos que, por su parte, tienen 
motivaciones éticas. La relación jurídica produce en la autonomía privada una 



Neuro José Zambam; Sergio R. Fernandes Aquino | 105 

 

 

da categoria estudada e os seus registros nas constituições 
dos diferentes povos assegura a sua importância e 
reconhecimento para não ser suprimida, de modo violento, 
seja pelos governos ou pelos cidadãos no seu cotidiano. 
Entretanto, a "condição de agente"[agency achievement] não 
aceita que o agir livre se expresse tão somente nos limites 
semânticos das obrigações jurídicas.  

Não obstante essa condição seja algo fundamental 
para o reconhecimento, a preservação e expansão da 
Liberdade entre os espaços democráticos - e não-
democráticos - as atitudes livres nem sempre traduzem a 
satisfação dos interesses pessoais, em outros termos, agir de 
modo livre, cujo fundamento seja a responsabilidade, não é 
garantia de viabilidade do próprio bem-estar32. Por esse 
motivo, Sen insiste que se as ações livres traduzirem tão 
somente nossas expectativas para uma vida melhor - 

                                                                                                           
libertad cuya base para una práctica exitosa no puede preparar; incluso se podría 
decir que el derecho propicia actitudes y prácticas de comportamiento que 
obstaculizan un ejercicio de la libertad por él creada. [...] instado, o alentado por los 
derechos que le corresponden a replegarse detrás de un muro proctetor, deberá decidir 
exclusivamente por sí mismo lo que es bueno o correcto para su vida. Esto no 
constituye en sí una insuficiencia de la libertad jurídica; incluso cuando, en el 
siguiente pas, veamos que una desvinculación de la misma tiene necesariamente 
consecuencias patológicas en el comportamiento social [...], le proporciona a cada 
individuo un elemento imprescindibile para desprenderse radicalmente de todos los 
contextos de obligaciones sociales. Pero la postura que pueda adoptar el actor en esta 
posición jurídica hace imposible el acesso al mundo de los lazos y responsabilidades 
intersubjetivas; mientras se permanezca en el modo del puro cuestionamento de 
obligaciones anteriores, mientras se enayen planes de vida alternativos solo 
monológicamente, el individuo se encontrará en un vacio de decisiones y, con ello, en 
un estado de incertidumbre cuasi total. HONNETH, Axel. El derecho de la 
libertad: esbozo de una eticidad democrática. Traducido por Graciela 
Calderón. Buenos Aires/Madrid: Katz/Clave Intelectual, 2014, p. 
115/116.  

32"A realização da condição de agente de uma pessoa refere-se à 
realização de objetivos e valores que ela tem razão para buscar, estejam 
eles conectados ao não ao seu próprio bem-estar". SEN, Amartya. 
Desigualdade reexaminada. p. 103. 
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encapsuladas na dimensão do "Eu" - observar-se-á uma 
pobreza acentuada na tentativa da busca por objetivos mais 
significativos da vida plural e global.  

Sen rememora duas características fundamentais 
para que haja a efetivação dessa condição: 1) estabelecer, na 
sua opinião, aquilo que é significativo, valoroso, para se 
realizar; 2) empreender, por seus próprios esforços, a 
viabilidade dessas "situações valorosas". Nesse segundo 
aspecto, percebe-se a importância da participação33 para 
que a liberdade, como já se mencionou, não se torne 
apenas uma ideia sem que proporcione desenvolvimento às 
pessoas na medida em que se permite a sua eficiência, 
eficácia e expansão no globo. A preservação e disseminação 
de atitudes livres possibilitam, sob semelhante argumento, a 
estabilização histórica da igualdade. 

Para que ambas situações ocorram, se torna 
necessário a distinção entre a liberdade que se expressa pela 
"condição de agente" e a liberdade de promover o "bem-
estar". Esses dois cenários, insiste-se, nem sempre 
convergem para a concretização de seus objetivos. É 
possível observar, muitas vezes, que a liberdade da 
"condição de agente" se direciona no caminho oposto à 
materialização da liberdade do nosso "bem-estar".  

                                                        
33"[...] meu êxito da condição de agente, agora entendido nesse sentido 
mais restrito, depende precisamente do papel que eu mesmo 
desempenho na produção da realização desses objetivos. Nós 
podemos, talvez com proveito, distinguir entre 'êxito acabado da 
condição de ser agente' [realized agency sucess] e 'êxito instrumental da 
condição de agente' [instrumental agency sucess] para nos referir 
respectivamente aos dois casos. [...] Em alguma medida, a questão está 
intimamente relacionada com a natureza de nossos valores, quer dizer, 
se o que valoramos é a realização, não importando o processo 
instrumental, ou se a valoração se relaciona diretamente com a parte 
que desempenhamos na produção dos resultados". SEN, Amartya. 
Desigualdade reexaminada. p. 105. Grifos originais da obra 
estudada.    
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A satisfação de meus interesses não representa a 
viabilidade de "bem-estar" para as pessoas, ao contrário, 
exercer a "condição de agente" pode resultar em 
decréscimo na minha liberdade de "bem-estar"34, mas essa 
perspectiva não impede que hajam outros objetivos os 
quais denotam o aperfeiçoamento e a expansão das 
liberdades. Pode existir, portanto, uma diminuição na 
realização do bem-estar sem que haja decréscimo da 
liberdade - seja da condição de agente ou de bem-estar. 
Nessa linha de pensamento, é importante refletir sobre o 
exemplo citado por Sen:          

[...] Considere uma doutora que está disposta a 
sacrificar seu próprio bem-estar para ir trabalhar em 
algum país terrivelmente pobre e miserável, mas é 
impedida de fazer isso por lhe faltarem os meios e a 
oportunidade de ir para essa terra distante. A seguir, 
considere um aumento na sua renda [...], e, nesta 
nova situação econômica, ela tem mais bem-estar e 
mais liberdade [...], e mais liberdade da condição de 
agente (ela também pode ir para a terra distante e 
sacrificar seu bem-estar em troca de um trabalho 
incansável visando ao bem maior da humanidade 
que sofre). Se escolher fazer o último, é bem 
possível que tenha uma menor realização do bem-
estar (ainda que um êxito maior na condição de 
agente). Sua realização do bem-estar pode, 
portanto, diminuir ao mesmo tempo que ambas as 
liberdades - de bem-estar e da condição de agente - 
aumentam. A liberdade e a realização do bem-estar 
podem, portanto, mover-se em direções opostas, 

                                                        
34"[...] Por exemplo, se uma pessoa lutar arduamente pela 
independência de seu país, e quando essa independência for alcançada a 
pessoa ficar mais feliz, a principal realização é a independência, da qual 
a felicidade por essa realização é apenas uma consequência. Não é 
anormal ficar feliz com essa realização, mas ela não consiste apenas 
nessa felicidade". SEN, Amartya. Sobre ética e economia. p. 60.  



108 | A teoria da justiça em Amartya Sen: temas fundamentais 

 

 

sem importar se interpretamos a liberdade da 
condição de agente ou de bem-estar.    

A pergunta na qual deve ser feita, a partir da leitura 
da obra de Sen, é a seguinte: É possível expressar a 
Liberdade sem ser - ou ter - a Condição de Agente? A 
resposta parece clara: Não! Sen destaca - e insiste - como 
esse resgate à contribuição de realizar algo para o "Eu" e o 
"Tu" de modo simultâneo contribui à expansão do agir 
livre e à consolidação de perspectiva de igualdade entre 
todos os povos. É por meio da ação, da busca daquilo que 
se torna comum para se desenvolver espaços mais 
democráticos35 com qualidade de vida que é possível 
diferenciar o exercício da "condição de agente" dos 
expectadores, dos "agentes passivos", a fim de se constituir, 
historicamente, uma convivência global e plural. 

O desenvolvimento humano36, a melhoria das 
atitudes e atividades comerciais, o aperfeiçoamento, o 

                                                        
35"[...] É preciso ver a democracia como criadora de um conjunto de 
oportunidades, e o uso dessas oportunidades requer uma análise 
diferente, que aborde a prática da democracia e dos direitos políticos. 
[...] A democracia não serve como um remédio automático para 
doenças do mesmo modo que o quinino atua na cura da malária. A 
oportunidade que ela oferece tem que ser aproveitada positivamente 
para que se obtenha o efeito desejado. Essa é, evidentemente, uma 
característica básica das liberdades em geral - muito dependente do 
modo como elas são realmente exercidas". SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. p. 182/183.   

36"O papel central das liberdades individuais no processo de 
desenvolvimento faz com que seja particularmente importante 
examinar seus determinantes. É necessário prestar muita atenção nas 
influências sociais, incluindo ações de Estado, que ajudam a determinar 
a natureza e alcance das liberdades individuais. As disposições sociais 
podem ter importância decisiva para assegurar e expandir a liberdade 
do individuo. As liberdades individuais são influenciadas, de um lado, 
pela garantia de liberdades, tolerância e possibilidade de troca e 
transações. Também sofrem influencia, por outro lado, do apoio 
público substancial no fornecimento das facilidades (como serviços 
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acesso e a criação de mecanismos que ampliem a Educação, 
o estímulo ao debate público fundamentado por 
informações as quais representem a identificação - nem 
sempre fácil - daquilo que aparece como indispensável ao 
benefício de esclarecimento desse vínculo de humanidade 
compartilhada, o reconhecimento da importância das 
mulheres nos espaços industriais, políticos e familiares, a 
erradicação da fome, miséria e desigualdades no mundo, 
representam - em maior ou menor incidência - o agir livre 
na perspectiva da "condição de agente", seja na dimensão 
pessoal, coletiva ou institucional. Todos os esforços 
contribuem no sentido de se realizar, fazer algo ao invés de 
esperar, de se omitir pela passividade, e olhar, como bom 
expectador, a destruição, o abandono, a indiferença de tudo e 
todos.    

4.2 A liberdade e as capacidades.  

Na Teoria da Justiça de Amartya Sen as capacidades 
(capability; capabilities) ocupam um espaço prioritário porque 
possibilitam e ampliam formas de exercício da condição de 
agente. Por esse motivo, é necessário destacar a sua 
importância não apenas no cenário nacional, mas, 
especialmente, no global. Nessa linha de pensamento, as 
capacidades:    

[...] representam as liberdades substantivas, isto é, 
as condições para que uma pessoa faça a escolha 
dos funcionamentos necessários para a sua 
realização pessoal e para o seu bem-estar. Privar 
alguém das condições de escolha é negar-lhe a 
liberdade substantiva de se integrar na sociedade; 

                                                                                                           
básicos de saúde ou educação fundamental) que são cruciais para a 
formação e o aproveitamento das capacidades humanas. É necessário 
atentar a ambos os tipos de determinantes das liberdades individuais".  
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 58/59.   
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por isso, os funcionamentos estão diretamente 
relacionados com as opções de escolha nos 
diferentes espaços de sua estruturação37. 

A exposição do tema das capacidades representa a 
crítica pontual de Sen ao utilitarismo, à concepção de Rawls 
e à dependência das políticas de bem-estar social como 
critério para a avaliação do desenvolvimento ou das 
condições de Justiça Social38.   

Essa alternativa de abordagem e percepção concreta 
da realidade a partir das capacidades introduz, 
simultaneamente, o valor e a missão da pessoa como o 
agente principal do processo de organização da arquitetura 
de uma sociedade democrática.  As condições para o 
desenvolvimento das capacidades podem ser consideradas 
um referencial básico para a avaliação da Justiça Social, 
visto que: 

A realização de uma pessoa pode ser concebida, 
sob esse aspecto, o vetor de seus funcionamentos. 
Os funcionamentos relevantes podem variar desde 
coisas elementares como estar nutrido 
adequadamente, estar em boa saúde, livre de 
doenças que podem ser evitadas e da morte 
prematura, etc., até realizações mais complexas, tais 
como ser feliz, ter respeito próprio, tomar parte na 
vida da comunidade, e assim por diante. A asserção 
é de que os funcionamentos são constitutivos do 
‘estado’ [being] de uma pessoa, e uma avaliação do 
bem-estar tem de assumir a forma de uma 
apreciação desses elementos constituintes39.  

                                                        
37 ZAMBAM, Neuro José.Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 11.  

38 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 94. 

39 SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. p. 79.  
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Para o exercício da liberdade, segundo entende Sen, 
o desenvolvimento das capacidades humanas é um critério 
fundamental porque permite que uma pessoa faça as 
escolhas que considera importantes para a sua realização 
pessoal e integração social. Para tanto, é necessário que a 
pessoa, além das condições de bem-estar, tenha opções, 
oportunidades e condições de escolher, entre os tipos de 
vida possíveis, aquele que considera o mais importante40.  

A leitura desse tema na obra de Sen precisa estar 
integrada com a sua preocupação com as necessárias 
condições de justiça que consideram a pluralidade que 
identifica as pessoas nas relações individuais, nos aspectos 
geográficos onde residem, nas concepções sobre a natureza 
e seus recursos, na tradição cultural e religiosa, entre outras 
dimensões.     

O desenvolvimento das capacidades passa a ser um 
direito da pessoa e um dever, seja dos governos, seja das 
instituições e dos demais responsáveis, por exemplo os pais 
e professores. Uma sociedade precisa educar para a 
liberdade. Esse é o principal indicativo para a justiça social.  

A negação desse fator revela o aviltamento do 
conceito de pessoa.  A averiguação sobre o pleno 
desenvolvimento das capacidades humanas nunca será um 
desafio permanente se essa for apenas um número, 
especialmente como se pode observa pela demonstração 
empírica a partir de pesquisas. As deficiências institucionais 
ou a consequente negação da pessoa como valor central 
persistem, historicamente, pelas desigualdades sociais 

                                                        
40 “De fato, ‘escolher’ por si só pode ser considerado um 
funcionamento valioso, e obter um x quando não há alternativa pode, 
sensatamente, ser distinguido de escolher x quando existem alternativas 
substanciais. Jejuar não é a mesma coisa que ser forçado a passar fome. 
Ter a opção de comer faz com que jejuar seja o que é: escolher não 
comer quando se poderia ter comido”. SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. p. 96.  
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causadas, principalmente, nas atitudes econômicas cujo 
modelo é o capitalismo.  

A explicitação desse conjunto de indicadores e a 
respectiva demonstração é essencial para a avaliação e 
percepção da evolução social, da realização humana e da 
efetivação dos direitos fundamentais. Sen indica um 
conjunto de referências que contribuem para um 
entendimento mais claro ou para contextualizar possíveis 
análises. 

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. A 
perspectiva da pobreza como privação das 
capacidades não envolve nenhuma negação da idéia 
sensata de que a renda é claramente uma das causas 
principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser 
uma razão principal da privação de capacidades de 
uma pessoa41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Esse entendimento é fundamental quando uma 
sociedade está interessada na superação dos níveis de 
pobreza, na realização humana, nas garantias e no 
aprimoramento dos níveis de participação, na avaliação da 
eficácia das políticas de educação, na efetivação de políticas 
de reconhecimento das culturas e na superação de 
concepções errôneas ou marcadas pelo fanatismo religioso, 
político ou econômico.  

O acento no valor das capacidades é básico para a 
democracia e as políticas de desenvolvimento porque 
imprime um dinamismo que engloba o conjunto das 
atuações humanas integradas com as necessidades sociais, 
os recursos disponíveis e a construção da justiça social. Ao 
adentrar na obra de Sen, o leitor ou pesquisador precisa 

                                                        
41SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 109.  
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eleger esse núcleo de compreensão com o objetivo de não 
limitar o seu entendimento às posturas tradicionais, de 
superar os preconceitos e outros empecilhos que impedem 
o diálogo e abordagens dialógicas ou integradas ao contexto 
social.  

O desenvolvimento das capacidades é, 
simultaneamente, um compromisso moral e político porque 
envolve o direito de reconhecer os talentos de que cada um 
é portador e a necessidade de não os limitar, seja do ponto 
de vista individual, seja por imposição da vontade alheia ou 
por decisão de uma autoridade familiar ou de um grupo, 
assim como, a classificação pela condição de gênero ou 
filiação cultural. Por exemplo, a exclusão de pessoas com 
deficiência do convívio social ou da mulher de forma a 
impedir sua inclusão participação social e política.  

Para melhor explicitar esse argumento, se pode citar 
o direito ao trabalho no Brasil no qual as empresas por 
força de lei são obrigadas a admitir entre seus quadros 
portadores de deficiência42 e o direito ao voto da mulher 

                                                        
42"Art. 34.  A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua 
livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas. § 1o  As pessoas 
jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são 
obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. § 
2o  A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis 
de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. § 
3o  É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer 
discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de 
recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e 
periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e 
reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. § 4o  A 
pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, 
treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, 
bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em 
igualdade de oportunidades com os demais empregados. § 5o  É 
garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de 
formação e de capacitação.  Art. 35.  É finalidade primordial das 
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em igualdade de condições em relação ao Homem43. A 
negação do exercício desses direitos é uma demonstração 
do impedimento da realização humana e do 
desenvolvimento das capacidades. Configura-se, nesse 
momento, a mitigação da injustiça. 

Sabendo das incontáveis diferenças que integram a 
formação das sociedades e suas características e talentos 
diferenciados, Sen não limita as capacidades a uma lista 
fechada capaz de atender as demandas do conjunto das 
aspirações, desejos e objetivos das pessoas. Contrário a Sen, 
Nussbaum seleciona as capacidades indispensáveis que uma 

                                                                                                           
políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições 
de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de 
trabalho. Parágrafo único.  Os programas de estímulo ao 
empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o 
cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da 
pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, 
quando necessárias". BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. 
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13146.htm. Acesso em 23 de jul. de 2015.  

43Especificamente sobre as capacidades e a força das políticas sociais 
bem coordenadas em vista da superação da exclusão da mulher nas 
sociedades onde a sua justificativa está ancorada na concepção cultural 
e religiosa pode ser percebida na análise das experiências empíricas 
relatados por Sen e Nussbaum em diversas partes do mundo. SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 220. Consultar 
também: NUSSBAUM, Martha.  Crear Capacidades: propuesta para 
el desarrollo humano. Traduccíon de Albino Santos Mosquera. 
Barcelona: Paidós, 2012. Nas obras citadas, os autores relatam 
experiências que impactam no desenvolvimento humano e social de 
pessoas, famílias e comunidades a partir do empoderamento das 
mulheres e da sua atuação em campos de menor e maior influência 
social. A Índia, um país marcado pela diversidade cultural e religiosa e 
pelas impactantes desigualdades sociais, é um laboratório para a 
demonstração de como o valor e o exercício das liberdades e a 
participação são indicativos seguros para a superação de mazelas 
sociais.  
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pessoa necessita e a sociedade precisa se preocupar para dar 
conta das condições de justiça44. 

A abordagem desse tema na obra de Sen destaca o 
contexto de suas preocupações com a configuração 
concreta das liberdades substantivas, isto é, como afirma 
em diferentes exposições, a capacidade (capability, capabilities) 
é uma forma de liberdade que integra o reconhecimento da 
igual dignidade entre as pessoas e a ação política em favor 
da justiça social, cujo parâmetro de averiguação é o IDH, 
bem como as condições efetivas de superação das 
desigualdades que impedem o equilíbrio social e os critérios 
de decisão individual simbolizadas nas formas de privação, 
especificamente a pobreza.  

                                                        
44Embora essa diferenciação não seja decisiva para caracterizar uma 
forte divergência entre Sen e Nussbaum, o leitor pode consultar essa 
indicação em: ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça 
e desenvolvimento sustentável. p. 111-118.  



CAPÍTULO V 

IDENTIDADES E 

MULTICULTURALISMO 
 
O exercício da Liberdade é, antes de tudo, uma 

construção social, já advertia Sen1. Por esse motivo, não é 
possível fazer algo para todos, sem, primeiro, reconhecer as 
diferentes culturas, as diferentes formas de constituir a paz 
e observar como cada local, cada prática cotidiana 
oportuniza, globalmente, uma vida mais livre, mais igual, 
mais fraterna. A diversidade de identidades é o que garante 
a eficácia e eficiência dos espaços democráticos. 

Por esse motivo, não existe liberdade como fator de 
desenvolvimento sem que haja reconhecimento da 
importância dessa pluralidade de identidades culturais. A 
elaboração identitária da pessoa não é um fenômeno de 
pura abstração acerca do "Eu" como seu espaço 
antepredicativo, mas de diálogo com o mundo e suas 
diferentes fontes civilizatórias. Na medida em que se 
conhece as virtudes e vícios de cada local e suas raízes 
históricas, constitui-se, sempre mais, um "Eu" formado 
pelo "Tu" e pelo "Nós". Essa é a condição de uma 
convivência pacífica e duradoura no decorrer do tempo.  

Quando Sen destaca a importância do agir livre no 
seu sentido substancial (capacidade de agente) e os 
instrumentos necessários para expansão e difusão do 
desenvolvimento (capabilidades ou conjunto capacitário) é 
porque se observa nesse agir livre perspectivas morais as 
quais fomentam a paz em ambientes culturais 
profundamente diferenciados, como é o caso da Tolerância.  

                                                        
1SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 46.   
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Tolerar não significa "suportar" algo, porém 
compreender as causas do porquê aquele grupo cultural se 
manifesta de modo diferente de outro o qual se pertence. 
No momento em que se reconhece as contribuições dessa 
"pluralidade de falas no mundo", age-se em favor dessa 
expressão. É necessário um esforço - seja pela dimensão 
teórica, seja pela práxis - de se identificar no cotidiano 
dessas culturas o que prevalece como cenário de paz pelas 
ações livres e tolerantes.  

Novamente, insiste-se: Se a liberdade é um valor 
moral substantivo, a Tolerância opera sob semelhante 
significado. Não é possível criar ambientes ditos 
"tolerantes" quando, o que se observa, é prevalência da 
indiferença, da postura egoísta. A imagem produzida pode 
traduzir um "relativo" período de paz, mas não significa 
que essa seja a compreensão daquela cultura no seu 
território. Não obstante, por exemplo, a indiferença 
estabeleça um momento pacífico no dia a dia das pessoas, 
essa postura não traduz um sentido harmonioso, porém de 
violência silenciosa. Nessa linha de argumento, é necessário 
mergulhar mais profundamente nas aparências e 
compreender se essas imagens são - ou não - vetores de 
integração social.  

A vida no globo é multicultural. As diferentes 
identidades se complementam, interagem, favorecem a 
nossa humanização no decorrer do tempo por meio de 
nossas adversidades, angústias, alegrias, perdas e reuniões 
causadas pela vivencia diária dessa humanidade compartilhada. 
A diferença acerca do estilo de organização social em cada 
território do globo não é motivo para se criar uma "Ética 
da Autenticidade2", mas uma "Ética da Alteridade3", a qual 
fomenta a "Ética da Identidade4".  

                                                        
2A Autenticidade afasta as pessoas de uma perspectiva para integração. 
Nas palavras do referido filósofo, o contato com a voz interior que 
privilegia o contato consigo mesmo estabelece o princípio da 
originalidade, ou seja, não "[...] só não devo ajustar minha vida às 
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exigências da conformidade exterior; mas também não posso sequer 
encontrar um modelo de vida fora de mim mesmo". Só posso 
encontrá-lo dentro de mim". A Autenticidade em Taylor assume 
condição ética para re-encontrar apenas o que para cada pessoa lhe é 
útil. Esse princípio moral não compactua, sob o ângulo da pluralidade, 
uma vida democrática. TAYLOR, Charles. A ética da autenticidade. 
Tradução de Luís Lóia. Lisboa: Edições 70, 2009, p. 43.  

3  A Alteridade, em Lévinas, se manifesta pelo Rosto alheio. É a 
experiência de acolhimento, de hospitalidade do infinito além daquilo 
que é compreensível nos domínios do "Eu". Nenhuma cultura deve 
aniquilar a outra para dominá-la, pois, segundo o mencionado 
filósofo, "[...] Só o assassínio aspira à negação total. A negação do trabalho e do 
uso, tal como a negação da representação, efectuam uma tomada ou compreensão, 
assentam na afirmação ou visam-na. Matar não é dominar, mas aniquilar, 
renunciar em absoluto à compreensão. [...] Só posso querer matar um ente 
absolutamente independente, aquele que ultrapassa infinitamente os meus poderes e 
que desse modo não se opõe a isso, mas paralisa o próprio poder de poder. Outrem é 
o único ser que eu posso querer matar". LÉVINAS, Emmanuel. Totalidade 
e infinito. Tradução de José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 2000, 
p. 177. 

4As we have seen, however, many values are internal to an identity: they are among 
the values someone who has that identity must take into account, but are not values 
for people who do not have that identity. Take the value of ritual purity, as conceived 
of by many orthodox Jews. They think they should keep kosher because they are 
Jewish; they don't expect anyone who is not a Jew to do so, and they may not even 
think it would be a good thing if non-Jews did. It is a good thing only for those who 
are or those who become Jewish: and hey do not think that it would be a better world 
if everybody did become Jewish. The Covenant, after all, is only with the Children of 
Israel. Similarly, we might think that your identity as a nationalist in a struggle 
against colonial domination made it valuable for you to risk your life for the 
liberation of your country, as Nathan Hale did, regretting that he had only one of 
them to give. If you were not a nationalist, you might still die advancing a country's 
cause; and then, while some good might come of it, that good would not be, so to 
speak, a good for you. We might regard your life as wasted, just because you did not 
identify with the nation you had died for. There are thus various ways that identity 
might be a source of value, rather than being something that realizes other values. 
First, if an identity is yours, it may determine certain acts of solidarity as valuable, 
or be an internal part of the specification of your satisfactions and enjoyments, or 
motivate and give meaning to acts of supererogatory kindness. Indeed, the presence of 
an identity concept in the specification of my aim--as helping a fellow bearer of some 
identity--may be part of what explains why I have the aim at all. Someone may gain 
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A diferença não é motivo para, sob o nome de 
"Democracia", estabelecer privilégios em detrimento do 
Outro, não é clausura que silencia a voz do marginalizado, 
do "esquecido", do "estrangeiro", dos miseráveis os quais 
passam fome e sede, dos analfabetos que não tem acesso ao 
mundo da informação e conhecimento.  

Todos pertencem a múltiplas culturas5. Não é 
possível afirmar que esse vínculo humano e histórico 
comum exista numa única fonte cultural, numa única 
identidade capaz de sintetizar o que seja “ser humano”. 

                                                                                                           
satisfaction from giving money to the Red Cross after a hurricane in Florida as an 
act of solidarity with other Cuban Americans. Here the fact of the shared identity is 
part of why he or she has the aim. By the same token, a shared identity may give 
certain acts or achievements a value for me they would not otherwise have had. When 
a Ghanaian team wins the African Cup of Nations in soccer, that is of value to me 
by virtue of my identity as a Ghanaian. If I were a Catholic, a wedding in a 
Catholic church might be of value to me in a special way because I was a Catholic. 
There are still other ways in which the success of our projects (not to mention our 
having those projects in the first place) might derive from a social identity. [...] 
Projects and commitments may involve collective intentions, as with a religious ritual 
that requires the coordinated involvement of one's fellow worshipers for its 
realization. A social project may involve the creation or recreation of an identity, in 
the way that Elijah Muhammad sought to redefine the American Negro's collective 
self-understanding, or the way that Deaf activists seek to construct a group identity 
that supervenes upon the condition of deafness. APPIAH, Kwame Anthony. 
Ethics of identity. 8. ed. New Jersey: Princeton, 2007, p. 24/25.  

5And yet history and background are not the only way of seeing ourselves and the 
groups to wich we belong. There are a great variety of categories to wich we 
simultaneously belong. I can be, at the same time, an Asian, an Indian citizen, a 
Bengali with Bangladeshi ancestry, an American or British resident, an economist, a 
dabbler in philosophy, an author, a Sanskritist, a strong believer in secularism and 
democracy, a man, a feminist, a heterosexual, a defender of gays and lesbians rights, 
with a nonreligious lifestyle, from a Hindu background, a non-Brahmin, and a 
nonbeliever in  an afterlife (and aldo, in case the questions is asked, a nonbeliever in 
a "before-life" as well). This is just a small example of diverse categories to each of 
wich I may simultaneously belong - there are of course a great many other 
membership categories too wich, depending on circumstances, can move and engage 
me. SEN, Amartya. Identity and violence: the illusion of destiny. New 
York: W.W Norton&Company, 2006, p. 19.    
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Ressalte-se que essa expressão - comum - não pode ser 
visualizada, vivida e compreendida como categoria a priori, 
esclarecida apenas pela dimensão da racionalidade. Não! A 
exigência de uma vida multicultural se esclarece, também, 
como práxis comunitária e não conduz à violência6 
produzida pelas atitudes identitárias fechadas, egoístas, mas, 
ao contrário, estimula e reforça esse significado de 
integração pela responsabilidade de nossas vidas 
compartilhadas em todo o território terrestre. 

As evidências - históricas, sociais, políticas, 
culturais, jurídicas, ambientais, tecnológicas, científicas, 
entre outras - dos benefícios promovidos pelos espaços 
multiculturais, no entanto, não parecem ser claras para as 
nacionalidades do globo. Essa condição ocorre porque 
existe pouca cumplicidade nessa vida compartilhada, 
experimentada junto com o Outro, o Estrangeiro, o 
Estranho o qual manifesta seu legado sócio-histórico-
cultural para modificar as certezas habituais constituídas no 
dia a dia de cidadãos iguais em direitos que se esforçam para manter 
seu estilo de convivência.  

Ocorre que essa convivência entre os iguais reforça uma 
indiferença como valor que orienta a organização social. É 
possível constatar vários exemplos sobre a importância dos 
diálogos multiculturais, mas, ao mesmo tempo, o seu pouco 
esclarecimento e eficácia a fim de se elaborar essa 
integração humana desejada. Nem todas as identidades 
culturais extrapolam os limites fronteiriços do buffered self 

                                                        
6Violence is fomented by the imposition of singular and belligerent identities on 
gullible people, championed by proficient artisans of terror. [...] The cultivated 
violence associated with identity conflicts seems to repeat itself around the world with 
increasing persistence. Even though the balance of power in Rwanda and Congo may 
have changed, the targeting of one group by another continues with much force. [...] 
Israel and Palestine continue to experience the fury of dichotomized identities ready 
to inflict hateful penalties on the other side. Al Qaeda relies heavily on cultivating 
and exploiting a militant Islamic identity specifically aimed against Western people. 
SEN, Amartya. Identity and violence: the illusion of destiny. p. 2-3.    
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("eu protegido")7, porém insistem numa visão atomista 
desta identidade prevalecer sob todas as outras. A livre 
escolha de nossas afiliações culturais8 no intuito de elaborar 
a nossa identidade não é algo perene, absoluto, mas 
mutável na medida em que se vivencia diferentes estilos 
culturais, diferentes adversidades e virtudes. É nesse ir e vir 
intercultural no qual se consegue transitar e compreender, 
com mais facilidade, a dimensão oceânica da nossa 
humanidade comum.  

A leitura sobre esse tema nos noticiários no mundo 
demonstra a fragilidade de uma convivência multicultural. 
Não obstante a teoria esclarece a importância do 
multiculturalismo, a sua práxis ocorre com muita 
dificuldade por décadas. No plano religioso, por exemplo, 
verifica-se os graus de intolerância exercitados pelo 
Islamismo9. No Cristianismo, o cenário não muda. Os seus 

                                                        
7Taylor complementa: "[...] Ser um sujeito protegido e ter fechado a 
fronteira porosa entre o dentro (o pensamento) e o fora (a natureza, o 
físico) constitui em parte uma questão de viver num mundo 
desencantado. Isso ocorre por intermédio de inúmeras das mudanças 
descritas [...]: a substituição de um cosmo de espírito e forças por um 
universo mecanicista, o desaparecimento de tempos superiores, a 
recessão de um senso de complementaridades que encontrava 
expressão, por exemplo, no carnaval". TAYLOR, Charles. Uma era 
secular. Tradução de Nélio Schneider e Luzia Araújo. São Leopoldo, 
(RS): Editora da UNISINOS, 2010, p. 358.  

8[...] The freedom in choosing our identity in the eyes of others can sometimes be 
extraordinarily limited. SEN, Amartya. Identity and violence: the illusion 

of destiny. p. 31.    

9"O parlamentar libanês Samy Gemayel resolveu apelar à comunidade 
internacional pedindo para que algo seja feito contra os extremistas 
islâmicos que estão atacando e destruindo cidades e matando cristãos. 
‘Se os Estados Unidos e a comunidade internacional não intervirem, os 
cristãos podem ser expulsos dos países árabes do Oriente Médio dentro 
de dois anos', disse ele. A declaração foi feita em uma rádio quando 
Gemayel fazia alertas sobre a violência no Oriente Médio lembrando 
que milhões de pessoas estão deixando suas casas para tentar fugir da 
violência. O parlamentar é membro sênior do Partido Phalange e sua 
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segmentos tendem a desrespeitar uns aos outros, bem 
como não permitem - ou compreendem - a livre expressão 
de outras religiões10. 

Na dimensão política, a intersubjetividade 
multicultural não favorece perspectivas de integração e 
responsabilidade. Observa-se como a Palestina tem, de 
modo insistente, criado obstáculos ao desenvolvimento 
comercial de Israel11. No Brasil, existe uma resistência 
muito acentuada contra a presença de Senegaleses nesse 

                                                                                                           
história de vida é marcada por casos de intolerância religiosa. Seu pai, 
Amin Gemayes, foi presidente do Líbano e seu irmão, Pierre, era 
membro do parlamento e ministro do governo até que em 2006 foi 
assassinato". LOPES, Leilane Roberta. Não haverá mais cristãos no 
Oriente Médio, alerta parlamentar libanês. Gospel Prime. 04 de abril 
de 2015. Disponível em: http://noticias.gospelprime.com.br/nao-
havera-mais-cristaos-oriente-medio/. Acesso em: 12 de jun. de 2015.     

10"No último dia 1º, a ialorixá Mildreles Dias Ferreira, 90, morreu 
vítima de um infarto em Camaçari, na região metropolitana de 
Salvador. Mãe Dede de Iansã, como era conhecida, comandava o 
terreiro de candomblé Oyá Denã havia 45 anos e era uma liderança 
importante de comunidades tradicionais de matriz africana na Bahia. 
Amigos e parentes relataram à polícia que o infarto teria sido 
consequência de perseguição religiosa. Segundo testemunhas, os 
problemas começaram há um ano, quando uma unidade da igreja Casa 
de Oração Ministério de Cristo foi inaugurada próximo ao terreiro". 
MELO, Debora. Família de ialorixá atribui morte a intolerância 
religiosa. Terra Notícias. São Paulo, 10 de jun. de 2015. Disponível 
em: http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/familia-atribui-morte-
de-ialorixa-a-intolerancia religiosa-na 
bahia,b4f7246b0e612bb8a8163014c331da66sx0cRCRD.html. Acesso 
em: 12 de jun. de 2015.   

11SOCIEDADE Civil Palestina demanda Boicote, Corte de 
Investimentos e Sanções contra Israel até que se cumpram a Lei 
Internacional e os Princípios Universais de Direitos Humanos. 
Diálogos do Sul. 09 de ago. de 2014. Disponível em: 
http://www.dialogosdosul.org.br/sociedade-civil-palestina-demanda-
boicote-contra-israel/09082014/. Acesso em: 12 de jun. de 2015.    
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território, pois alega-se que a presença dessas pessoas 
fomentaria o desemprego para os cidadãos brasileiros12.  

Os exemplos mencionados reforçam o argumento 
de que o multiculturalismo não é um fenômeno simples e 
que sua eficácia, principalmente prática, demanda postura 
de abertura perante aquilo que se desconhece em cada 
região, em cada cultura, em cada manifestação livre no 
mundo ocidental e oriental. Sen, nessa linha de 
pensamento, rememora a condição trágica de elaboração de 
uma identidade multicultural, especialmente na escolha de 
uma religião para se professar a fé13. 

                                                        
12"O que o governo faz hoje é receber esse pessoal lá no Acre, pagar 
passagem para São Paulo jogá-los por aí. Um outro aspecto a ser 
considerado é o decréscimo do nosso Produto Interno Bruto. Então 
com isso já vemos os índices de desemprego aumentando e aí essa mão 
de obra, querendo ou não, passa também a concorrer com as vagas do 
mercado de trabalho. Isso gera um certo atrito com as pessoas que 
estão perdendo emprego — analisa". HAITIANOS e senegaleses em 
SC: "Imigrantes ocupam postos que são dispensados", diz 
representante da Fiesc. Hora de Santa Catarina. 24 de maio de 2015. 
Disponível em: 
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/05/h
aitianos-e-senegaleses-em-sc-imigrantes-ocupam-postos-que-sao-
dispensados-diz-representante-da-fiesc 4767617.html. Acesso em: 12 de 
jun. de 2015.   

13" O que é trágico é que, à medida que o slogan multiculturalista foi se 
impondo, foi aumentando a confusão em torno de suas exigências. 
Trata-se essencialmente de duas confusões. A primeira é um amálgama 
entre conservadorismo cultural e liberdade cultural. O fato de ter 
nascido numa dada comunidade não constitui, por si só, prova de 
liberdade cultural, pois não é uma escolha ativa. Em contrapartida, a 
decisão de permanecer firmemente ligado ao modo de vida tradicional 
pode ser um exercício de liberdade, se essa escolha for feita após o 
estudo de outras opções possíveis. Do mesmo modo, a decisão de 
tomar distância (de maneira sutil ou radical) dos comportamentos 
tradicionais, decisão tomada após reflexão e raciocínio, é igualmente 
um ato de liberdade multicultural. [...]A segunda confusão consiste em 
ignorar o fato de que, se a religião pode ser um critério de identidade 
importante para os indivíduos (especialmente quando eles podem optar 



124 | A teoria da justiça em Amartya Sen: temas fundamentais 

 

 

A dificuldade de se criar, estimular, ampliar e 
consolidar cenários de diálogos multiculturais, capazes de 
oportunizar essa reflexão acerca de nossa(s) identidade(s), 
estabelece várias perguntas14, cujas respostas não podem ser 
fundamentadas por uma educação15 na qual privilegia 

                                                                                                           
livremente por abraçar ou rejeitar as tradições herdadas ou adotadas), 
também existem outras adesões e filiações -políticas, sociais, 
econômicas- que as pessoas têm o direito de manter. Sem contar que a 
cultura não se resume à religião. Assim, além da religião, a fórmula 
canadense menciona explicitamente a língua. Vale lembrar, por 
exemplo, que os bengaleses, hoje classificados na categoria 
"muçulmanos britânicos", são originários de um povo que conquistou 
sua independência à custa de luta (em 1971) não sobre bases religiosas, 
mas em nome da liberdade lingüística e da laicidade. Os responsáveis 
políticos britânicos desenvolveram o hábito de tratar cada grupo de 
correligionários como uma "comunidade" que deve funcionar segundo 
costumes próprios -desde que, é claro, sua prática não deixe de ser 
"moderada". SEN, Amartya. O racha do multiculturalismo. Folha de 
São Paulo. 17 de set. de 2006. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1709200604.htm. Acesso 
em: 12 de jun. de 2015. 

14¿Se les debe categorizar en función de tradiciones heredadas, en particular la 
religión heredada de la comunidad en la que les tocó nacer, tomando esa identidad no 
elegida como si tuviera una prioridad automática sobre otras afiliaciones 
relacionadas con la política, la profesión, la clase, el género, el idioma, la literatura, 
la participación social y muchos otros vínculos? ¿O se les debe entender como 
personas con muchas afiliaciones y asociaciones, cuyas prioridades relativas deben 
elegir ellos mismos (asumiendo la responsabilidad que conlleva la elección 
razonada)? Asimismo, ¿debemos evaluar la justicia del multiculturalismo 
básicamente por la medida en que se “deja sola” a la gente de diferente origen 
cultural o por la medida en que su capacidad para hacer elecciones razonadas está 
apoyada de forma decisiva por las oportunidades sociales de educación y participación 
en la sociedad civil? No hay manera de rehuir estas preguntas fundamentales si 
hemos de evaluar con justicia el multiculturalismo. SEN, Amartya. Usos e 
abusos del multiculturalismo. Este País. México, n. 184, p. 4, 2006.    

15Our ability to think clear may, of course, vary with training and talent, but we 
can, as adult and competent human beings, question and begin to challenge what has 
been taught to us if we are given the opportunity to do so. While particular 
circumstances may not sometimes encourage a person to engage in such questioning, 
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tradições as quais não correspondem às demandas 
civilizacionais - multiculturais, destaque-se - do momento 
presente. Quando se oportuniza condições de um agir livre 
que fomenta o desenvolvimento para todos, é improvável 
admitir a sobreposição egoísta da identidade nacional sob a 
nossa humanidade compartilhada.  

A partir do momento em que as identidades não 
favorecerem a práxis dessa humanização no decorrer do 
tempo, enclausuram-se as chances de se questionar os 
significados produzidos pelo nosso legado cultural 
intergeracional16, bem como promoverem a segregação das 
culturas por meio da crença de um "destino histórico" a ser 
cumprido por uma determinada nação sob as demais no 
globo, é preciso, nesse momento, romper com qualquer 
esperança capaz de modificar um momento presente 
indesejável no qual nossas dúvidas não podem transformar 
nosso estilo de vida para uma comunidade civilizacional17 
mais aberta, racional e democrática.  

                                                                                                           
the ability to doubt and to question is not beyond our reach. SEN, Amartya. 
Identity and violence: the illusion of destiny. p. 35.    

16En cambio, tener dos estilos o tradiciones que coexisten, sin que ambos se 
encuentren, se debe considerar un monoculturalismo plural. La resonante defensa del 
multiculturalismo que solemos oír estos días con mucha frecuencia no es más que un 
llamado al multiculturalismo plural. Si una joven perteneciente a una familia 
inmigrante conservadora quiere salir con un chico británico, desde luego se trata de 
una iniciativa multicultural. Sin embargo, que sus tutores intenten impedírselo (lo 
que no es nada raro) difícilmente podría ser una acción multicultural, pues tiene por 
objeto mantener a las culturas separadas. Y, no obstante, es la prohibición de los 
padres, que contribuye al monoculturalismo plural, lo que parece recibir la defensa 
más enérgica y resonante de los supuestos multiculturalistas, con el argumento de la 
importancia de honrar las tradiciones culturales –como si la libertad cultural de las 
mujeres jóvenes no tuviera relevancia alguna y como si las diferentes culturas 
debieran permanecer de alguna manera en cajones aislados. SEN, Amartya. Usos 
e abusos del multiculturalismo. Este País. p. 8.  

17Sob o efeito perverso da perspectiva civilizacional, Sen destaca: It is 
not hard do understand why the imposing civilizacional approach appeals so much. 
It invokes the richness of history and the apparent depth and gravity of cultural 
analysis, and it seeks profundity in a way that an immediate political analysis of the 
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Por esse motivo, o multiculturalismo e sua(s) 
identidade(s)18 não incita ao "choque de civilizações", mas à 
produção de algo comum que seja caracterizado como a 
sua fala sensata19.  É a partir do reconhecimento20 da 

                                                                                                           
'here and now' - seen as ordinary and mundane - would seem to lack. If I am 
disputing the civilizational approach, it is not because I don't see its intellectual 
temptations. SEN, Amartya. Identity and violence: the illusion of 
destiny. p. 43.    

18"[...] a descoberta da minha identidade não significa que eu me 
dedique a ela sozinho, mas sim que eu a negoceie, em parte, 
abertamente, em parte, interiormente, com os outros. É por isso que o 
desenvolvimento de um ideal de identidade gerada interiormente atribui 
uma nova importância ao reconhecimento. A minha própria identidade 
depende, decisivamente, das minhas reacções dialógicas com os 
outros". TAYLOR, Charles. A política do reconhecimento. In: 
TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Tradução de Marta Machado. 
Lisboa, Instituto Piaget, 1994, p. 54.   

19JULLIEN, François. O diálogo entre as culturas: do universalismo 
ao multiculturalismo. Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Zahar, 

2009, p. 163.   

20"[...] a exigência de reconhecimento igual é inaceitável. Mas a história 
não acaba, pura e simplesmente, aqui. Os adversários do 
multiculturalismo no meio académico norte-americano aperceberam-se 
desta fraqueza e serviram-se dela como uma desculpa para virarem as 
costas ao problema. [...]“deve haver alguma coisa entre, por um lado, a 
exigência não genuína e homogeneizante de reconhecimento do valor 
igual e, por outro lado, o autoenclausuramento nos critérios 
etnocêntricos. Existem outras culturas e a necessidade de vivermos 
juntos, tanto em harmonia numa sociedade, como à escala mundial, é 
cada vez maior. O que existe é o pressuposto do valor igual, [...]: uma 
posição que assumimos quando nos dedicamos ao estudo do outro. 
Talvez não seja preciso perguntarmos se se trata de uma coisa que os 
outros possam exigir de nós na qualidade de direito. Poderíamos, 
simplesmente, perguntar se é esta a maneira que devemos usar para 
abordarmos os outros. [...] a um nível simplesmente humano, poder-se-
ia afirmar que é sensato supor que as culturas que conceberam um 
horizonte de significado para muitos seres humanos, com os mais 
diversos caracteres e temperamentos, durante um longo período de 
tempo – por outras palavras, que articularam o sentido do bem, de 
sagrado, de excelente –, possuem, é quase certo, algo que merece a 
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diferença alheia como matriz de uma identidade humana 
sócio-histórica-cultural que se torna possível o projeto de 
dignidade para todos. A(s) ética(s) multicultural(ais)21 
contribui(em) para que essa relação - igual dignidade e 
diferença - estabeleçam o habitat da Democracia entre os 
povos que estão na Terra. 

Entretanto, a vivencia das dificuldades das várias 
culturas as quais estão no Planeta evidencia um esforço 
humanitário mais significativo além das posturas de 
caridade que se está habituado a observar. Essa medida, 
não obstante seja uma resposta rápida para atender uma 
necessidade emergencial, é inviável como projeto de 
convivência mais duradouro.  

Na verdade, a postura de abertura e proximidade 
determinada pela caridade disfarça uma profunda 
indiferença com as misérias vividas pelo Outro no seu dia a 

                                                                                                           
nossa admiração e respeito, mesmo que possuam, simultaneamente, um 
lado que condenamos e rejeitamos. Talvez seja possível exprimi-lo de 
outra maneira: era preciso ser extremamente arrogante para, a priori, 
deixar de parte esta possibilidade". TAYLOR, Charles. A política do 
reconhecimento. In: TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. p. 92/93.       

21"Por isso coloco também as éticas plurais como conquista política, 
porque refletem, acima de tudo, a qualidade política da convivência 
possível. É preciso cultivar paciente e generosamente este tipo de 
atitude, pois não cai do céu por descuido. Implica reconhecimento que 
responsabilidade é modo de compartilhar a vida, sempre dentro de 
contextos frágeis, nos quais a responsabilidade nunca deixa de apontar. 
Ética é, assim, parte da politicidade humana, ou da habilidade de poder 
interferir no destino como sujeito, sem destruir o dos outros. Por conta 
da politicidade, nunca podemos arrefecer o espírito crítico, [...]. Há 
solidariedades que são efeito de poder, bem como participações que 
humilham. A história possível pode ser bem melhor do que a vigente, 
desde que possamos desenvolver esta habilidade política de negociar 
conflitos e convergências de modo coletivo e inteligente, sem deixar de 
manter tais consensos sob eterna reavaliação. Fraternidade é nossa 
transcendência, porque é imanente". DEMO, Pedro. Éticas 
multiculturais: sobre convivência humana possível. Petrópolis, (RJ): 
Vozes, 2005, p. 90. 
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dia, ou seja, não se pretende compreender as nuances - 
positivas ou negativas - de outro ambiente cultural, mas 
ignora-se ou não se deseja o compromisso da proximidade 
a fim de não encarar a face da responsabilidade pela nossa 
humanidade compartilhada. O projeto da(s) ética(s) 
multicultural(ais), na medida em que favorecem o 
esclarecimento22 acerca de nossas identidades23, demanda 
outras respostas para a convivência multicultural 
democrática24. É nessa situação que se observa a 

                                                        
22'if it is not in your interests, why would you have chosen to do what you did? This 
wise-guy skepticism makes huge idiots out of Mohandas Gandhi, Martin Luther 
King Jr., Mother Teresa and Nelson Mandela, and rather smaller idiots out of the 
rest of us, by thoroughly ignoring the variety of motivations that move the human 
beings living in a society, with various affiliations and commitments. SEN, 
Amartya. Identity and violence: the illusion of destiny. p. 21.    

23[...] It might seem that human flourishing - our individual well-being - demands 
the flourishing of the identity groups within wich the meaning of our lives takes its 
shape. Perhaps, then, a state cannot treat us with equal respect without striving to 
respect equally the communities in wich we are embedded, and wich give our choices 
their context and content. APPIAH, Kwame Anthony. Ethics of identity. 
p. 73.  

24"Essa é uma razão imediata para retornar à velha pergunta: qual é o 
ponto da democracia? Há outras razões, claro. Deixe-me mencionar 
duas. Primeiro, apesar da aceitação normativa da democracia como 
uma forma apropriada de governo, permanece um ceticismo prático 
sobre sua eficácia nos países pobres. A democracia, muitos têm 
alegado, funciona muito menos bem do que o governo autoritário, 
especialmente na promoção do crescimento e desenvolvimento 
econômicos. O contraste entre China e Índia é apenas um dos muitos 
argumentos empíricos apresentados para apoiar esse ataque à 
democracia. Uma segunda linha crítica envolve altas teorias de culturas 
e civilizações. O argumento é que a democracia é uma norma peculiar 
ao Ocidente - não afinada com os valores fundadores de outras 
sociedades. A tese de que a democracia é uma idéia essencialmente 
ocidental tem sido divulgada de diversas maneiras tanto por separatistas 
culturais não ocidentais quanto por teóricos ocidentais que já escrevem 
sobre culturas que se chocam e civilizações em atrito. [...] A 
democracia, é óbvio, não se apoia em um único ponto, mas envolve 
muitos pontos inter-relacionados. [...] A democracia, Rawls nos 
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necessidade de um "conjunto capacitário global" a fim de 
oportunizar o exercício da liberdade pelas nossas escolhas, 
agora, humanas e não somente nacionais.  

A escolha pelas filiações culturais e o modo como 
interferem na constituição de nossas identidades, destaca 
Sen, não podem se reduzir aos aspectos puramente 
racionais, mas pelos significados que cada região, cada 
contexto traduz no aperfeiçoamento das relações 
intersubjetivas por meio do conhecimento das variadas 
formas de convivência entre os povos da Terra25. 

Quando se conhece e, em certa medida, se 
experimenta as adversidades ou as privações de cada 
cultura, percebe-se a importância da "condição de agente" 
para mitigar as desigualdades, as misérias, a fome, a 
ausência de direitos e serviços estatais considerados 
fundamentais à vida qualitativa. O desvelo da liberdade, do 
desenvolvimento, da igualdade, da solidariedade, do 
reconhecimento estabelece o "lugar comum" de sentidos 
produzidos pelos humanos e para os humanos.  

O sentido inteligível do multiculturalismo, das 
filiações culturais e a abertura dialogal para a elaboração das 
identidades - sejam as pessoais, sejam as coletivas - não é 
uma posição tranquilizadora que se manifesta por meio de 
respostas dedutíveis, formuladas pela criatividade lógica do 
pensamento a priori, cuja pretensão é sobrepor o diálogo 
pelo monólogo cultural.  

                                                                                                           
ensinou, tem de ser vista não apenas em termos de cédulas e votos - 
por mais importantes que sejam -, mas primariamente em termos de 
'racionalidade pública', inclusive a oportunidade para a discussão 
pública e também como participação interativa e também como 
participação interativa e encontro racional". SEN, Amartya; 
KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do 
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. p. 53/54.     

25SEN, Amartya. Identity and violence: the illusion of destiny. p. 
27/28.    
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Ao contrário, o trânsito entre as culturas e a 
capacidade (incessante) de desenvolver ações tolerantes, de 
comunhão entre regiões e pessoas absolutamente distintas, 
representa esse legado indispensável ao avanço 
civilizacional pacífico mundial. Essa é a fala sensata, coerente26, 
inteligível comum aos seres humanos na Terra. A distância, a 
clausura, as posturas egoístas, a ausência de informação 
capaz de esclarecer dúvidas, geram os preconceitos, as 
guerras, o abandono, a indiferença causada pelas 
justificações e argumentações puramente lógicas.  

A desejada integração humana pela via dos cenários 
multiculturais é uma aposta, cujos riscos de seu insucesso 
são altos. A dimensão romântica da História, dos destinos 
"brilhantes e gloriosos" de cada Estado-nação, desde o 
século XIX, dificulta a aproximação entre os estranhos. A 
coerência, o sentido inteligível de uma fala sensata 
multicultural torna-se um objetivo real, mas, no imaginário, 
ainda inviável porque não se respeita - nem se reconhece - a 
importância dos diálogos entre os diferentes estilos de vida.  

                                                        
26"[...] creio que coerência é, enfim, o termo correto e que lança ponte 
[...]: o que descubro no pensamento de alhures ou daqui é sempre 'co-
erente', uma vez que resistindo efetivamente em conjuntos e 
justificando-se. Assim, com efeito, a inteligência é esse recurso comum, 
sempre em desenvolvimento, bem como indefinidamente partilhável, 
de apreender coerências e comunicar-se através delas. Heráclito já dizia: 
'Comum a todos é o pensar', phronein. O que estabeleceu como 
princípio que não existe nada, de qualquer cultura que seja, que não seja 
em princípio inteligível - é este efetivamente, mais uma vez, o único 
transcendental que reconheço: não em função das categorias dadas, em 
nome de uma razão pré-formada, mas como exigência que forma 
horizonte e jamais se detém (e correspondendo, a esse título, ao 
universal). Isso, portanto, sem resíduo. De maneira absoluta. Ainda que 
os esforços dos antropólogos nunca sejam plenamente recompensados; 
ainda mesmo que eu mesmo nunca tenha certeza de ter conseguido ler 
o suficiente...". JULLIEN, François. O diálogo entre as culturas: do 
universalismo ao multiculturalismo. p. 175/176.     
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A resposta mais simples, rápida, "limpa' e eficaz 
para esses desafios é a eliminação do Outro, seja pela 
indiferença, pela violência (física, psicológica ou simbólica) 
ou pela ausência de pessoas, direitos ou instituições 
responsáveis pela amenização das desigualdades as quais 
persistem sobreviver no decorrer do tempo. Ao que parece, 
a partir dessa descrição, é necessário insistir em ações que 
saiam dessa "zona de conforto" para alterar - radicalmente - 
o momento presente.  

Dentre algumas "virtudes" que impulsionam a 
compreensão sobre o multiculturalismo, as filiações 
culturais e a elaboração das identidades no planeta, a 
impaciência27 e a indignação se mostram como vetores 
preciosos para ampliar, esclarecer e consolidar a nossa 
humanização histórica. A primeira "virtude" mencionada - 
impaciência - denota a resignação silenciosa criada pelo seu 
oposto: a paciência28. Percebe-se como, ainda, persiste, 
historicamente, a privação e a desigualdade 
multidimensional no mundo29.  

                                                        
27"[...] Mesmo a opressão do colonialismo britânico só terminou 
quando a impaciência política indiana gerou movimentos populares que 
tornaram o Raj ingovernável". SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória 
incerta: a Índia e suas contradições. p. 310.  

28"A paciência não tem ajudado a corrigir nenhuma dessas 
desigualdades e injustiças; nem tem provado ser gratificante de 
nenhuma outra forma facilmente detectável. Por outro lado, lado 
muitas vezes mudanças positivas ocorreram e produziram efeitos certa 
libertação quando a reparação dos males foi procurada ativamente e 
perseguida com vigor". SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: 
a Índia e suas contradições. p. 310.  

29"A desigualdade multidimensional tende a gerar, [...], os meios para a 
sua própria perpetuação, nomeadamente através de distorção de 
debates públicos e da cobertura da mídia. A enorme divisão social 
carrega consigo grandes desigualdades na voz e poder de diferentes 
grupos e, além disso, ajuda a minimizar a visibilidade da privação dos 
mais necessitados da sociedade, o que parece atender em especial aos 
interesses de uma imensa - e ruidosa - população de pessoas não tão 
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Nem sempre a paciência, descrita como fonte de 
prudência nas escolhas e decisões - sejam pessoais ou 
coletivas - é a medida necessária para romper com o 
silêncio ruidoso, ensurdecedor, daqueles que sofrem, 
diariamente, pela ausência do Outro a fim de contribuir 
para amenizar, minimamente, sua angústia por uma vida 
mais decente, digna e prudente. Paciência, destaca-se, não 
se confunde com passividade. Aquela é virtude, cuja 
habitualidade fomenta a reflexão, a organização e a paz, 
mas, ao mesmo tempo, especialmente num cenário 
multicultural, não representa essa fala sensata porque não 
age para romper com os fenômenos os quais destroem o 
mundo como "lugar de sentidos" que enaltecem a 
necessidade de uma "Dignidade multidimensional". 

A Paciência se tornou passividade30, ou seja, o 
"agente" preferiu se sentar nas bancadas existenciais31 e, 

                                                                                                           
necessitadas". SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e 
suas contradições. p. 310.   

30"É necessário avisar a essas pessoas que a vida cria oportunidades de 
reflexão e ação quando se oferece tempo de perceber o que somos e 
como podemos agir perante os Outros. Por esse motivo, a paciência 
denota essa linha conectiva entre existência e o existir. Paciência não se 
confunde com passividade. Ao contrário, denota ação ponderada de 
nossa postura introspectiva daquilo que se apresenta diante de cada 
pessoa. Reitera-se: Sob o nome de sobrevivência, cada um de nós 
está abdicando de condições necessárias ao nosso 
desenvolvimento – no seu sentido mais amplo - porque se deseja 
ter algo de imediato". AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. O 
direito em busca de sua humanidade: diálogos errantes. Curitiba: 
CRV, 2014, p. 91/92. Grifos originais da obra estudada.  

31 “[...] Aquele que é ou aquilo que é não entra em comunicação com 
sua existência em virtude de uma decisão tomada anteriormente ao 
drama, antes do abrir da cortina. É precisamente em já existindo que 
ele assume essa existência. Mas nem por isso é menos verdade que, no 
fato de existir – fora de todo pensamento, de toda afetividade, de toda 
atividade dirigida para as coisas e as pessoas que constituem a conduta 
da vida – cumpre-se um acontecimento diferente e prévio de 
participação da existência, um acontecimento de nascimento. [...] A 
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agora, é "expectador". Essa não é a descrição de Paciência. 
O ser paciente não espera, mas age, de modo prudencial, 
para garantir a viabilidade dos resultados de uma ação a 
qual não se torna passiva diante do sofrimento alheio. 

O agir paciente, a partir dessa descrição, é 
conduzido pela serenidade32, pois o diálogo entre as duas 
categorias se opõem, radicalmente, aos interesses de 
determinados grupos, os quais têm chances financeiras de 
manter uma vida com relativa dignidade e acesso aos 
serviços considerados fundamentais, porém se descrevem 
como "pessoas comuns"33 se comparadas a outros grupos 
sociais com elevada condição econômica no planeta - os 
"míseros" 1% (um por cento) que detém fortunas maiores 
em detrimento do Produto Interno Bruto (PIB) de nações 
espalhadas pelo globo. 

                                                                                                           
dualidade da existência e do existente é certamente paradoxal, uma vez 
que o que existe não pode conquistar nada se ele não existe 
previamente”. LÉVINAS, Emmanuel. Da existência ao existente. 
Tradução de Paul Albert Simon e Ligia Maria de Castro Simon. 
Campinas, (SP): Papirus, 1998, p. 22.  

32 “[...] a serenidade é o contrário da arrogância, entendida como 
opinião exagerada sobre os próprios méritos, que justifica a 
prepotência. O indivíduo sereno não tem grande opinião sobre si 
mesmo, não porque se desestime, mas porque é mais propenso a 
acreditar nas misérias que na grandeza do homem, e se vê como um 
homem igual aos demais”. BOBBIO, Norberto. Elogio da 
serenidade: e outros escritos morais. Tradução de Marco Aurélio 
Nogueira. São Paulo: Editora da UNESP, 2002, p. 39 

33"A névoa de obscuridade tem sido tão forte sobre a incidência e 
intensidade da privação extrema que a própria ideia de povo - o objeto 
de suporte imediato de líderes políticos influentes - sofreu uma grande 
redefinição. Os relativamente bem de vida, que de fato não têm tanto 
dinheiro quanto os ricos, muitas vezes tendem a se ver como 'pessoas 
comuns' - 'aam aadmi', em hindi -, situando a si mesmos como os mais 
necessitados da sociedade, o que pode ser uma descrição apropriada 
somente se compararmos com a camada superior da elite econômica 
[...]". SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas 
contradições. p. 311. Grifos originais da obra em estudo.  
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Esse cenário influencia, diretamente, os 
parlamentos no sentido de auxiliar essas "pessoas comuns", 
criando-lhes mecanismos a fim de garantirem a 
manutenção do seu status de vida34 enquanto que os 
"outros", os marginalizados e miseráveis, não têm 
semelhante atenção, seja dos cidadãos ou dos próprios 
governos. Por esse motivo, a privação de direitos e 
mecanismos os quais asseguram liberdade, igualdade e 
solidariedade se torna duradoura. As vozes que agonizam 
jamais são ouvidas porque não trazem nenhuma "utilidade" 
ou "benefício" para as "pessoas ditas comuns" e a elite 
econômica do planeta. A dimensão dialogal dos cenários 
multiculturais não torna efetivo os seus objetivos porque se 
persiste em eliminar a pluralidade de vozes que agonizam 
em todo o território terrestre35. 

É a partir desses argumentos que o agir paciente se 
manifesta pela indignação. Não é possível, nesse trânsito 
entre as culturas, no reconhecimento de uma "adversidade 
multidimensional e multicultural", que as pessoas sejam 

                                                        
34"[...] As queixas dos 'relativamente privilegiados, mas não os mais 
privilegiados', que constituem a categoria das assim chamadas 'pessoas 
comuns', recebem uma atenção tremenda, e as perspectivas desse grupo 
facilmente mobilizável são predominantes nos principais partidos 
políticos. Isso está em nítido contraste com a relativa falta de atenção 
para as enormes - e duradouras - privações dos mais favorecidos da 
sociedade indiana". SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória incerta: a 
Índia e suas contradições. p. 311.    

35"Essa exclusão, por sua vez, leva a um desprezo generalizado pelos 
interesses dos mais desfavorecidos nas políticas públicas. A negligência 
da educação escolar, saúde, seguridade social e de assuntos afins no 
planejamento indiano é um aspecto desse padrão geral. Mas os vieses 
da política pública em favor dos interesses privilegiados também 
assumem diversas outras formas, entre as quais a negligência da 
agricultura e do desenvolvimento, a tolerância em relação à pilhagem 
ambiental para ganhos privados e a chuva de subsídios públicos 
(implícito ou explícitos) parta grupos privilegiados". SEN, Amartya; 
DRÉZE, Jean. Glória incerta: a Índia e suas contradições. p. 310.    
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indiferentes e "tolerantes" com a perversão dos governos e 
suas finalidades, bem como com a degradação do ser 
humano em qualquer ambiente cultural. A indignação, sob 
esse ângulo, é algo precioso porque impede ou, pelo 
menos, previne essa indiferença endêmica ao se observar 
essa persistente "perda de humanidade histórica"36.  Essas 
são as razões pelas quais se torna necessário meditar as 
palavras de Hessel37: 

Eu desejo a todos, a cada um de vocês, que tenham 
seu motivo de indignação. Isto é precioso. Quando 
alguma coisa nos indigna, como fiquei indignado 
com o nazismo, nos transformamos em militantes; 
fortes e engajados, nos unimos à corrente da 
história,e a grande corrente da história prossegue 
graças a cada um de nós. Essa corrente vai em 
direção de mais justiça, de mais liberdade, mas não 
da liberdade descontrolada da raposa no galinheiro. 
Esses direitos, cujo programa a Declaração 
Universal redigiu em 1948, são universais. Se você 
encontrar alguém que não é beneficiado por eles, 
compadeça-se, ajude-o a conquistá-los. 

                                                        
36"É verdade, os motivos para se indignar atualmente podem parecer 
menos nítidos, ou o mundo pode parecer complexo demais. Quem 
comanda, quem decide? Nem sempre é fácil distinguir entre todas as 
correntes que nos governam. Não lidamos mais com uma pequena elite 
cujas ações entendemos claramente. É um vasto mundo, no qual 
sentimos bem em que medida é interdependente. Vivemos em uma 
interconectividade que nunca existiu antes. Mas nesse mundo há coisas 
insuportáveis. Para vê-las é preciso olhar bastante, procurar. Digo aos 
jovens: procurem um pouco, vocês vão encontrar. A pior das atitudes é 
a indiferença, é dizer 'não posso fazer nada, estou me virando'. Quando 
assim se comportam, vocês estão perdendo um dos componentes 
indispensáveis: a capacidade de se indignar e o engajamento, que é 
consequência desta capacidade". HESSEL, Stéphane. Indignai-vos!. 
Tradução de Marli Peres.São Paulo: Leya, 2011, p. 21/22. 

37HESSEL, Stéphane. Indignai-vos!. p. 16. 
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A indignação contra os males que privam as 
pessoas não pode nos petrificar a ponto de se perder a 
dimensão caleidoscópica de nossa humanidade. Essa 
atitude egoísta e dissociada do "mundo da vida" deve 
causar algo em nós, capaz de reivindicar a integração entre 
todos na Terra para se estabelecer as vias da conciliação e 
não-violência38 - seja física, psicológica, informacional ou 
simbólica - entre as culturas.  

A atitude paciente, serena, se manifesta pela 
indignação. A consequência dessa compreensão é o 
engajamento, a responsabilidade - radical, para alguns - 
perante o sofrimento do Outro. A existência dos diferentes 
males provocados na Terra deve provocar nossa 
impaciência e indignação como fonte criativa de resistência 
pacífica e serena contra a persistência de interesses 
privilegiados os quais não compactuam em enxergar o que 
é "comum" e necessário para todos, nesse cenário 
multicultural. É esse olhar mais enraizado na vida de cada 
cultura que se encontra os motivos para consolidar a paz e 
proximidade entre todos. Por esse motivo, Hessel destaca: 
criar é resistir e resistir é criar39. 

O engajamento humano causado pela impaciência e 
indignação contra os fatores que diminuem a abertura 
dialogal dos espaços democráticos, causam esse "mal-estar 
civilizacional" pela supressão de direitos e serviços 
considerados fundamentais para todos em detrimento às 
camadas sociais que possuem condições financeiras para 
manter condições de vida qualitativa e disseminam 

                                                        
38"Devemos entender que a violência dá as costas à esperança. 
Devemos preferir a esperança da não-violência. Este é o caminho que 
se deve aprender a trilhar. Tanto do lado dos opressores quanto dos 
oprimidos, devemos chegar a uma negociação para fazer a opressão 
desaparecer; é o que permitirá não haver mais violência terrorista. Eis 
por que não devemos deixar que ódio demais se acumule". HESSEL, 
Stéphane. Indignai-vos!. p. 32.  

39HESSEL, Stéphane. Indignai-vos!. p. 36. 
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diferentes modos de oprimir e violentar, mundialmente, 
essa condição comum denominada humanidade. Não! 
Deve-se resistir, com serenidade, diante desse cenário e, de 
modo criativo, consolidar ações as quais mitiguem a 
diferença posta como privilégio sob os outros e ampliem 
nossa visão acerca daquilo que impede a constituição 
pacífica qualitativa de um futuro comum.  

Todos esses fatores e a importância democrática de 
um cenário multicultural, sempre renovado - de modo 
criativo - pela impaciência e indignação contra ações que 
atirem ao poço sem fundo da miséria os seres humanos. A 
serenidade da impaciência e indignação - ressalte-se - é essa 
fala sensata, coerente e inteligível na qual renova as utopias 
carregadas de esperança40, pois essa última expressão - 
esperança41 - denota nossa capacidade de modificar o 
momento presente que se torna insuportável para a difusão 
dos diferentes modos de vida e seres os quais coexistem 
num "lar comum".     

                                                        
40MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1994, p. 19.  

41Warat, ao escrever o prefácio da obra “Fundamentos da Política 
Jurídica”, insiste nessa emoção fundamental que impulsiona os 
múltiplos cenários do momento presente. Esperança é algo improvável, 
na qual se encarna e modifica uma situação indesejada, nem sempre 
ocorrida no nosso tempo de vida. Segundo o mencionado autor: "A 
esperança é alguma coisa da ordem do improvável. Temos esperança 
quando acreditamos que algum acontecimento improvável venha a 
acontecer para transformar uma situação indesejável. A esperança é, no 
fundo, a utopia do improvável: A afirmação da validade moral do 
improvável que pode acontecer, partindo de situação já dada". 
WARAT, Luis Alberto. Prefácio. In: MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Fundamentos da política jurídica. p. 13.  



CAPÍTULO VI 

DEMOCRACIA E 

GLOBALIZAÇÃO 
 
A riqueza do diálogo entre as culturas evidencia 

nossa tentativa de esclarecer o que é esse local, essa 
sensação de pertença chamada de humanidade comum, não 
obstante cada povo do globo tenha suas tradições, a sua 
organização, sua história, seu próprio cotidiano. O 
aperfeiçoamento da Democracia, insiste-se, não ocorre fora 
do território multicultural, pois é a sua presença que 
influencia, ou melhor colabora, na constante melhoria de 
nossas identidades, sejam as pessoas ou coletivas. É a partir 
desse(s) (re)encontro(s) com o Outro no mundo que surge 
a epifania de se consolidar, historicamente, a 
multidimensionalidade da Dignidade. 

Por esse motivo, o fenômeno da globalização traduz 
a necessidade do complemento histórico-sócio-cultural 
entre os povos que habitam o território terrestre. Esse 
cenário não se torna possível pela postura - totalitária, 
ressalte-se - de um Estado-nação cujo desejo é dominar, 
colonizar o Outro diante de sua "supremacia" econômica, 
política ou tecnológica. As raízes da dimensão global não 
devem privilegiar interesses desta ou daquela nação, mas 
identificar, ao longo do tempo, aquilo que nos une como 
seres humanos na tentativa de mitigar as diferentes 
privações as quais não oportunizam a todos uma vida 
qualitativa, livre, igual e solidária.  

A globalização aparece, na obra de Sen, apenas na 
maturidade da sua produção acadêmica e política devido ao 
contexto histórico e cultural, isto é, neste último período 
ocorreu uma expressiva integração e aproximação entre os 
povos sem precedentes na história da Humanidade. Por 
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outro lado, a Democracia é o tema recorrente em toda a 
sua produção. Pode-se afirmar que a sua obra é avaliada ou 
classificada como uma “profissão de fé” no 
aperfeiçoamento do espaço e atitudes democráticas.  

Nesse momento, a dimensão multicultural da 
Democracia aparece como medida de enfrentamento aos 
domínios puramente instrumentais da Economia, os quais 
não enxergam perspectivas de integração, de cooperação, 
mas difundem pela excessiva competição a miséria, a 
pobreza, a fome, o analfabetismo, a exclusão e a eliminação 
do estranho porque esse representa minha indiferença 
perante sua dor e angústia. As vozes no mundo se tornam 
silentes na clausura do "Eu".  

A globalização é, por esse motivo, uma aposta de 
amplitude da Democracia, pois tem-se esperança na 
mudança de um momento presente indesejável, para 
alguns, e, insuportável, para a maioria. Essa força utópica 
na qual demanda as modificações necessárias para a 
convivência (e responsabilidade) em todo o território 
terrestre. Pensar globalmente é, ainda, uma atitude de 
resistência porque a abertura dialogal, a proximidade, o 
conhecimento das adversidades locais, previnem ou 
impedem esse avanço desmedido do Consumismo, da força 
do capital global, do caráter universalizante de uma Razão 
(Lógica ou Instrumental) a qual, por meio de sua dedução, 
sinaliza respostas (indiferentes) para a solução de todas as 
mazelas dos homens e mulheres.  

A força dessa aposta e resistência por meio do 
cenário multicultural precisa identificar, neste século XXI, 
duas perguntas fundamentais: a) O que é essa Dignidade 
multidimensional?; b) Quais os mecanismos globais as 
quais asseguram que todos tenham oportunidades de 
desenvolvimento, bem como o exercício do agir livre por 
meio de suas escolhas?  

Na exposição desse livro nossa preocupação foi 
permanente ao demarcar, associar, demonstrar, destacar e 
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apontar para o leitor a confiabilidade e a fundamentação do 
autor nas estruturas, nas instituições, na formação moral, 
nas convicções cívicas e nos recursos de participação e 
decisão conquistados pela Democracia ao longo do tempo.  

O debate sobre esse tema e sua missão na 
organização da sociedade é necessário em cada tempo e 
local porque a realidade é dinâmica e em permanente 
transformação. No interior de cada país, especialmente 
considerando a diversidade cultural, a multiplicidade de 
interesses e as demandas econômicas, existem inúmeras 
contingências que denotam uma composição específica e 
diferenciada em relação aos demais. Sen é insistente quando 
destaca a Índia como um mosaico de culturas, a tradição 
europeia e as peculiaridades dos Estados Unidos da 
América1.  

A Democracia não necessita de justificativas 
relevantes ou de significativa repercussão, pois percebe-se 
os benefícios dialogais, emancipatórios e organizacionais 
deste modelo de regime político. No entanto, nos 
momentos ou contextos em que as ameaças a sua 
continuidade, em menor ou maior expressão, essa 
necessidade se agiganta.  

Ao analisar os inúmeros acontecimentos do século 
XX relacionados à Democracia, Sen expõe suas 
preocupações e a necessidade da reconfiguração de sua 
missão por meio da seguinte questão: “Qual é o ponto da 
democracia2?” Essa abordagem demanda a construção de 

                                                        
1SEN, Amartya. Identity and violence: the illusion of destiny. Nesta 
obra o leitor encontrará                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
uma explicação sobre as diferenças que caracterizam os povos e o 
interior dos países. Existe, também, as possibilidades, limites e 
empecilhos para se fazer justiça em sociedades complexas, nem sempre 
numerosas quando se trata do número de habitantes.  

2SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 52.  
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um conjunto de referências capazes de afirmar a tradição e, 
simultaneamente, construir outras formas de compreensão 
e mecanismos de efetivação considerando os parâmetros 
apresentados pelos novos contextos. 

Inicialmente, é fundamental desmistificar a 
compreensão tradicional sobre a Democracia como um 
produto ou conquista exclusivamente ocidental, ou mesmo 
europeu. A obra de Sen é insistente sobre esse tema. A 
conjugação de valores, interesses, dinâmicas e estratégias de 
integração, dominação e, por vezes, até, guerras de 
anexação de povos ou territórios contribuíram para a 
formatação de um modelo de organização social estável, 
representativo, plural e com condições de estruturar a 
organização e o funcionamento das sociedades 
caracterizadas por diferenças e desigualdades3.  

A Democracia é uma elaboração conjunta e a 
síntese dialogal entre culturas, interesses e objetivos que 
ultrapassam as fronteiras nacionais. Trata-se de uma 
conquista da humanidade a fim de se garantir estabilidade 
nas relações humanas e propiciar condições viáveis à 
organização social4.  

                                                        
3  “Para que hoje escolhamos o caminho da democracia, não é preciso 
que tenhamos nascido num país com longa história democrática”. 
SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 437 (b). Nesse mesmo contexto 
o autor expõe um conjunto de referências que, embora sintéticas, 
oferecem indicações para que os interessados conheçam as 
contribuições de diversos povos, culturas e pessoas na formatação dos 
valores e instituições. Cabe destacar O filósofo judeu Maimônedes, O 
Imperador Saladino e o também Imperador Akbar. SEN, Amartya. A 
ideia de justiça. p. 439 (b). 

4The need to take a broader view of democracy-going well beyond the freedom of 
elections and ballots-has been extensively discussed not only in contemporary political 
philosophy, but also in the new disciplines of social choice theory and public choice 
theory, influenced by economic reasoning as well as by political ideas. The process of 
decision-making through discussion can enhance information about a society and 
about individual priorities, and those priorities may respond to public deliberation. 
SEN, Amartya. Democracy and its global roots: why 
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O significado do pensar e agir democráticos traduz 
a composição simbólica e efetiva daquilo que se manifesta 
na realidade pacífica e diária das pessoas. O percurso desde 
a Grécia onde se constroem as primeiras referências de um 
sistema de governo da cidade que prima pela participação 
de todos os cidadãos percorreu um árduo caminho até se 
tornar o regime possível para todos.  

Na teoria da justiça de Sen existe a demonstração 
de como essa dinâmica foi construída e trouxe para a 
Humanidade um sistema de organização que contempla, 
ordena e conjuga as diferenças, bem como os mecanismos, 
instrumentos e instituições capazes de diminuir as 
desigualdades que ameaçam a estabilidade social e 
subjugam, classificam homens e mulheres conforme 
interesses com maior poder de influência e dominação5.    

O necessário debate sobre a origem, ocorrência e a 
relevância de cada um, seja país ou personalidade, acerca da 
Democracia não impede o reconhecimento dos seus 
arquitetos mais importantes. Nesse campo específico, 
destaca-se a menção que Sen faz, de forma enfática, à 
tradição europeia e ocidental na sua estruturação, 
especialmente institucional: 

É claro que não se pode duvidar que a estrutura 
institucional da prática contemporânea da 
democracia, em larga medida é o produto da 
experiência vivida na Europa e na América ao 
longo das últimas “centúrias”, e é extremamente 

                                                                                                           
democratization is not the same as westernization. Disponível em 
http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-
sm/sen_democracy.pdf. Acesso em 25 de junho de 2015.  

5 “A democracia, na sua elaborada forma institucional, pode até ser 
uma coisa nova na face da terra – a sua prática tem pouco mais de dois 
séculos -, mas, ainda assim, como assinalava Tocqueville, ela vem dar 
expressão a uma tendência da vida social cujo historial é mais espalhado 
e bem mais longo”. SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 428 (b). 
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importante que se reconheça isso, já que os 
desenvolvimentos porque passaram esses formatos 
institucionais forma imensamente inovadores e 
acabaram, no final, por vir a revelar a sua eficácia.  
Será pois difícil duvidar que temos aí uma grande 
realização ocidental6”.   

O patrimônio moral, legal e institucional disposto 
pelas sociedades democráticas mais estáveis não as isentam 
de profundas crises humanas, no sentido mais amplo dessa 
palavra. Torna-se necessário a atualização e práxis dessas 
posturas, especialmente nos locais que se percebe intensas 
desigualdades, ausência de convicções sociais e 
institucionais, isto é, da razão pública expressa como rotina 
de aperfeiçoamento da Democracia. Sem esse cenário, os 
processos de instrumentalização e alienação faz com que 
esse regime político seja substituído por governos 
totalitários.  

Todos esses fatores se tornam fontes de 
preocupações permanentes no pensamento de Sen e de 
outros líderes com clara responsabilidade política. Nesse 
momento, sublinha-se: “[...] o tema da democracia foi 
ficando tremendamente embrulhado por causa da utilização 
que, nos anos mais recentes, se tem dado à retórica que o 
rodeia7”. 

A carência de Democracia em muitos países, 
especialmente aqueles dominados por governos autoritários 
como é o caso da China, oferecem parâmetros de avaliação 
diferenciados sobre as condições para a realização da 
Dignidade Humana. O poder das instituições, a educação 
para os valores e as políticas de desenvolvimento, entre 
outros aspectos, representam como uma abordagem restrita 
impede a formação de uma concepção crítica e o 

                                                        
6SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 427 (b). 

7SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 426 (b). 
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aperfeiçoamento da equidade social. Sen insiste que “O 
valor da democracia não está restrito aos meios de que ela 
dispõe para o ordenamento justo de uma sociedade, mas 
abrange também os valores que a sustentam, assim como o 
conjunto de princípios que a legitimam8”. 

O núcleo de sustentação da Democracia, 
especificamente representado nos princípios, é fundamental 
porque expressa e sinaliza para a capacidade e as condições 
de operar no cotidiano da organização social dos critérios 
de justiça, sem as quais não se pode falar em estabilidade ao 
convívio entre as pessoas ou legitimidade moral de um 
sistema social. O percurso da obra de Sen pode ser 
retratado como um exercício de percepção acerca da 
clareza conceitual no que se refere à práxis democrática, 
quando bem explicada e corretamente praticada, se efetiva 
no cotidiano da vida das pessoas e da organização social.   

Quando Rawls9, por exemplo, afirma que países 
democráticos não guerreiam entre si, percebe-se a sua 
influência na afirmação de Sen sobre ocorrências como a 
fome, a miséria, a desigualdade ou outras deficiências. A 
Democracia é o sistema que conjuga eficiência e eficácia, 
assim como, teoria e prática10 no intuito de favorecer o 

                                                        
8 ZAMBAM, Neuro José.  Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 102.  

9“Embora as sociedades democráticas liberais tenham muitas vezes 
guerreado com Estados não democráticos, desde 1800 sociedades 
liberais firmemente estabelecidas não se combateram. Nenhuma das 
guerras mais famosas da história ocorreu entre povos democráticos 
estabelecidos”. RAWLS, John. O direito dos povos. Tradução de Luis 
Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 66.   

10"[...] jamais de deu uma carestia de grandes proporções numa 
democracia ‘funcionante’, dotada de eleições regulares, partidos de 
oposição, liberdade de expressão e meios de comunicação 
relativamente livres (mesmo tratando-se de um país particularmente 
pobre e com uma situação alimentar gravemente adversa". SEN, 
Amartya. A ideia de justiça. p. 451 (b). 
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reconhecimento de diferentes interesses, diferentes 
vontades para se constituir um cenário de convivência – 
intercultural – mais pacífico.  

O compromisso moral e político com a Democracia 
caracteriza a identidade de um cidadão, cujos deveres 
integra-se à realidade social e, especificamente com as 
condições de justiça social. Nessa configuração, se 
compreende a força razão pública11 (ou racionalidade 
pública), amplamente destacada por Sen, quando se refere à 
Democracia e seu aparato:   

E o que é mais importante é que o conjunto de 
todas essas contribuições têm ajudado a fazer 
suscitar o geral reconhecimento de que, para um 
mais amplo do que seja a democracia, as questões 
centrais são a participação política, o diálogo e a 
interação pública. O papel crucial desempenhado 
pela argumentação pública na prática da democracia 
faz com que todo o tema da democracia se 
relacione de perto com o tópico central dessa obra, 
ou seja, a justiça12. 

                                                        
11Além da clareza de Sen, o leitor poderá consultar a exposição de 
Rawls sobre a razão pública. RAWLS, John. O liberalismo político. 2. 
ed. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 2000, p. 
261. Destacamos a epígrafe: “A razão pública é característica de um 
povo democrático: é a razão de seus cidadãos, daqueles que 
compartilham o status de cidadania igual. O objeto dessa razão é o bem 
do público: aquilo que a concepção política de justiça requer da 
estrutura básica das instituições da sociedade e dos objetivos e fins a 
que devem servir. Portanto, a razão pública é pública em três sentidos: 
enquanto a razão dos cidadãos enquanto tais, é a razão do público; seu 
objeto é o bem do público e as questões de justiça fundamental; e sua 
natureza e conceito são públicos, sendo determinados pelos ideais e 
princípios expressos pela concepção de justiça política da sociedade e 
conduzidos à vista de todos sobre essa base”.  

12SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 431 (b). 
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O processo de formação da identidade democrática 
e a sua repercussão na Sociedade cria um conjunto de 
influências e dinâmicas que, além de formatar a organização 
e o funcionamento das instituições, estabelece um conjunto 
de informações e interações que implicam na vida do outro 
e, de forma reversa, impactam ou retroagem na dinâmica 
do sujeito. Essa é uma percepção peculiar, mas que precisa 
ser compreendida no sue caráter universal e na capacidade 
de desenvolver desde a autoestima de uma pessoa até a sua 
condição de agente, isto é, de sujeito ativo.  

A força do debate público e suas consequências não 
são uma mera invenção de idealistas, ou seja, “[...] não é 
coisa de pouca monta que, por meio da discussão pública, a 
democracia consiga levar as pessoas a interessarem-se pelas 
privações dos demais e a compreenderem melhor o que se 
passa na vida das outras pessoas13”. 

O debate público, como instrumento de 
fortalecimento da Democracia, esclarece as prerrogativas 
mais importantes não pode ser limitado às esferas do 
exercício do poder ou da atuação das autoridades eleitas ou 
não e dos líderes locais ou em nível mais amplo.  

A obra de Sen nesse contexto apresenta as 
condições de percepção de como a força democrática está 
enraizada no agir livre das pessoas mais simples. Inúmeras 
são as anotações em que o autor sublinha a necessidade de 
a Democracia funcionar para esses seres humanos, mesmo 
nos lugares mais longínquos, e interferir nas realidades mais 
ameaçadoras prevenindo desigualdades ou outras ameaças.  

O valor universal da Democracia indica o seu poder 
de convencimento, bem como a força motivadora possível 
e necessária para todos. Errônea é a afirmação de que 
certas realidades ou países não tem capacidade para 
estimularem espaços e diálogos democráticos. Essa seria, 
ou é, uma demonstração de exclusão política que afronta 

                                                        
13SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 454 (b). 
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um dos pilares da equidade social. Sobre esse 
entendimento, Sen destaca: “Não é difícil pensar que 
concentrar-se na democracia e na liberdade é um luxo que 
um país pobre ‘não se pode dar14’”. O combate às diversas 
formas de discriminação exige o reconhecimento da 
democracia como um direito de todos15. 

O impacto da Democracia nas políticas sociais é 
recorrente na abordagem de Sen, seja pela exaustiva análise 
sobre o problema das desigualdades no mundo, 
especialmente as fomes coletivas, seja pelas deficiências na 
execução das políticas de desenvolvimento econômico e 
social16.  

O valor moral do espaço democrático que, 
normalmente, sobressai em relação às suas condições de 
concretização do cotidiano, não dispensa a percepção do 
seu caráter instrumental, isto é, “[...] sua utilidade na 
prevenção de desastres econômicos é, em si, 
importantíssima17”.  

A riqueza do pensamento de Sen, nesse particular, 
está na sua capacidade de evidenciar os limites e ameaças da 
instrumentalização da Democracia, sem deixar de 
evidenciar, em certas circunstâncias, a sua necessária 

                                                        
14SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 174.  

15"O debate público tem o poder de contribuir para a melhoria e o 
aprimoramento da própria dinâmica da democracia, especialmente em 
contextos complexos como pode ser notado no conjunto das 
referências de Sen sobre esse tema. “Não só a força da discussão 
pública é um dos correlatos da democracia, com um grande alcance, 
como também seu cultivo pode fazer com que a própria democracia 
funcione melhor”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. p. 186. 

16Para uma análise mais completa do problema das fomes coletivas e 
seu impacto na organização social, sugerimos a leitura de: SEN, 
Amartya: Poverty and faminess: an essay an entitlement and 
deprivation. Oxford: Oxford University Press, 1981.    

17SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 186.  
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condição de meio à realização dos interesses humanos 
comuns. Essa é uma querela insignificante, mas que precisa 
ser notada sob pena de empobrecimento da abordagem e 
da mensagem desse autor.  

A relação entre as estratégias de desenvolvimento e 
a Democracia é uma particularidade de Sen amplamente 
reconhecida pelos seus comentadores, pois observa-se, 
ainda, a abordagem sobre as medidas de pobreza e quais os 
seus resultados para se modificar os vários cenários de 
extrema pobreza e miséria, principalmente nos países cujos 
governos desprezam a tradição democrática. 

Existe um convencimento sobre a relação 
construtiva, interdependente e de fortalecimento do sistema 
de organização social democrático e a sua capacidade de 
efetivação e crescimento das políticas de desenvolvimento. 
A herança do pensamento de Sen pode ser notada na sua 
capacidade de desvincular o desenvolvimento econômico 
da matriz tecnicista e de produção e integrar as suas 
estratégias, técnicas e decisões para a arena dos 
mecanismos, dinâmicas e estratégias da Democracia.  

Os sistemas autoritários são incompatíveis com as 
políticas de desenvolvimento de alcance universal ou 
preocupadas com o bem-estar social e o valor da pessoa, 
para destacar dois aspectos pontuais. Destaca Sen: “Na 
verdade, há poucas evidências gerais de que governo 
autoritário e supressão de direitos políticos e civis sejam 
realmente benéficos para incentivar o desenvolvimento 
econômico18”. O próprio debate público e a força da 
argumentação política em vista da estruturação das políticas 
de desenvolvimento social são uma prerrogativa possível 
apenas em sociedades democráticas.  

A necessária proposição de um modelo de 
sustentabilidade para o desenvolvimento é um dos 
fundamentos das sociedades democráticas na atualidade. 

                                                        
18SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 177.  
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Os acordos internacionais nessa área têm como 
protagonistas países democráticos. Esse cenário se pode 
notar na sua capacidade de dialogar a partir da exposição de 
políticos, cientistas e da população em geral. A força da 
opinião pública impacta sobremaneira em propostas dessa 
natureza19 porque evidenciam a exposição das necessidades 
gerais20 e do combate a problemas que ameaçam a 
segurança geral21.    

A crença de Sen no valor moral da democracia para 
o desenvolvimento de políticas atualizadas e em condições 
de conjugar valores essenciais do homem, disposição de 
recursos, atendimento às necessidades básicas e propostas 
de longo prazo é compromisso de todos e supõe a 
capacidade política de reconhecer os aspectos normativos, 
técnicos e morais. 

Desenvolver e fortalecer um sistema democrático é 
um componente essencial do processo de 
desenvolvimento. A importância da democracia 
reside, como procuramos mostrar, em três atitudes 
distintas: (1) sua importância intrínseca, (2) suas 
contribuições instrumentais e (3) seu papel 
construtivo na criação de valores e normas. 
Nenhuma avaliação da forma de governo 

                                                        
19 “Ademais, para expressar publicamente o que valorizamos e exigir 
que se dê a devida atenção a isso, precisamos de liberdade de expressão 
e escolha democrática”. SEN, Amartya. Desenvolvimento como 
liberdade. p. 180.  

20 “Em uma democracia, o povo tende a conseguir o que exige e, de um 
modo mais crucial, normalmente não consegue o que não exige”. SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 184. 

21 “A democracia tem sido especialmente bem-sucedida na prevenção 
de calamidades que são fáceis de entender e nas quais a solidariedade 
pode atuar de uma forma particularmente imediata”. SEN, Amartya. 
Desenvolvimento como liberdade. p. 182. 
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democrático pode ser completa sem considerar 
cada uma das virtudes22. 

A avaliação das políticas de desenvolvimento 
orientadas pela trajetória da Democracia indica a 
necessidade de esclarecimento da concepção de pessoa 
como o agente principal desse processo e responsável pela 
sua orientação e efetivação23. Essa afirmação salienta a não 
dependência, apenas, do crescimento econômico como 
vetor da segurança de uma sociedade.  

A busca das condições de bem-estar social não está 
dissociada da necessidade de distribuição de renda, mesmo 
em épocas de crise econômica ou intempéries ambientais. 
Com a mesma intensidade se avaliam as políticas de 
mercado, a utilização dos recursos ambientais e naturais, o 
compromisso moral com as presentes e futuras gerações, 
bem como o próprio crescimento econômico24. 

O valor e o reconhecimento do modelo de 
desenvolvimento e a sua democracia está imbricada porque 
a dinâmica de organização, efetivação e os consequentes 
benefícios conjugam o referencial teórico e a respectiva 

                                                        
22SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 185.  

23 “A conexão entre o modelo de desenvolvimento sustentável e a 
organização democrática é de interdependência e complementaridade. 
Nesse sentido, a solidificação da democracia, com o seu crescente 
aprimoramento, contribui eficazmente para a diminuição e, em muitas 
situações, a eliminação de graves deficiências existentes na sociedade”. 
ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 204. 

24 “Mas há mais. Para compreendermos a totalidade das exigências do 
desenvolvimento e da busca do bem-estar social, será necessário não 
nos quedarmos pelo crescimento econômico. Não podemos deixar de 
prestar atenção às amplas provas que nos vem mostrar que a 
democracia e os direitos políticos e civis tende a reforçar outras 
espécies de liberdade (como será o caso da segurança humana) ao 
darem voz aos indigentes e aos mais vulneráveis, pelo menos, em 
muitas circunstâncias”. SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 459 (b). 
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prática, isto é, o desenvolvimento chega até a sociedade em 
geral: “Aliás, as provas são esmagadoras ao mostrarem que 
o crescimento é ajudado pelo apoio, solicitude e conforto 
de um clima econômico amigável, muito mais do que pela 
ferocidade de um sistema político impiedoso25”. A 
percepção dessa relação é fundamental para compreender a 
arquitetura do pensamento econômico de Sen.  

A estrutura da Democracia tem relação direta com 
as múltiplas realidades que compõem a vitalidade de uma 
sociedade bem organizada26. A sua compreensão plural, 
dinâmica e de alcance universal (ou pelo menos da grande 
maioria27) não isenta a necessidade de outras referências 
bem estruturadas e acompanhadas com a demanda de uma 
rigidez doutrinal para o seu funcionamento, como, por 
exemplo, ocorre na segurança jurídica28.    

As reflexões que Sen expõe ao longo da sua obra 
estão em comunhão com o acelerado processo de 
globalização atualmente em curso.  A realidade cada vez 
mais integrada e conhecida é uma conquista de todos. Essa 
afirmação permite o reconhecimento que a obra desse 
autor não é a apologia de uma forma de pensar ou 
afirmação que situa a globalização como propriedade 
unilateral de um país ou continente, como, às vezes, se 

                                                        
25SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 459 (b). 

26 “A escolha da democracia imprime no corpo de uma sociedade um 
conjunto de características com base nas quais ela adquire uma 
identidade específica e determina um conjunto de condições para que 
estabeleça os seus relacionamentos em igualdade de condições   com as 
demais”. ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e 
desenvolvimento sustentável. p. 234). 

27 “A apreciação do desenvolvimento não se pode divorciar das vidas 
que as pessoas estão em condições de levar e da real liberdade de que 
gozam”. SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 457. 

28 “De fato, a utilização das instituições democráticas, não é, com 
certeza, independente do estado, das condições sociais”. SEN, 
Amartya. A ideia de justiça. p. 462 (b). 
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evidencia em muitos comentários e publicações.  
Especificamente, afirma: “Nossa civilização global é uma 
herança do mundo – e não apenas uma coleção de culturas 
locais discrepantes29”. 

O reconhecimento das muitas contribuições que 
congregam as raízes do passado distante e os desafios do 
presente30, incluindo as experiências de maior 
distanciamento de alguns povos, o fanatismo político e 
religioso e a ascendência de desigualdades sinalizam a 
maturidade de Sen necessidade de atuar na condição de 
sujeitos de direito de forma cooperativa e acima de 
motivações restritas ao domínio cultural e territorial, seja 
das pessoas, seja dos dirigentes políticos ou personalidades 
com destaque e responsabilidade31.  

A exposição desses itens proporciona a visão 
alargada presente na obra de Sen sobre a globalização e os 
demais temas que a compõe. Nesse ponto específico, é 
visível a força da superação de opiniões estreitas ou 
marcadas pelo preconceito, pela desinformação. Nessa 
linha de pensamento, o autor insiste: “A globalização tem 
muito a oferecer; mas mesmo ao defendê-la precisamos, 

                                                        
29SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 20.  

30 “A globalização é um processo histórico que ofereceu no passado 
uma abundância de oportunidades e recompensas e continua a fazê-lo 
hoje”. SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em 
primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 32).  

31“O diagnóstico incorreto de que se deve resistir à globalização de 
ideias e práticas porque ela leva à temível ocidentalização tem 
desempenhado um papel consideravelmente regressivo no mundo 
colonial e pós-colonial. Esse pressuposto incita tendências provincianas 
e solapa a possibilidade de objetividade na ciência do conhecimento”. 
SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 21. 
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sem nenhuma contradição, admitir a legitimidade de muitas 
das questões levantadas pelos que se opõem a ela32”.  

Entre os muitos efeitos dessa exposição e sua 
visualização empírica, citamos os protestos antiglobalização 
ocorridos em muitos países nos anos recentes. O seu 
enfraquecimento ocorreu devido a presença de 
manifestantes de muitos países, ou seja, os protestos contra 
a globalização representam essa expressão de uma razão 
pública mundial.  

A repercussão e o compromisso com uma 
sociedade mais humana, solidária e integrada não devem se 
limitar às preocupações nacionais. Como é possível 
acreditar numa vida digna dentro das fronteiras estatais se o 
país vizinho enfrenta profundas dificuldades sociais e 
institucionais. Para Sen, “Não é suficiente compreender que 
os pobres do mundo precisam da globalização tanto quanto 
os ricos; também é importante garantir que eles de fato 
consigam aquilo de que necessitam. Isto pode reforma 
institucional extensiva, mesmo quando se defende a 
globalização33”. 

A retórica da democracia e da globalização, 
especialmente quando conectadas com as políticas de 
desenvolvimento e a necessidade de participação, 
demonstram a força e o dinamismo das sociedades plurais 
em sua formação cultural e na exposição dos seus 
interesses, imediatos e de longo prazo. Esses e outros 
temas são abordados por Sen de forma dinâmica e 
desafiadora porque buscam reconhecer a formação do 
passado com seus diferentes atores e apresenta as 

                                                        
32SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 28.  

33SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 24.  
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conquistas e limites da atualidade para se evidenciar a 
responsabilidade de todos.  



CAPÍTULO VII 

A VIABILIDADE MUNDIAL DA 

JUSTIÇA 
 

A leitura das obras de Sen indicadas neste estudo, 
seja no destaque às condições de liberdade ou igualdade, na 
importância das múltiplas identidades culturais, na 
aceleração - e desigualdades - causadas pela globalização, na 
tentativa de superação das misérias humanas, nos outros 
horizontes necessários para se viabilizar análises 
econômicas mais fidedignas a partir das diferentes variáveis 
focais, convergem para se determinar, minimamente, as 
diretrizes para uma pergunta simples, cuja clareza histórica 
nem sempre aparece devido à sua ambiguidade: Para 
que(m) serve a Justiça? 

Desde Platão e Aristóteles, tenta-se, historicamente, 
desvendar os significados dessa palavra para que se consiga 
determinar, seja pela dimensão racional ou da ação, os 
critérios que favorecem a integração pacífica humana e 
possibilita o seu desenvolvimento histórico.  Justiça, por 
esse motivo, não pode admitir respostas simplistas a fim de 
propagar esse projeto civilizatório humano.  

Ao contrário, a Justiça é uma palavra complexa, a 
qual nem sempre as deduções abstratas trazem as soluções 
desejadas1. É nas adversidades do cotidiano, de nossa vida 

                                                        
1"[...] a justiça não diz respeito à argumentação racional; que se trata de 
ser adequadamente sensível e de ter o faro certo para a injustiça. É fácil 
ficar tentado a pensar nessa linha. Quando deparamos, por exemplo, 
com uma alastrada fome coletiva, parece natural protestar em ver de 
raciocinar de forma elaborada sobre a justiça e a injustiça. [...] Qualquer 
que seja o raciocínio argumentativo, ele só pode intervir partindo da 
observação de uma tragédia e chegando ao diagnóstico da injustiça. 
Além disso, casos de injustiça podem ser muito mais complexos e sutis 
que a estimação de uma calamidade observável. Poderia haver 
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sensível2 diária, que se identifica uma experiência dos contrários: 
a[s] injustiça[s] revelam a necessidade da[s] justiça[s] e vice-
versa. Eis o ponto de partida para uma razão prática ou 
teoria da justiça. 

Sob semelhante argumento, não é possível que 
diante de realidades econômicas, sociais, culturais, jurídicas 
tão distintas haja uma única resposta, cuja luminosidade de 
sua clareza consiga, de forma homogênea, solucionar todas 
as mazelas humanas no mundo. Não! Essa perspectiva nem 
deve ser considerada, na linguagem comum, algo utópico3. 

                                                                                                           
diferentes argumentos sugerindo diversas conclusões, e as avaliações 
sobre injustiças podem ser nada óbvias". SEN, Amartya. A ideia de 
justiça. p. 34 (a). 

2Vivemos porque podemos ver, ouvir, sentir, saborear o mundo que 
nos circunda. E somente graças ao sensível chegamos a pensar: sem as 
imagens que nossos sentidos são capazes de captar, nossos conceitos, 
tal qual já se escreveu, não passariam de regras vazias, operações 
conduzidas sobre o nada. A influência da sensação e do sensível sobre 
nossa vida é enorme, embora permaneça praticamente inexplorada. 
Enfeitiçada pelas faculdades superiores, a filosofia raramente mediu o 
peso da sensibilidade sobre a existência humana. Esforçando-se por 
provar e fundar a racionalidade do homem, procurando separá-lo a 
qualquer custo do resto dos animais, ela frequentemente esqueceu que 
todo homem vive no meio da experiência sensível e que pode 
sobreviver apenas graças às sensações. COCCIA, Emanuele. A vida 
sensível. Tradução de Diego Cervelin. Florianópolis: Cultura e 
Barbárie, 2010, p. 9. 

3"Utopia está, portanto, presente como uma realidade completamente 
absoluta, ao mesmo tempo essência, existência e tratado filosófico. O 
gênero utópico vai por conseguinte exigir, antes de mais nada, que essa 
existência apareça convencionalmente como indubitável. [...] A 
Quimera, [...], é certamente utopista pelo fato de que através dela se 
percebe o processo de destruição/reconstrução que leva de um mundo 
real a outro mundo real (suposto): o ser fantástico mostra que o real 
atual é ordem relativa que uma desordem poderia transformar em outra 
ordem. Mas, Utopia não é uma Quimera: ela é (imaginariamente) o 
tempo do processo, ou seja, uma nova realidade cuja essência aparece 
diretamente na existência". LACROIX, Jean-Yves. A utopia: um 
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É inviável, a partir dessa constatação, que haja uma 
perspectiva de Justiça dedutiva, universal e imparcial, na 
qual traga a desejada (e duradoura) paz entre os povos.  

A leitura das obras de Sen evidencia a necessidade 
de se eleger as variáveis focais a fim de se conseguir 
compreender esse ir e vir entre interesses tão difusos4. O 
exemplo descrito por Sen5 acerca de como entregar uma 
flauta para três crianças distintas traduz a complexidade da 
Justiça: 

No âmago do particular problema relativo à 
hipótese de uma solução imparcial única que nos 
indique a sociedade perfeitamente justa, 
encontramos a possível sustentabilidade de razões 
de justiça plurais e concorrentes, tendo todas elas 
bons títulos de imparcialidade, sem embargo de 
divergirem entre elas – e de entre si rivalizarem. 
Permitam-me ilustrar este problema com um 
exemplo. Nele, o leitor terá de decidir qual de entre 
três crianças – Anne, Bernardo e Carla – deverá 
ficar com essa flauta sobre a qual os vemos a 
discutir. Ana reivindica a flauta com fundamento 
no fato de ser ela a única dos três que a sabe tocar 
(os outros não o negam), e de que seria muito 
injusto que se negasse a flauta à única pessoa que, 
de fato, consegue tocar flauta. Se tudo o que o 
leitor sabe se resumisse a isto, então a tese 
favorável a que se desse a flauta à primeira criança 

                                                                                                           
convite à filosofia. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1996, p. 64/65.   

4"[...] A redução arbitrária de princípios múltiplos e potencialmente 
conflitantes a um único e solitário sobrevivente, guilhotinando todos os 
outros critérios avaliativos, de fato não é um pré-requisito para chegar a 
conclusões úteis e robustas sobre o que deve ser feito. Isso se aplica 
tanto à teoria da justiça quanto a qualquer parte da disciplina da razão 
prática". SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 34 (a).    

5SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 43-45 (a).    
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seria muito forte. Num cenário alternativo, já seria 
Bernardo a não se deixar ficar. Agora é a sua vez de 
falar, e para fazer valer a sua pretensão sobre a 
flauta, lembra que, dos três, ele é único a ser tão 
pobre que não tem quaisquer brinquedos. A flauta 
seria, pois, algo com que pudesse brincar (os outros 
dois concedem que são mais ricos e mais bem 
fornecidos no que toca a amenas diversões). Acaso 
o leitor se limitasse a ouvir o Bernardo e não tivesse 
ouvido nenhum dos outros, a tese favorável a que 
se lhe desse a flauta seria realmente forte. Seja ainda 
outro cenário alternativo. Desta feita, é a vez de 
falar da Carla, e ela lembra-nos que esteve a 
trabalhar com grande afinco durante vários meses 
para conseguir construir a flauta com o trabalho das 
suas próprias mãos (coisa que é confirmada pelos 
outros); e no preciso momento em que ela tinha 
conseguido acabar o seu trabalho, «nesse preciso 
instante», queixa-se ela, «vêm estes expropriadores e 
tentam arrancar-me a flauta das mãos». Como a 
declaração de Carla fosse a única que o leitor 
tivesse tido a ocasião de ouvir, então bem poderia 
estar inclinado a dar-lhe a flauta, assentindo na sua 
pretensão muito compreensível de vir reivindicar 
algo que ela própria fez. [...] a questão geral aqui é 
que não é fácil ignorar como infundadas quaisquer 
das pretensões baseadas respectivamente na busca 
da satisfação pessoal, na remoção da pobreza ou no 
direito a desfrutar dos produtos do próprio 
trabalho. As diferentes soluções têm sérios 
argumentos a seu favor, e podemos não ser capazes 
de identificar, sem alguma arbitrariedade, um dos 
argumentos alternativos como aquele que deve 
prevalecer, invariavelmente. Também quero chamar 
a atenção para o fato bastante óbvio de que as 
diferenças entre os argumentos justificativos das 
três crianças não representam divergências sobre o 
que constitui a vantagem individual (cada uma das 
crianças considera vantajoso ganhar a flauta e 
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acomoda esse fato em seus respectivos 
argumentos), mas sobre os princípios que devem 
governar a alocação dos recursos em geral. 

Por esse motivo, a experiência de privação revela 
aquilo que se torna indispensável à humanização global. Se 
a Justiça se destinar tão somente a atender interesses 
privados, essa será tão somente um nome vazio. A Justiça, 
como essência viva reinventada na existência diária, precisa 
focar nas diferentes necessidades dos seres humanos sem 
que haja a necessidade de se formular um medicamento 
genérico paliativo às angústias e privações dos seres 
humanos nos diferentes locais deste planeta. 

Já se tratou, mais de uma vez neste estudo, acerca 
das condições apropriadas para o exercício da liberdade, 
incluindo os juízos de avaliação e eficácia. A importância 
dialogal entre os referidos juízos não nos fornece uma 
única resposta para se viabilizar o agir livre e justo, mas 
favorece como a Justiça se manifesta quando focada em 
arranjos e realizações6.  

É a partir dessa interlocução que o Direito, por 
exemplo, cumpre a sua função social7, pois a elaboração de 
uma ordem social justa não se restringe à dimensão estéril e 
desértica da vontade legislativa, mas se renova na medida em 
que o sentimento pela busca daquilo que é transversal, 
indispensável a todas as culturas se manifesta como luta, 

                                                        
6SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 40 (a).    

7"De maneira concreta proponho que: O Estado Contemporâneo 
tenha e exerça uma Função Social - a qual implica ações que – 
por dever para com a Sociedade – o Estado tem a obrigação de 
executar, respeitando, valorizando e envolvendo o seu SUJEITO, 
atendendo o seu OBJETO e realizando os seus OBJETIVOS, 
sempre com a prevalência do social e privilegiando os Valores 
fundamentais do Ser Humano". PASOLD, Cesar Luiz. A função 
social do Estado contemporâneo.4. ed. Itajaí, (SC): UNIVALI, 2013, 
p. 52. Grifos originais da obra estudada. 
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como realização daquilo no qual tem a capacidade de unir e 
fomentar esforços para sua amplitude e contínua melhoria, 
seja pela ação da Sociedade, seja pelas atuação do Estado8. 

Se a Justiça não pode atender a interesses 
particulares, se a sua viabilidade ocorre a partir das escolhas 
feitas pela nossa condição de agente, junto a processos e relações 
entre outras pessoas, por que se insiste na adoção de uma única 
resposta a fim de se viabilizar, no sentido transversal, 
Justiça para todos? Dito de outro modo: como é possível 
que duas ou mais pessoas consigam avaliar, de forma 
idêntica, as responsabilidades de suas ações?  

Sen, ao responder essa indagação, rememora que 
essa atitude é uma expressão do pensamento utilitarista, ou, 
sob um ângulo mais específico, do raciocínio 
consequencialista, ou seja, "De fato, se os papéis de 
diferentes pessoas no desenvolvimento de um estado de 
coisas são totalmente diferentes, seria bastante absurdo 
fazer a estranha exigência de que as duas têm de avaliar o 
estado das coisas da mesma maneira9". 

                                                        
8“A Justiça está relacionada à vida social, à vivência comunitária, ao 
modo de ser e estar-junto-com-o-outro-no-mundo. Pode-se dizer que 
muito mais que um conteúdo teórico, a Justiça constitui um estilo ético 
de vida. Somente quando se está aberto à alteridade, ao compromisso e 
à responsabilidade pelo bem comum, se é ético e por isso justo. A 
Justiça do Direito e do Estado vincula-se a sua capacidade de 
asseguramento das condições de vida materiais, afetivas, sociais e 
espirituais, enfim, existenciais, de seus cidadãos. Justiça quer significar 
saúde, educação, moradia, trabalho, segurança, participação, identidade, 
amor, solidariedade. Uma tal responsabilidade não pode ser 
prerrogativa apenas do Estado. Através de uma educação para a 
cidadania, o Estado deve também atuar como mediador, motivando e 
organizando os demais atores sociais para que se comprometam com a 
construção da Justiça”. DIAS, Maria da Graça dos Santos. Justiça: 
referente ético do direito. In: DIAS, Maria da Graça dos Santos; 
MELO, Osvaldo Ferreira de; SILVA, Moacyr Motta da. Política 
jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, 
p. 39. 

9 SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 254 (a).     
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Entretanto, a reflexão sobre juízos de avaliação e 
eficácia sobre uma ação justa não pode se determinar - 
excessivamente - pelo slogan: realizar algo, independente das 
consequências. Qualquer articulação entre as 
responsabilidades pessoais expressas pelo nosso agir diário 
não pode transitar pelos excessos, seja positivo ou negativo. 
Ao se afirmar que as consequências não importam, 
percebe-se que, nesse momento, a Justiça não existe. Sob 
esse argumento, a pergunta de Sen parece válida: "[...] Por 
que devemos querer apenas 'seguir em frente' [desprezar as 
consequências] e não 'viajar bem' também10?" 

A avaliação sobre o impacto das consequências é a 
expressão de um raciocínio sensível acerca de nossas 
responsabilidades. A Justiça, quando tornada "em carne e 
osso", exige a presença da Responsabilidade. Por esse 
motivo, quando se insiste no desprezo às consequências 
das atitudes humanas, restringe-se, também, todas as 
informações necessárias para se averiguar quais serão os 
possíveis resultados originários de uma ação individual, 
especialmente os mais abrangentes, ou seja, cujos 
destinatários são todas as pessoas. 

A realização da Justiça como exigência da condição 
de agente torna-se inviável numa postura excessivamente 
consequencialista. Essa sugestão não se aplica tão somente 
a cada ser humano no planeta, mas, inclusive, às 
instituições que asseguram mecanismos e direitos para se 
fomentar, exercer e reivindicar condições dignas, justas, de 
uma vida apropriada a todos. Nenhum Estado-nação, por 
exemplo, tem o dever de zelar pela Justiça como uma 
forma de autopromoção pelas suas ações - internas e 
externas -, ou, ainda, estimular um fundamentalismo 
institucional11. Essa última expressão revela a incompreensão 

                                                        
10SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 244 (a).    

11"[...] O fundamentalismo institucional não só pode passar por cima da 
complexidade das sociedades, mas muitas vezes a autossatisfação que 
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da mencionada entidade em assegurar, democrática e 
historicamente, condições para uma justiça social12 global.   

Aristóteles, na sua obra Ética a Nicômacos13, afirmava: 
"[...] agir injustamente não significa ser injusto". Essa 
premissa indica como a Justiça não pode se tornar viável 
nas exatas linhas fronteiriças dos Estados nacionais. A 
amplitude dessa categoria representa uma renovação 
democrática mundial. Não é possível que, dentro da 
"redoma nacional" se compreenda essa perspectiva - a do 
agir de modo justo - mas nega-se as suas benesses ao país 
vizinho, vítima de guerras, fome, miséria, sem acesso à 
informação ou serviços públicos essenciais14.  

Se uma pessoa, por exemplo, seja no âmbito 
nacional ou mundial, furta, rouba, saqueia, transgride um 

                                                                                                           
acompanha a suposta sabedoria institucional até impede a análise crítica 
das consequências reais de ter as instituições recomendadas. Na 
verdade, na visão puramente institucional não há, pelo menos 
formalmente, nenhuma história de justiça além do estabelecimento das 
instituições justas". SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 113 (a).     

12"A democracia é uma opção vital para a justiça social e seu valor 
moral se amplia, se aprofunda e se fortalece quanto mais seus valores e 
princípios se integram na vida das pessoas, nas relações que cada uma 
constrói e no aprimoramento das respectivas instituições". ZAMBAM, 
Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento 
sustentável. p. 238.  

13ARISTÓTELES. Ética a nicômacos. Tradução de Mário da Gama 
Kury. 3. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, c1985, 1999, 
par. 1134 a.  

14"[...] Argumentar que nós realmente não devemos nada às pessoas que 
não estão em nossa vizinhança, mesmo que fosse muito virtuoso 
sermos gentis e caridosos com elas, na verdade tornaria muito estreitos 
os limites de nossas obrigações. Se nós devemos alguma consideração 
aos outros - sejam distantes, sejam próximos, e mesmo que a 
caracterização dessa responsabilidade seja bastante vaga -, então uma 
teoria suficientemente espaçosa da justiça tem de incluir essas pessoas 
dentro da órbita de nossos pensamentos sobre a justiça (não apenas na 
esfera sequestrada do humanitarismo benigno)". SEN, Amartya. A 
ideia de justiça. p. 159 (a).        
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enunciado legal para sobreviver significa que esse agir injusto 
merece repreensão? A resposta parece clara: Não! No 
entanto, a simples presença de uma transgressão, motivada, 
inclusive, por sistemas econômicos opressores, é 
argumento suficiente para se reivindicar a vingança, a 
punição, o isolamento. Novamente: a pluralidade de 
realidades, de motivos, de circunstâncias não pode ser 
ignorada numa avaliação sobre a eficácia da Justiça.   

Nessa linha de pensamento, se o Direito, por 
exemplo, no Estado-nação, fomenta a Justiça, a 
Solidariedade, a Liberdade e a Igualdade, estimula o agir 
justo, por que não é possível desenvolver, além daquelas 
relações determinadas pelo Direito Internacional15, um 
vetor transversal no mundo a partir de suas experiências 
cotidianas? O que se busca não é a melhoria tão somente 
das pessoas nas quais residem, trabalham, vivem na 
dimensão nacional em detrimento a todas as outras. Se é 
possível ter Justiça num determinado país, por que essa 
condição de Dignidade não se estende a todos?  Justiça não é 
apenas a substância vital, a alma de identificação do 
Direito16, mas de todos os outros ramos do conhecimento 

                                                        
15"A Justiça do Direito consiste na sua legitimação democrática, que 
significa politizá-lo. Democracia é politização. Para que haja 
democracia política, necessário se faz a democracia econômica e vice-
versa; o mesmo se podendo dizer em relação à cultura, pois jamais 
teremos uma participação política do povo se este não tiver acesso aos 
bens da cultura". DIAS, Maria da Graça dos Santos. Justiça: referente 
ético do direito. In: DIAS, Maria da Graça dos Santos; MELO, Osvaldo 
Ferreira de; SILVA, Moacyr Motta da. Política jurídica e pós-
modernidade. p. 39.  

16"Não importa que o Direito resolva estes problemas de uma qualquer 
forma, ou de uma forma qualquer. Mesmo não os resolvendo, é da sua 
natureza resolvê-los. O que está em causa é resolvê-los de acordo com 
a sua identidade, mas criativamente, respondendo aos reptos presentes. 
Ou seja: o desafio é o Direito se renovar, com e pela Justiça. A qual não 
pode ser vista como divindade distante ou subjectiva, mas ganharia 
muito em ser debatida e posta perante casos concretos da sua 
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humano os quais evidenciam a necessidade de se 
compartilhar seus benefícios em qualquer lugar do 
território terrestre. 

Compreender a dimensão plural das vozes as quais 
clamam por Justiça no mundo requer outra postura muito 
além do horizonte limitado de nossos interesses pessoais, 
interesses institucionais ou nacionais. Qualquer articulação 
tranversal para que haja a viabilidade da Justiça - seja no 
Direito17, na Economia, na distribuição de conhecimentos 
tecnológicos, na perspectiva cultural, ambiental, social, 
entre outros -, exige um esforço de saída do "Eu" na 
direção do "Tu" para se consolidar o "Nós"18.  

Essa caminhada, orientada pelos nossos juízos de 
avaliação e eficácia, tende a pensar as prioridades humanas 
num sentido piramidal. Destaca-se, sempre, o que é mais 
valioso no cume dessa figura geométrica e o menos valioso 

                                                                                                           
concretização (ou não)". CUNHA, Paulo Ferreira da. Breve tratado da 
(in)justiça. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 144. 

17Conforme Dias, "[...] Quem controla o Direito que controla a vida? O 
Direito não pode imperar como simples força coercitiva, mas deve 
existir como garantia da realização da humanidade dos homens". DIAS, 
Maria da Graça dos Santos. A justiça e o imaginário social. 
Florianópolis: Momento Atual, 2000, p. 43.  

18"Compreender as exigências da justiça não envolve um exercício 
solitário maior do que em qualquer outra disciplina humana. Quando 
tentamos avaliar a forma como devemos nos comportar, e que tipo de 
sociedade deve ser entendido como manifestamente injusto, temos 
razões para ouvir e prestar alguma atenção nas opiniões e sugestões dos 
outros, que podem ou não nos levar a rever algumas de nossas próprias 
conclusões. Também tentamos, com bastante frequência, fazer com 
que os outros prestem alguma atenção em nossas prioridades e nossos 
modos de pensar; nessa defesa, às vezes, somos bem-sucedidos, às 
vezes falhamos completamente. O diálogo e a comunicação não são 
apenas partes do objeto de estudo da teoria da justiça (temos boas 
razões para sermos céticos quanto à possibilidade de uma 'justiça não 
discutida'), mas também a natureza, a robustez e o alcance das próprias 
teorias propostas dependem de contribuições com base em discussões 
e debates". SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 120 (a).            
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na sua base. No entanto, como é possível descrever, deduzir, 
pretensões significativas aos seres humanos, quando, 
muitas vezes, não se teve a experiência da privação? Essa 
avaliação não sofrerá interferência daquilo que o "Eu" 
requer para sua segurança em detrimento à dor, à angústia, 
à privação de esperança vivenciada - e suportada - 
diariamente pelo Outro?  

A identificação e classificação das prioridades 
humanas, no sentido piramidal, não parece tornar factível a 
Justiça como critério transversal de melhoria no 
desenvolvimento - e manutenção - da Liberdade, da 
Igualdade, da Solidariedade. É necessário, talvez, outro 
modo para tornar legitima essa busca pela implementação 
da Justiça como fenômeno indispensável à convivência 
fraterna e digna no mundo.  

Dentre os exemplos de modelos os quais, 
possivelmente, se consegue cumprir com esse triplo 
requisito de viabilidade da Justiça, quais sejam, avaliação, 
amplitude e eficácia, a pirâmide seja a menos indicada. 
Pensa-se, nesse momento, nas redes de cooperação19. A 
mobilidade do ir e vir entre os diferentes pontos dessa rede 
constitui experiência na qual se consegue visualizar com 
maior clareza essa tarefa a qual se torna mais dificultosa 
pelo véu do "Eu".  

                                                        
19"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, Amartya. A ideia de justiça. p. 237 
(a).        
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Na medida em que as responsabilidades 
cooperativas se tornam esse caminho de des-velo da 
Justiça, identifica-se critérios necessários para a renovação 
da Justiça e Democracia. A indagação transversal que 
precisar aparecer em todos os pontos da rede é a seguinte: 
Como é possível estimular e identificar ações as quais 
favoreçam o acesso, a manutenção e a implementação de 
condições vitais e existenciais benéficas, justas, a todos, 
segundo a ordem social local? Percebe-se, a partir desse 
argumento, que o esforço na consolidação da Justiça no 
mundo não é um exercício solitário de cidadãos ou 
instituições, mas pela cumplicidade responsável acerca dos 
efeitos (devastadores) produzidos pelas diferentes formas 
de privação, negação ou exclusão - desde direitos ao 
mínimo necessário para se viver - perpetuados por uma 
omissão de todos com todos.  

A Justiça não tem como destinatários exclusivos os 
cidadãos nacionais em desprezo ao estranho, ao estrangeiro. 
Essa segregação dificulta, e muito, qualquer esforço 
necessário para se empreender a natureza transversal dessa 
categoria como fenômeno indispensável à convivência 
humana, fraterna e digna. Tudo o que possibilita a 
melhoria, o desenvolvimento, a aproximação, a 
compreensão das diferenças, é uma manifestação de Justiça 
a qual exige, sim, atitudes cooperativas e mecanismos que 
assegurem a sua perpetuação no tempo e no espaço.  

A tarefa insiste na superação, segundo Sen, dessa 
negligência na exclusão20das diferentes vozes no globo as quais 

                                                        
20"[...] a imparcialidade fechada pode excluir a voz de pessoas que não 
pertencem ao grupo focal, mas cujas vidas são afetadas pelas decisões 
desse grupo. O problema não é adequadamente resolvido por 
formulações multiestágios da imparcialidade fechada [...]. Esse 
problema não surgirá se as decisões tomadas pelo grupo focal [...] não 
tiverem nenhum efeito sobre alguém de fora do grupo focal, embora 
isso seja bastante incomum, a menos que as pessoas vivessem em um 
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não são ouvidas - e, muitas vezes, eliminadas - por aqueles 
que ignoram a sua existência21. Se houver a insistência dessa 
postura negligente, não haverá qualquer motivo para 
esperanças e utopias elaboradas pela Justiça, ou seja, essa 
será apenas um nome vazio.  

Justiça é a tradução da inclusão, do cuidado (de 
tudo e todos), de proximidade, de alteridade. Não existe 
Justiça para uma pessoa, um grupo ou uma nação. Justiça é 
a renovação e o esclarecimento daquilo que traduz o nosso 
estar-junto-com-o-outro-no-mundo22. Por esse motivo, as palavras 
de Sen23 são apropriadas para se meditar acerca desses 
argumentos: 

[...] a avaliação da justiça exige um compromisso 
com os 'olhos da humanidade'; em primeiro lugar, 
porque podemos nos identificar  de forma variada 
com as pessoas de outros lugares e não apenas com 

                                                                                                           
mundo de comunidades de todos separadas". SEN, Amartya. A ideia 
de justiça. p. 169 (a).         

21"[...] hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira 
abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a 
justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da 
terra como o clamor dos pobres. FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado 
da casa comum. São Paulo: Paulus/Loyola, 2015, p. 34.  

22"A noção de bem comum engloba também as gerações futuras. As 
crises econômicas internacionais mostraram, de forma atroz, os efeitos 
nocivos que traz consigo o desconhecimento de um destino comum, 
do qual não podem ser excluídos aqueles que virão depois de nós. Já 
não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma 
solidariedade intergeneracional. Quando pensamos na situação em que 
se deixa o planeta às gerações futuras, entramos noutra lógica: a do 
dom gratuito, que recebemos e comunicamos. Se a terra nos é dada, 
não podemos pensar apenas a partir dum critério utilitarista de 
eficiência e produtividade para lucro individual. Não estamos a falar 
duma atitude opcional, mas duma questão essencial de justiça, pois a 
terra que recebemos pertence também àqueles que hão de vir". 
FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 95/96.  

23SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 160/161 (a).         
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nossa comunidade local; em segundo, porque 
nossas escolhas e  ações podem afetar as vidas dos 
outros, estejam eles distantes, estejam próximos; e 
terceiro, porque o que eles veem desde suas 
respectivas perspectivas históricas e geográficas 
pode nos ajudar a superar nosso próprio 
paroquialismo. 

Se se resolver traçar uma geografia da Justiça, 
perceber-se-á como a insistência de posturas 
excessivamente consequencialistas, utilitaristas e pouco (ou 
nada) cooperativas afetam, globalmente, a viabilidade da 
função social, jurídica, estética24 e histórica da Justiça.  Não 
é preciso destacar como a prevalência dessas atitudes 
inviabiliza o conjunto capacitário global a fim de consolidar 
redes de cooperação as quais contribuem para a superação 
das desigualdades no mundo.  

É a partir de uma Justiça caracterizada pela sua 
natureza transversal que se consegue ampliar perspectivas 
democráticas de Liberdade, Igualdade e Solidariedade. Todos 
devem ser os destinatários das melhorias contínuas acerca 
de nossa humanização nos diferentes campos dos saberes 
humanos, seja a Economia, o Direito, a Sociologia, a 
Tecnologia, as formas de Estado e Governo, entre outros.  

Percebe-se como a Justiça, como experiência 
cotidiana de uma razão sensível às angústias, dores e 
privações criadas por humanos para eliminar outros humanos, 
transforma esse cenário, seja na dimensão pessoal, 

                                                        
24Nesse momento, lembra-se das lições de Platão sobre os atributos 
morais das pessoas compatíveis com os ideais da polis. A Estética se 
refere ao belo, ao harmonioso, a qual se observa pelo cumprimento dos 
preceitos enunciados pela Justiça. Veja-se, por exemplo, as palavras 
sobre o Guardião da Cidade: "Amante da sabedoria, impetuoso, rápido 
e forte por natureza é o que virá a ser nosso bom e belo guardião da 
cidade". PLATÃO. A república: ou sobre a justiça, diálogo político. 
Tradução de Anna Lia Amaral de Almeida Prado. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006, II, par. 376 c. 
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institucional ou nacional. Nenhum projeto de ações justas no 
globo consegue se manter pelo desprezo em relação ao 
Outro nas "redomas nacionais".  

As responsabilidades humanas orientadas pela 
Justiça não admitem essa clausura do imaginário social25. É 
a abertura dialogal que promove o reconhecimento das 
diferenças culturais no planeta e possibilita a articulação em 
redes de cooperação sobre aquilo que se torna 
indispensável à convivência harmoniosa. Por esse motivo, a 
Justiça não pode (nem deve) ser considerada uma categoria 
puramente racional, abstrata, na qual deduz quais condições 
são necessárias à vida digna para todos.  

Ao contrário, a elaboração de um conjunto capacitário 
acerca do exercício de nossas liberdades capazes de 
fomentar igualdade e solidariedade em todo o território 
terrestre não é uma tarefa solitária, mas plural. Todas as 
vozes, todas as sugestões devem ser incluídas no debate 
democrático a fim de se identificar como é possível criar e 
manter a presença da Justiça em cada localidade da 
civilização humana.  

A rejeição de qualquer pretensão no jogo dialogal 
entre as culturas não estimula a compreensão acerca da 
natureza transversal da Justiça, porém determina a eleição 
pouco eficaz de instrumentos mais autoritários, ou, ainda, 
de tentativas (sempre frustrantes) de colonizar o Outro para 
benefício próprio. Essa é a "fórmula" desejada por todos para 
que a Justiça se torne universal sob o slogan de travestir 

                                                        
25"Por imaginário social entendo algo de muito mais vasto e profundo 
do que os esquemas intelectuais que as pessoas podem acoitar, quando 
pensam, de forma desinteressada, acerca da realidade social. Estou a 
pensar sobretudo nos modos como imaginam a sua existência social, 
como se acomodam umas às outras, como as coisas passam entre elas e 
os seus congéneres, as expectações que normalmente se enfrentam, as 
noções e as imagens normativas mais profundas que subjazem a tais 
expectações". TAYLOR, Charles. Imaginários sociais modernos. 
Tradução de Artur Morão. Lisboa: Texto & Grafia, 2010, p. 31.    
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interesses privados (pessoais ou coletivos) como benéficos a todos no 
mundo. Não é por outro motivo que Sen26, ao retratar a 
Justiça como categoria que se desenvolve pelas reflexões da 
Filosofia, destaca:  

[...] a filosofia também pode contribuir para 
trazer mais disciplina e maior alcance às 
reflexões, mas também sobre as negações, as 
subjugações e humilhações que os seres 
humanos sofrem no mundo. As teorias da 
justiça têm como compromisso comum levar 
essas questões a sério e ver o que podem fazer 
quanto a uma reflexão da razão prática sobre a 
justiça e injustiça no mundo.  

A elaboração da Justiça como práxis de prevenção, 
de mitigação às misérias mundiais deve identificar quais são 
os focos de arranjos ideais que se manifestam pelas 
instituições, mas, também, deve concentrar-se nos 
comportamentos das pessoas. Nenhuma Justiça ideal, 
nenhum institucionalismo transcendental é capaz de, sozinho, 
enunciar prescrições perfeitas para se alcançar um estágio 
de permanente paz e serenidade entre as pessoas.  

É necessário, como destacou o autor, de conjugar 
ideias e comportamentos, de se verificar quais são os focos 
num cenário multicultural, os quais podem trazer 
esclarecimentos aos debates sobre a importância das teorias 
da Justiça27 numa arquitetura social mundial. Não se torna 

                                                        
26 SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 448 (a).         

27 “Quando sustento que a busca de uma teoria da justiça tem algo a ver 
com o tipo de criaturas que nós, seres humanos, somos, não pretendo 
de maneira nenhuma afirmar que seria possível resolver plausivelmente 
os debates entre as teorias da justiça reconduzindo-os a características 
da natureza humana, e sim aponto o fato de que inúmeras teorias da 
justiça diferentes compartilham alguns pressupostos comuns sobre 
como é ser humano”. SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 449 (a).         
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aceitável, nessa linha de pensamento, exigir qualquer 
resposta da Justiça, pois, sob esse nome, se manifestariam 
formas de violência, abusos no exercício dos poderes, a 
eliminação de culturas, entre outras atitudes 
anticivilizacionais. Nesse momento, a advertência de Platão 
deve ser rememorada: Justiça não é apenas um nome 
vazio28.  

 

                                                        
28 “[...] quando as leis são promulgadas no interesse de uma parte, 
chamaremos a estes promulgadores de partidários e aquilo que julgam 
sua forma de governo de enfeudamento e não de uma autêntica forma 
de governo, sendo a justiça que atribuem a essas leis meramente um 
nome vazio”. PLATÃO. As leis. Tradução de Edson Bini. Bauru, (SP): 
EDIPRO, 1999, p. 188.   



CAPÍTULO VIII 

A ATUALIDADE DO PENSAMENTO 

DE AMARTYA SEN 
 

Apresentamos, neste espectro final, uma retomada 
de temas que consideramos relevantes para o Século XXI. 
O acelerado processo de globalização, a crescente onda de 
terrorismo, os problemas acerca da intensa degradação da 
Natureza, o drama da distribuição dos recursos disponíveis 
e o valor da pessoa são apenas indicativos de uma realidade 
complexa, interdependente e com inúmeras formas de 
compreensão, cujas respostas não podem ser 
universalmente simplórias ao ignorarem a pluralidade de 
contextos humanos.  

As soluções unilaterais, ressalte-se, são limitadas, 
insuficientes e, com facilidade conduzem ao erro. O 
objetivo é demonstrar a necessidade de permanente 
construções teóricas pautadas pelo diálogo e a 
complementaridade com outras abordagens e concepções. 
A profundidade do autor estudado neste livro está 
condensada pela sua capacidade de interação com 
concepções teóricas plurais e com a realidade cotidiana. 
Essa interlocução enriquece e atualiza as posições e 
propostas sinalizadas neste capítulo. As obras de Sen 
podem ser enriquecidas por meio do diálogo com outras de 
igual importância, divergentes ou oriundas de outros 
interesses, filiações e problemáticas. 

Optamos por um conjunto de temas enumerados, 
sem ordem de prioridade, que desafiam a reflexão e a ação 
política do nosso tempo. A estratégia que nos move, agora, 
é apresentar uma citação de Sen que sublinhe sua relevância 
histórica, conceitual e política. A fim de impulsionar o 
diálogo, apresentamos uma citação relacionada ao tema de 
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um autor reconhecido pela autoridade de seu pensamento e 
riqueza bibliográfica.  

E, em forma de desafio para a continuidade de 
reflexão no ambiente onde atuamos, destacamos outras 
citações de nossos colegas professores e pesquisadores 
cujas abordagens merecem atenção, seja pelo esforço 
acadêmico, seja pelo seu compromisso com as diferentes 
manifestações de Justiça no nosso cotidiano. Essa dinâmica 
busca impulsionar o diálogo e a construção conjunta em 
vista do enriquecimento dos temas em questão e a inserção 
na realidade social.  

8.1 A democracia e a participação social 

Uma sociedade segura e equilibrada está inserida na 
tradição democrática, resolve seus problemas e fomenta os 
espaços de participação orientada pelas conquistas 
decorrentes de um processo de evolução desde os ideais da 
Grécia até nossos dias. A Democracia1 é o sistema político 
e administrativo com as melhores condições de conduzir o 

                                                        
1"A democracia não pode ser concebida a partir de valores pré-
concebidos que não aceitam a ideia de que a sociedade precisa estar 
exposta a uma indeterminação permanente, a conflitos de todas as 
espécies. Como sentido de uma forma de sociedade política, a 
democracia caracteriza a sociedade como um conjunto de práticas 
organizadas, a partir de um imaginário social que aceita a pluralidade e 
heterogeneidade de manifestações, desejos e ações. Ela aceita a 
permanente interpretação crítica dos modos da instituição social e, 
principalmente, permite atribuir à divisão e ao conflito o caráter de 
elemento constitutivo da vida, da política, e do Direito". SILVA, 
Jaqueline Mielke. A democracia como possibilidade de produção de 
sentido: o papel do Poder Judiciário na tutela dos direitos fundamentais 
no Estado social e democrático de direito. In: TRINDADE, A. C.; 
ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, S. O. Direito, democracia e 
sustentabilidade. Anuário do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito da Faculdade Meridional. Passo Fundo: IMED, 2014, 
p. 329.  
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ordenamento das sociedades plurais. A obra de Sen pode 
ser considerada uma “profissão de fé” na Democracia. A 
consagração e ampliação dos mecanismos de participação é 
um dos maiores desafios e compromissos da nossa época. 
Sobre essa convicção, o autor citado destaca:  

A democracia tem sido especialmente bem-
sucedida na prevenção de calamidades que são 
fáceis de entender e nas quais a solidariedade pode 
atuar de uma forma particularmente imediata. 
Muitos problemas não são tão acessíveis assim. [...] 
É preciso ver a democracia como uma criadora de 
um conjunto de oportunidades, e o uso dessas 
oportunidades requer uma análise diferente, que 
aborde a prática da democracia e direitos políticos2.  

Sob idêntico argumento, Sen frisa a importância da 
identidade nas sociedades democráticas e sua razão pública. 
Para explicar esse fenômeno, o citado autor traz o 
pensamento de John Rawls, chamado “O gigante de 
Harvard", pela sua destacada contribuição à filosofia 
política e jurídica do Século XX. Veja-se as suas palavras:   

Lembre-se de que esse princípio vincula-se a duas 
características especiais da relação política entre 
cidadãos democráticos. A primeira diz respeito à 
relação entre pessoas no interior da estrutura básica 
da sociedade na qual nasceram e onde normalmente 
passam toda a vida. A segunda é que, numa 
democracia, o poder político, que é sempre 
coercitivo, é o poder do público, isto é, de cidadãos 
livres e iguais enquanto corpo coletivo. Como 
sempre, supomos que a diversidade de doutrinas 
religiosas, filosóficas e morais razoáveis encontrada 
nas sociedades democráticas é uma característica 

                                                        
2SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 182. 



Neuro José Zambam; Sergio R. Fernandes Aquino | 175 

 

 

permanente da cultura pública, e não uma simples 
condição histórica que logo desaparecerá3. 

Vale, também, debater sobre a crise dos paradigmas 
jurídicos e as dificuldades processuais nas sociedades 
democráticas contemporâneas, especialmente a brasileira. 
Por esse motivo, o pensamento de Espíndola enaltece que: 

A construção de um processo civil atento ao 
paradigma do Estado Democrático de Direito e 
para a concretização dos direitos e o 'acontecer' da 
Constituição precisa, portanto, superar o peso 
cultural do paradigma racionalista, sem escorregar 
para as teses positivistas (hoje vitaminadas sob 
outras vestes) nem para as teses da funcionalização 
do direito4.  

A busca incessante pela participação social a fim de 
aprimorar os debates públicos não pode surgir com 
univocidade, mas pluralidade de todos, seja o estrangeiro, o 
marginalizado, o esquecido. Esses precisam de nossa 
cooperação porque os mecanismos - estatais e não-estatais - 
que asseguram o exercício e a reivindicação de direitos 
porque todos nós somos os seus destinatários.  

É partir dessa percepção na qual a habitualidade de 
atitudes políticas tem relevância no ambiente democrático, 
bem como o reconhecimento das múltiplas diferenças 
étnicas e culturais capazes de conduzir diálogos para a 
manutenção de uma paz mais duradoura. A Justiça da 

                                                        
3RAWLS, John. O liberalismo político. p. 265.   

4ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. As seis propostas para a 
construção do estado democrático de direito e a redefinição do pales da 
jurisdição: uma questão de estrutura ou função? In. TRINDADE A. 
K.; ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF. S. O. Direito, democracia e 
sustentabilidade: anuário do programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Direito da Faculdade Meridional. p. 280. 
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Democracia inclui todos5 que assumem a condição e 
natureza humana numa abrangente perspectiva de cuidado, sejam 
pelas ações pessoais, coletivas ou institucionais.      

8.2 A superação das desigualdades. 

As condições de justiça estão diretamente 
relacionadas com a necessidade de diminuição das 
desigualdades sociais. Por sua vez, as diferenças integram a 
dinâmica de relacionamento entre as pessoas, os povos, as 
culturas e as múltiplas formas de organização social. Na 
abordagem de Sen as desigualdades estão na origem dos 
principais problemas contemporâneos, especialmente, o 
terrorismo e a falta de estabilidade democrática. 

Ademais, o senso de desigualdade também pode 
minar a coesão social, e alguns tipos de 
desigualdade podem dificultar a obtenção da 
eficiência. Entretanto, tentativas de erradicar a 
desigualdade podem, em muitas circunstâncias, 

                                                        
5Sob ângulo oposto, Höffe rememora a figura da "democracia de 
milícia": [...] Nos dias de hoje, não podemos subestimar os perigos à 
espreita, dentre os quais, a diminuição da chamada 'democracia de 
milícia': nas democracias contemporâneas, o exercício de cargos 
democráticos como emprego acessório ou talvez até mesmo honorário 
tem perdido cada vez mais este peso diante da influência exercida por 
políticos profissionais. E estes, no decorrer de suas vidas, precisam 
cada vez mais cedo, optar pela 'política como profissão' e, além disso, 
vincular-se a partidos que, há muito tempo, já se encontram 
estabelecidos. Aqui, à restrição da autonomia jurídica, vêm se unir uma 
segunda restrição, a da autonomia política dos cidadãos. Não obstante 
nos casos em que os cidadãos não confiam seus interesses à política 
profissional, vê-se apenas uma pequena parcela que habitualmente se 
engaja; a democracia adquire um elemento aristocrático, e os 
respectivos grupos alcançam um peso desproporcional". HÖFFE, 
Otfried. A democracia no mundo de hoje. Tradução de Tito Lívio 
Cruz Romão. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 132.     
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acarretar perda para a maioria – às vezes até mesmo 
para todos6. 

Nessa linha de pensamento, é decisiva a constatação 
de Piketty no inicio do deste milênio: “A distribuição da 
riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da 
atualidade7”. Esse, talvez, seja a maior cegueira da 
humanidade, pois, não obstante se perceba as mazelas 
humanas no globo, verifica-se uma insistência histórica em 
ignorar uma atitude mais cooperativa, seja pela ausência de 
vontade política institucional, seja pela complexidade da 
tarefa, seja pela indiferença crônica daqueles que já 
obtiveram êxito em outras experiências democráticas e não 
partilham esse conhecimento com outros. 

O impacto dessas desigualdades criadas pelas 
(indiferentes) distribuições de renda8, nas medidas de não 
compartilhamento de novas fontes de educação ou saberes 
tecnológicos entre países do norte e países do sul, nas políticas 
de desenvolvimento e da estabilidade social, revela uma 
preocupação mais acentuada entre todos os povos na 
medida em que se ignora o ser humanos e sua criatividade 
na superação dessas dificuldades. Por esse motivo, destaca 
Zambam:   

A extensão das desigualdades inviabiliza, entre 
outros aspectos, o equilíbrio das relações humanas, 
sociais e ambientais e entre os países, o exercício da 

                                                        
6SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 115. 

7PIKETTY, Thomas. O capital no Século XXI. Tradução de Monica 
Baungarten de Bolle. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014, p. 9. 

8"[...] O verdadeiro conflito ocorre com frequência muito maior em 
relação à maneira mais eficaz de melhorar realmente as condições de 
vida dos mais pobres e à extensão dos direitos que podem ser 
concedidos a todos do que em relação aos princípios abstratos da 
justiça social". PIKETTY, Thomas. A economia da desigualdade. 
Tradução de André Telles. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015, p 10.  
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liberdade, a utilização adequada dos recursos 
disponíveis, o acesso aos bens necessários para uma 
boa qualidade de vida, o fortalecimento e o 
aprimoramento da diplomacia e das atividades 
comerciais, assim como as formas de estabelecer e 
cumprir os contratos, tanto internos quanto os de 
nível internacional. As gritantes desigualdades 
sociais não têm justificativa moral nem encontram 
legitimidade moral nas teorias da justiça mais 
importantes9. 

A existência da Liberdade exige Responsabilidade. 
Nenhum espaço democrático se aperfeiçoa no tempo sem 
que haja a presença do Outro diante do "Eu". Esse é, 
precisamente, o ponto cego da Humanidade. A persistência 
histórica das desigualdades é expressão de uma omissão 
mundial frente à miséria humana cotidiana. Quando não existe 
esse sentir algo junto com o Outro10, prevalece a 
indiferença, a postura egoísta, os fanatismos, a violência, 
entre outras situações as quais dificultam qualquer esforço 
para se modificar esse cenário anticivilizacional no mundo.    

                                                        
9ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: justiça, democracia e 
desenvolvimento sustentável. P. 22. 

10"A vivência do eu plural, em suas diversas direções, fomenta um 
politeísmo cultural dinâmico e presente. Ao mesmo tempo, forma-se 
um tempo particular ocasionado por esse viver o estar-junto. A vida 
múltipla e fragmentada que permeia um sentido vivente não possui 
uma unidade delimitada e específica, todavia constitui uma unicidade 
irrefutável". AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Rumo ao 
desconhecido: inquietações filosóficas e sociológicas sobre o Direito 
na pós-modernidade. Itajaí, (SC): UNIVALI, 2011, p. 41.  
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8.3 A identidade étnica, as culturas e o 

multiculturalismo. 

 
O direito das culturas será um dos principais 

compromissos da justiça neste período histórico. A 
identidade étnico-cultural de uma pessoa compõe a 
formação da sua identidade individual, as suas relações 
familiares, o seu relacionamento com os demais e com a 
natureza, entre outros aspectos. Além dessa condição, na 
origem dos principais conflitos da atualidade, estão as 
culturas com suas metas de dominação, eliminação ou 
anexação. O poder é exercido pelos mais fortes e melhor 
organizado sobre as demais civilizações. Para exemplificar 
esse cenário, citamos os ataques terroristas e os conflitos 
entre indígenas e pequenos agricultores no norte do Rio 
Grande do Sul, Brasil. Nessa linha de pensamento, destaca 
Sen: 

A violência é fomentada pela imposição de uma 
identidade singular e beligerante sobre pessoas 
crentes, acompanhados por eficientes artistas do 
terror. O sentido da identidade pode significar uma 
importante contribuição para o vigor e a 
cordialidade de nossas relações com os outros, tais 
como os vizinhos, ou membros de alguma 
comunidade, ou cidadãos comuns, ou seguidores da 
mesma religião. [...] A violência fomentada, quando 
associada com conflitos de identidade parece se 
repetir ao redor do mundo com persistência 
aumentada11.   

A formação da identidade e sua influência na 
organização e funcionamento das sociedades é sublinhada 

                                                        
11SEN, Amartya. Identity and violence: the ilusion of destiny. p. 2.   
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por Castells: “Não é difícil concordar com o fato de que, 
do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é 
construída12”. A relação entre a concepção cultural 
originária de uma pessoa ou sociedade, a ação nos espaços 
sociais e a cultura democrática como indicativo para o 
fortalecimento de uma cultura democrática, foi sublinhada 
por Pires: 

Estamos desafiados, portanto, a fortalecer o 
conhecimento ético, como prática, para estruturar a 
cultura democrática, que pode servir de 
fundamento para uma vida ética, na esfera pública, 
sem maiores verticalismos, nas relações de poder13. 

As identidades não são formuladas no interior de 
nossos egos. Não é um monólogo abstrato, cujo domínio 
de nossas vontades desenhará, perpetuamente, as nossas 
formas de comunicação com o mundo exterior. Ao 
contrário, é a partir das experiências vivenciadas nessa 
pluralidade de vidas, de contextos, de uma autêntica 
geografia da Alteridade, que se traça os principais contornos 
de fomento ao "Eu" a partir de um incessante diálogo com 
o "Tu. Essa é a riqueza da transformação democrática 
como território da inovação e reconhecimento do humano 
nesse ir e vir de uma ecosofia14.   

                                                        
12CASTELS, Manuel. O poder da identidade. Tradução de Klauss 
Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e terra, 1999, Vol. 2, p. 23.  

13PIRES, Cecília. Cultura democrática e conhecimento ético. In: 
TRINDADE, A. C.; ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, S. O. Direito, 
democracia e sustentabilidade. Anuário do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional. Passo 
Fundo: IMED, 2014 P. 73.   

14A proposição da Ecosofia em Guattari é essa articulação ético-política 
entre três registros ecológicos: o ambiental, o das relações humanas e o 
da subjetividade humana. Segundo o mencionado autor, somente nessa 
interação - conflituosa, trágica - entre o "Eu" interior (subjetividade) e o 
mundo exterior "[...] - seja ela social, animal, vegetal, cósmica - que se 
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8.4 As relações internacionais e a globalização. 

O acelerado processo de globalização além de 
impactar profundamente nas relações comerciais entre os 
países, modificando o conceito de Estado-nação e outras 
concepções políticas clássicas, clama pelo ordenamento 
internacional de questões-chave que repercutem no 
cotidiano das pessoas e dos povos.  

Esse é um momento para visualizar situações 
atípicas e propor outros modelos de organização da justiça, 
tanto do ponto de vista metodológico quanto da sua 
arquitetura política e jurídica. Sen destaca os novos atores e 
as suas respectivas urgências: "Hoje, o desafio é o 
fortalecimento deste processo participativo que já vemos 
em funcionamento, e do qual dependerá em grande medida 
a prossecução da própria justiça global. E esta não há-de 
ser uma causa a desprezar15”.  

O conjunto de relações em âmbito global tem como 
exigência moral a relação de reconhecimento com os 
demais que, por vezes, são iguais e em certas situações são 
significativamente diferentes. Destacamos a percepção de 
Appiah: “Precisamos que os outros nos reconheçam como 
seres conscientes e percebam que nós também os 
reconhecemos assim16“. 

Na reflexão sobre tratados de comércio 
internacional, ressaltamos a peculiaridade apontada por 
Jacobo Paffarini: “A construção de uma relação teórica 

                                                                                                           
encontra assim comprometida numa espécie de movimento geral de 
implosão e infantilização regressiva. A alteridade tende a perder toda a 
aspereza". GUATTARI, Félix. As três ecologias. Tradução de Maria 
Cristina F. Bittencourt. Campinas, (SP): Papirus, 1990, p. 8.    

15SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 534 (b). 

16APPIAH, Anthony Kwame. O código de honra: como ocorrem as 
revoluções morais. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: 
Companhia das letras, 2012, p.13. 
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entre Estado de Direito e crescimento econômico 
influenciou também o estudo da ciência jurídica17”. Essa 
aproximação precisa desvendar, no decorrer do tempo, 
quais responsabilidades integram, de modo transversal, um 
conjunto capacitário global18 a fim de superar as diferentes 
formas de desigualdades as quais impedem qualquer avanço 
no desenvolvimento humano e na integração entre os 
povos.  

8.5 A sustentabilidade e preservação da Natureza 

A realização das conferências internacionais sobre o 
meio ambiente e temas afins, assim como a proposição de 

                                                        
17PAFFARINI, Jacopo. Democracy and immigration of judicial model in the 
conditionality of investment treaties and transnational public policies: The 
Cambodian case. In: TRINDADE, A. C.; ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, 
S. O. Direito, democracia e sustentabilidade: anuário do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional. p. 
351.  

18"Os modelos apresentados, contudo, não conseguem, plenamente, 
oferecer os esclarecimentos necessários às rápidas mutações pelas quais 
o mundo se submete. A configuração de uma (nova) ordem mundial, 
fundamentada na hospitalidade, no acolhimento ao próximo como um 
igual, representa uma lenta, porém, necessária consciência de que o 
fluxo monetário não é o único elemento de mudança cultural, social, 
político, jurídico, entre outros. A Economia se traduz como 
instrumento ao progresso humano, porém não significa que essa 
manifestação se sobressaia a outras como a ética ou estética social. Os 
novos espaços transnacionais serão caracterizados pela busca das 
aproximações culturais, pela proteção ao meio ambiente, pelo 
compartilhamento dos problemas mundiais, pela solidarização e 
orientação das receitas provenientes das entidades nacionais. O mundo 
transforma sua consciência para que possa sobreviver às suas 
imperfeições". AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Estado e 
Economia: reflexões sobre deveres e devires no século XXI. Revista 
Húmus [S.I], v. 2, n. 6, 2012, p. 146. Disponível em: 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus/a
rticle/view/1552/1365. Acesso em 21 de jul. de 2015.  
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inúmeros acordos de alcance global, a recusa de alguns 
países de negociarem ou assinarem, o fracasso de alguns 
fóruns com esses interesses e a grave constatação dos 
limites dos recursos disponíveis e o excesso de consumo 
demonstram a urgência de empreender a construção de um 
modelo de desenvolvimento sustentável que contemple 
desde o combate às desigualdades sociais, o exercício dos 
direitos até as condições de existência das futuras gerações.  

Esse é um dos temas mais exigentes e delicados que 
a humanidade precisa tratar nesse período. Desde a época 
de Descartes, a Natureza têm sido marginalizadas como 
objeto a fim de empreender um progresso ilimitado e 
desmedido. O descompromisso humano no cuidado com a 
biodiversidade na Terra revela, sim, a ausência de uma 
Justiça para se averiguar os modos de equilibrar a 
proximidade do Homem com o Mundo Natural. A partir 
desses argumentos, declara Sen: 

[...] Mas, junto com isso, tem crescido o interesse 
em explorar o papel da cidadania na conquista do 
desenvolvimento sustentável. Assim como as 
instituições são necessárias para estabelecer 
regulamentos obrigatórios e prover incentivos 
financeiros, um compromisso mais forte com as 
responsabilidades da cidadania pode ajudar a 
aumentar o cuidado com o meio ambiente19.  

Sob igual preocupação - e com renovado ardor 
universal para a necessidade de se empreender mudanças 
nas atitudes humanas -, Francisco destaca as dificuldades de 
compromissos globais com condições para se efetivar esse 
cuidado com a casa comum: 

                                                        
19SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 66.  
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A destruição do ambiente humano é um fato muito 
grave, porque, por um lado, Deus confiou o mundo 
ao ser humano e, por outro, a própria vida humana 
é um dom que deve ser protegido de várias formas 
de degradação. Toda a pretensão de cuidar e 
melhorar o mundo requer mudanças profundas 
‘nos estilos de vida, nos modelos de produção e de 
consumo, nas estruturas consolidadas de poder, 
que hoje regem a sociedade20.  

Essa temática é abordada, ainda, no pensamento de 
Boff: “A atribuição de ‘bens públicos globais’ eleva a 
necessidade de uma postura de precaução e prevenção na 
atualidade em relação a esses bens, como compromisso de 
sustentabilidade das presentes com as futuras gerações21”. 
Cabe a todos22, no entanto, a responsabilidade de identificar 
os meios necessários para se cumprir uma finalidade 
primária desse desafio: reconhecer que a sustentabilidade, 
especialmente àquela destinada ao Mundo Natural, não se 

                                                        
20FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 11.  

21BOFF, Salete Oro. O princípio da equidade intergeracional fundado 
na responsabilidade jonasiana como indutor da sustentabilidade dos 
bens públicos globais. In: TRINDADE, A. C.; ESPINDOLA, A. A. S.; 
BOFF, S. O. Direito, democracia e sustentabilidade. Anuário do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade 
Meridional. Passo Fundo: IMED, 2014, p. 169.  

22"Aliás, não seria apenas o dever do Estado promover essa mudança 
de comportamento, os cidadãos também deveriam agir de maneira 
ativista para que as forças das decisões regionais pudessem provocar 
uma mudança de comportamento do Estado e, por quer não, do 
mundo inteiro em prol da preocupação com o meio ambiente, através 
da sustentabilidade". MORAIS, Fausto Santos de; BRIDI, Janaína 
Hennig. As contratações sustentáveis e o problema do julgamento 
objetivo. In: TRINDADE, A. C.; ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, S. O. 
Direito, democracia e sustentabilidade. Anuário do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional. Passo 
Fundo: IMED, 2014, p. 300.   
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refere ao usufruto, à utilidade exclusivamente humana, mas 
para todos os seres vivos que habitam esse planeta.  

Percebe-se como a aceleração23 desmedida do 
consumo dos alimentos, das tecnologias, do mundo natural, 
entre outros, favorece pouca (ou nenhuma) reflexão de 
como é possível constituir esse pacto, essa comunhão com 
toda forma de vida no mundo sem que a interferência 
humana seja capaz de não viabilizar, nem respeitar os ciclos 
regenerativos da Terra.  

A dicotomia Natureza-Sociedade24 já não faz 
sentido e precisa ser urgentemente revista, afinal, nossa 
relação entre tudo e todos tende à simbiose e não a uma 
situação parasitária25. Essa é uma proposição mais genuína 

                                                        
23"[...] A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no planeta 
junta-se, hoje, à intensificação dos ritmos de vida e trabalho, que 
alguns, em espanhol, designam por 'rapidación'. Embora a mudança 
faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a velocidade que hoje 
lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão natural da 
evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os 
objetivos desta mudança rápida e constante não estão necessariamente 
orientados para o bem comum e para um desenvolvimento humano 
sustentável e integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se preocu-
pante quando se transforma em deterioração do mundo e da qualidade 
de vida de grande parte da humanidade. 

24"[...] qualquer tentativa nova de conceituar os problemas relacionados 
ao meio ambiente necessita confrontar a 'divisão natureza-sociedade'. 
FRANCISCO. Laudato si: sobre o cuidado da casa comum. p. 19.   

25 “No fundo de uma barca, sobre o lago Bienne, entre o céu e a água, 
entre os pássaros e a vegetação o solitário Jean-Jacques sente a sua 
existência; cidadão de Genebra, Rousseau assina o Contrato social, pelo 
menos virtualmente, com seus pares, presentes ou passados. Na 
natureza, não há multidão, nem Estado; no direito não existe flora nem 
fauna. De um lado, as coisas; do outro, os homens. Hoje em dia, 
vivemos obcecados por esse perigoso divórcio acosmista: a história 
esquece a geografia e nem as ciências sociais nem a política se 
preocupam com o planeta. Atualmente, não apenas habitamos o 
planeta como tecemos com ele laços tão globais e cerrados que ele 
passa a fazer parte de nossos contratos. [...] Se, assim como os animais, 
emporcalhamos o lugar em que desejamos transformar em nosso nicho 
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ao cumprimento dos objetivos da expressão 
Sustentabilidade. Por esse motivo, o exemplo dessa 
cumplicidade a partir dos povos andinos (Bolívia, Equador) 
descritos pelo viver bem26 manifesta essa intenção e 
esmaece o pensamento dicotômico.  

8.6 As questões de gênero 

Essa é uma dimensão que abarca diversas situações 
específicas que tratadas de forma conjunta compõem um 
espectro amplo de percepções sobre a necessidade de 
concretização das condições de Justiça, especificamente no 
combate às desigualdades que privam mulheres, idosos, 
crianças e adolescentes dos debates necessários à continua 
reafirmação do espaço democrático para se constituir 

                                                                                                           
exclusivo, a poluição mundial representa o ponto máximo – e, sem 
dúvida, o fim – da apropriação. Devemos conceber uma nova 
instituição que poderia ser chamada de Wafel [Water (água), Air (ar), Fire 
(fogo), Earth (Terra), Life (vida)], na qual o Homo políticus acolheria os 
elementos e os seres vivos, quase sujeitos não apropriáveis porque 
formam o habita comum da humanidade. Sob risco iminente de morte, 
precisamos decidira paz entre nós para salvaguardar o mundo e a paz 
com o mundo a fim de nos salvar”. SERRES, Michel. Ramos. 
Tradução de Edgard de Assis Carvalho. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2008, p. 208/209. 

26En la visión del vivir bien, la preocupación central no es acumular. El estar en 
permanente armonía con todo nos invita a no consumir más de lo que el ecosistema 
puede soportar, a evitar la producción de residuos que no podemos absorber con 
seguridad. Y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado. En esta 
época de búsqueda de nuevos caminos para la humanidad, la idea del buen vivir 
tiene mucho que enseñarnos. El vivir bien no puede concebirse sin la comunidad. 
Irrumpe para contradecir la lógica capitalista, su individualismo inherente, la 
monetarización de la vida en todas sus esferas, la desnaturalización del ser humano 
y la visión de la naturaleza como “un recurso que puede ser explotado, una cosa sin 
vida, un objeto a ser utilizado. HUANACUNI, Fernando. Buen vivir/ 
Vivir bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales 
andinas. Peru: CAOI, 2010, p. 33. 
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prioridades transversais entre as pessoas desde seus hábitos 
locais à manutenção da paz no mundo.  

Racismo, a exclusão – ou eliminação – das 
minorias, a emancipação das mulheres, a solidariedade 
sincrônica e diacrônica entre as gerações, a identidade 
cultural e étnica, entre outras, são posturas as quais devem 
traduzir diferentes formas de indignação para se estabelecer 
políticas de preservação e integração humana no globo, 
pois, como destaca Sen: “[...] Nossa compreensão da 
presença da diversidade tende a ser um tanto prejudicada 
por um constante bombardeio de generalizações 
excessivamente simplificadas [...]27”. A provocação 
contundente sobre a temática das políticas diferenciadas em 
vista da efetivação de políticas de igualdade foi defendida 
por Sandel a partir do argumento abaixo transcrito: 

O argumento da diversidade para a ação afirmativa 
não depende de concepções controversas da 
responsabilidade coletiva. Tampouco depende de 
mostrar que o estudante pertencente à 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 socialmente mais importante28. 

Percebe-se, desde a antiguidade, como as 
sociedades humanas desprezam, por exemplo, a figura 
feminina. Somente a partir da segunda metade do século 
XX se percebe as principais transformações na política, na 
dimensão do trabalho, na educação, no desenvolvimento 
científico e tecnológico, entre outros. Hoje, as mulheres se 

                                                        
27SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 282. 

28SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa? Tradução de 
Heloisa Matias e Maria Alice Máximo. 3. Ed. Rio de Janeiro: Civilização 
brasileira, 2011, p. 213.  
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destacam em todos os setores de produção econômica, 
empresarial, industrial, intelectual.  

Essa alteração significa que as mulheres se tornaram 
melhores do que os homens? Sob argumento contrário, é 
possível afirmar que os homens sempre foram mais 
destacados que as mulheres na organização social? 
Nenhuma das respostas é positiva. Não existe, sob o 
ângulo antropológico, nenhum fato que ratifique esse 
argumento. Por esse motivo, Touraine29 esclarece: 

Admitiremos sem dificuldade o fato da dominação 
tradicional dos homens sobre as mulheres. Ora, 
esta dominação não se explica pelas respectivas 
características dos homens e das mulheres, mas por 
um pattern (padrão) cultural que atribui um papel 
central aos homens conquistadores e aos caçadores. 
Não é a produção que triunfa sobre a reprodução; 
não é nem mesmo o controle do intercâmbio das 
mulheres por parte dos homens. O que está em 
questão aqui, a meu ver, é uma visão da sociedade 
dominada, sob formas diversas, por uma elite que é 
dona dos recursos e está encarregada de 
transformar essa mesma sociedade e seu ambiente, 
elite à qual as outras categorias, como as mulheres, 
estão subordinadas. Não se trata, portanto, de fixar-
se numa diferença que em si mesma é 
hierarquicamente neutra, mas, ao contrário, de 
trazer à tona unidades societais e culturais que 
constroem relações hierarquizadas de desigualdade. 
E eu procuro precisamente, [...], tornar visível a 
inversão de modelo cultural que viu as mulheres 
acederem ao papel central, o que não significa que 
as mulheres se tenham tornado profissional ou 
intelectualmente superiores aos homens, mas que 

                                                        
29TOURAINE, Alain. Um novo paradigma: para compreender o 
mundo hoje. Tradução de Gentil Avelino Titton. Petrópolis, (RJ): 
Vozes, 2006, p. 218. 
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elas ocupam um lugar mais central na nova cultura. 
Numa palavra, a análise que é preciso fazer aqui 
não deve ser feita em termos psicológicos. Dito em 
outras palavras: em vez de medir as diferenças e o 
nível relativo dos atores, convém identificar a 
unidade na qual eles intervêm e a importância da 
posição que ali ocupam".         

As desigualdades que se originam pelo domínio 
entre os gêneros não fortalecem os espaços democráticos, 
mas, ao contrário, impede o seu esclarecimento e a 
importância de como as culturas não podem estabelecer 
critérios de exclusão para o desenvolvimento capacitário 
dessa condição de agente. É a pluralidade de diferenças 
entre homens e mulheres que se evidencia: a) as desejáveis 
(e saudáveis) metamorfoses humanas; b) a arquitetura das 
culturas a fim de se promover a integração entre todos; c) o 
reconhecimento de novas responsabilidade advindas de 
experiências profissionais antes rotuladas como exclusivas 
de "homens" e de "mulheres".  

As questões de gênero que envolvem situações 
peculiares ou específicas pelas suas características, riscos, 
ameaças ou repercussão no âmbito social e político, 
repercutem nos diferentes campos da sociedade.  
Destacamos, nesse contexto, parte dos desafios postos ao 
Direito Penal, refletidos por Marília Budó: 

A dogmática penal tradicional vem enfrentando na 
atualidade numerosos desafios, referentes, por um 
lado, ao questionamento da finalidade da pena por 
parte das criminologias, especialmente a 
criminologia crítica; e, por outro lado, a crescente 
elaboração normativa penal em matérias 
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circunscritas no que os autores irão intitular ‘direito 
penal do risco30.  

Nenhuma violência perpetrada entre os gêneros - 
estimulada, ainda, pelo Estado por meio do Direito Penal 
(sempre mais punitivo) - torna todo o esforço da Justiça 
sem qualquer significado legítimo à elaboração de uma 
convivialidade fraterna. Qualquer forma de domínio seja 
pela mulher ao homem ou do homem para a mulher 
destina-se a reforçar a organização social pacífica como 
mentira existencial. É esse cenário no qual precisa ser, 
criativamente, alterado para se encontrar repostas mais 
adequadas ao desenvolvimento humano no século XXI.  

8.7 A viabilidade da paz 

O significado da palavra Paz se estende desde o 
âmbito das relações familiares mais simples até as mais 
complexas exigências da diplomacia. De outra parte 
abrange os acordos comercias e a distribuição da riqueza. 
Válido é mencionar a violência no interior das nações até 
os ataques terroristas. Contudo a paz está conectada com a 
ausência ou existência de guerras.  

Este milênio terá como um dos seus mais graves 
temas a construção da Paz. As causas das guerras refletem 
interesses individuais, corporativos, dos Estados, das 
religiões e das culturas. À indagação: a Paz é possível? Sen 
conclama para os mais interessados e suas ações: 

Guerras locais e conflitos militares, que tem 
consequências muito destrutivas (entre elas a de 

                                                        
30 BUDÓ, Marília de Nardin. Criminologia e dano social: a efetivação 
da sustentabilidade pata além do direito penal. In: TRINDADE, A. C.; 
ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, S. O. Direito, democracia e 
sustentabilidade. Anuário do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito da Faculdade Meridional. p. 375.  
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abalar as perspectivas econômicas dos países 
pobres), utilizam-se não apenas de tensões 
regionais, mas também do comércio global de 
armamentos. O status quo mundial está firmemente 
entrincheirado nesse tipo de negócio: os países que 
são membros do Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas foram juntos 
responsáveis por 81% das exportações de armas de 
1996 a 2000. De fato, os líderes mundiais que 
expressam profunda frustração com a 
‘irresponsabilidade’ dos ativistas antiglobalização 
governam os países que ganham mais dinheiro 
nesse tipo terrível de comércio. Os países do G8 
venderam 87% das armas exportadas no mundo. 
Somente a parte dos Estados Unidos chegou a 
quase 50% do total de vendas no mundo. Além 
disso, chega a 68% o total de exportações 
americanas de armas para países em 
desenvolvimento31.  

O ideal de paz e concórdia entre os povos foi um 
tema caro ao pensamento de Kant. Não é possível observar 
nenhuma espécie de desenvolvimento humano, nenhuma 
condição de des-velo da nossa humanidade se não for no 
território da Paz. No contexto contemporâneo, destaca-se 
o direito à hospitalidade: 

Fala-se aqui, como nos artigos anteriores, não de 
filantropia, mas de direito, e hospitalidade significa 
aqui o direito de um estrangeiro a não ser tratado 
com hostilidade em virtude de sua vinda ao 
território de outro. [...] Não existe nenhum direito de 
hóspede sobre o qual se possa basear esta pretensão 
[...], mas um direito de visita , que assiste todos os 
homens para se apresentar à sociedade, em virtude 

                                                        
31SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 30.  
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de direito da propriedade comum da superfície da 
Terra, sobre a qual, enquanto superfície esférica, os 
homens não podem estender-se até o infinito, mas 
devem finalmente suportar-se uns aos outros, pois 
originariamente ninguém tem mais direito do que 
outro a estar num determinado lugar da Terra32. 

Essa categoria anteriormente mencionada - 
Hospitalidade33 - e Acolhimento34 são valores morais 
substantivos que permitem a viabilidade da Justiça.  Nesse 

                                                        
32KANT, Immanuel. À paz perpétua e outros opúsculos. Tradução 
de Arthur Mourão. Lisboa: Edições 70, 2008, par. B 40, 41.  

33 " A palavra hospitalidade vem aqui traduzir, levar adiante, re-produzir 
as duas palavras que a precederam: atenção e acolhimento. Uma paráfrase 
interna, também uma espécie de perífrase, uma serie de metonímias 
expressam a hospitalidade, o rosto, o acolhimento: tensão em direção 
ao outro, intenção atenta, atenção intencional, sim ao outro. A 
intencionalidade, a atenção à palavra, o acolhimento do rosto, a 
hospitalidade são o mesmo, mas o mesmo enquanto acolhimento do 
outro, lá onde ele se subtrai ao tema. Ora, este movimento sem 
movimento apaga-se no acolhimento do outro, ele se abre ao infinito 
do outro, ao infinito como outro que o precede, de alguma maneira, o 
acolhimento do outro (genitivo subjetivo) já será a resposta: o sim ao 
outro já responderá ao acolhimento do outro (genitivo objetivo), ao sim 
do outro. Esta resposta é convocada desde que o infinito - sempre do 
outro - é acolhido". DERRIDA, Jacques. Adeus a Emmanuel 
Lévinas. Tradução de Fábio Landa e Eva Landa. São Paulo: 
Perspectiva, 2008, p. 40/41. 

34 "[...] O eclipse da razão lógica, que impera no senso comum jurídico, 
começa a vivenciar um sentido no qual está além da mera imposição 
prescritiva estatal e se encontra no coração daqueles que acolhem seu 
semelhante como se procurassem a redenção dos núcleos absolutos de 
seus egos. Acolher não é dever, nem viver o outro, mas partilhar a 
esperança de um devir improvável com o outro". AQUINO, Sérgio 
Ricardo Fernandes de. Tolerância e acolhimento: reflexões sobre a 
política jurídica em tempos de crise. Revista Universitas Jus, n. 19, 
Brasília: UNICEUB, jul/dez de 2009, p. 17. Disponível em: 
http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/jus/article/
view/739/825. Acesso em 20 de jul. de 2015.  
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momento no qual se observam vários movimentos 
migratórios no globo, seja pela ausência de serviços 
fundamentais ou condições mínimas para uma vida digna, 
de um lado, seja pelos desastres ambientais os quais força o 
deslocamento das pessoas, por outro, é inviável que as 
fronteiras neguem perspectivas de abrigo por seus 
"cidadãos” viverem na indiferença de sua "redoma 
nacional35”.  

Nesse momento, reconhece-se a importância dos 
Direitos Humanos36, cujo objetivo principal é a 
manutenção da Paz no globo. Essa tarefa, no entanto, deve 
ser auxiliada pelos direitos que asseguram a liberdade, a 
igualdade, a cooperação e a justiça entre os povos, caso 
contrário, compromete-se a sua universalidade e a 
aperfeiçoamento, especialmente quando se despreza as 
culturas locais e se marginaliza a execução37 de direitos de 

                                                        
35 Sob semelhante cenário, o Imigrante se aproxima da descrição de 
Bauman acerca do "Vagabundo": “[...] O vagabundo viaja através de 
espaço não-estruturado; como caminhante no deserto, que só sabe das 
trilhas enquanto marcadas por suas próprias pegadas, e apagadas de 
novo pelo soprar do vendo logo depois que passa, o vagabundo 
estrutura o lugar que acontece ocupar no momento, apenas para de 
novo desmantelar a estrutura ao partir. Cada sucessivo espaçamento é 
local e temporário – é episódico”. BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-
moderna. Tradução de João Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 1997, 
p. 274. 

36 “O reconhecimento dos direitos humanos não é uma pregação para 
que todos se ergam e ajudem a impedir qualquer violação de qualquer 
direito humano em qualquer lugar em que aconteça. É antes admitir 
que a pessoa que tem condições de fazer algo efetivo para impedir a 
violação desse direito tem uma boa razão para agir dessa maneira – 
razão que deve ser levada em conta ao se decidir o que deve ser feito”. 
SEN, Amartya. A ideia de justiça. p. 408 (a). 

37 “[...] se a exequibilidade fosse condição necessária para que as 
pessoas terem algum direito, não só os direitos sociais, econômicos e 
culturais, mas todos os direitos – inclusive o direito às liberdades 
formais – seriam inviabilizados, tendo em vista 53 da impossibilidade 
de proteger a vida e a liberdade de todos contra a transgressão. Garantir 
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segunda38 e terceira geração. Nenhum discurso ou ação em 
nome dos Direitos Humanos teria capacidade de integração 
humana, sob essas premissas, mas tão somente se 
disseminaria a segregação e ressentimento entre as pessoas 
na Terra.    

A angústia de viver, de ressentir, por um longo 
período a natureza episódica de uma caminhada sem 
qualquer destino fixo exaure a condição e natureza humana, 
esmaece as amizades transfronteiriças, gera a desconfiança 
entre as nações, estimula o repúdio ao estrangeiro o qual 
aparece em nossas terras para retirar nosso trabalho39, ou seja, 

                                                                                                           
que toda pessoa fique em paz nunca foi especialmente fácil. Não 
podemos impedir a ocorrência de um assassinato aqui ou ali, dia sim, 
dia não. Nem, com nossos melhores esforços, podemos deter todas as 
matanças em massa, como os massacres em Ruanda em 1994, em Nova 
York em 11 de setembro de 2011, ou em Londres, Madri, Bali e 
Mumbai em data mais recente. O equívoco de rejeitar as pretensões de 
direitos humanos com base no fato de não serem plenamente 
exequíveis é que um direito não realizado por inteiro ainda continua a 
ser um direito, demandando uma ação que remedie o problema. A não 
realização, por si só, não transforma um direito reivindicado num não 
direito. Pelo contrário, ela motiva uma maior ação social. Pelo 
contrário, ela motiva uma maior ação social”. SEN, Amartya. A ideia 
de justiça. p. 419/420(a).   

38 “A inclusão dos direitos de segunda geração permite integrar as 
questões éticas subjacentes a ideias gerais de desenvolvimento global e 
as reivindicações da democracia deliberativa, ambas ligadas aos direitos 
humanos e usualmente ao reconhecimento da importância em 
aprimorar as capacidades humanas”. SEN, Amartya. A ideia de 

justiça. p. 416 (a). 

39 "[...] Um imigrante é essencialmente uma força de trabalho, e uma 
força de trabalho provisória, temporária, em trânsito. Em virtude desse 
princípio, um trabalhador imigrante [...], mesmo se nasce para a vida (e 
para a imigração) na imigração, mesmo se é chamado a trabalhar (como 
imigrante) durante toda a sua vida no país, mesmo se está destinado a 
morrer (na imigração), como imigrante, continua sendo um trabalhador 
definido e tratado como provisório, ou seja, revogável a qualquer 
momento. [...] Foi o trabalho que fez 'nascer' o imigrante, que o fez 
existir; é ele, quando termina, que faz 'morrer' o imigrante, que decreta 
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desestabiliza-se a Paz. Essa não é a finalidade da Justiça 
como critério transversal de humanização.   

8.8 A Justiça, a corrupção e a pobreza (accountability). 

As ameaças à estabilidade social de um país estão 
em conexão com um conjunto de situações que impedem a 
realização humana, a inserção social, o exercício dos 
direitos, a distribuição e renda com critérios razoáveis e o 
cuidado dos recursos disponíveis.  Os níveis de corrupção 
evidenciados no Brasil e em grande parte dos Estados e 
Instituições em nível internacional, impede o equilíbrio 
social. Sen denuncia esse espectro e suas consequências 
sobre os povos mais '‘desiguais’': 

Os 10% mais ricos detém 85% do capital global 
enquanto metade dos habitantes do planeta 
possuem apenas 1%. A atual crise mundial, gerada 
por graves equívocos de política pública e de 
comportamento empresarial na maior economia do 
mundo, a norte-americana, recai, em primeiro lugar, 
sobre os mais fracos, agravando a pobreza  e a 
desigualdade40.  

Esse drama que ameaça a organização social revela 
a persistência histórica já demonstrada, muitas vezes, neste 
estudo de como não existe Justiça enquanto essa for 
descrita como fenômeno no qual privilegia os interesses 
setoriais, ou seja, privados, sejam os pessoais ou coletivos. 
Insiste-se: Justiça não é um nome vazio que marginaliza a 

                                                                                                           
a sua negação ou que o empurra para o não-ser". SAYAD, Abdelmalek. 
Imigração: ou os paradoxos da alteridade. Tradução de Cristina 
Murachco. São Paulo: EDUSP, 1998, p. 54/55.   

40SEN, Amartya; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro 
lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo 
globalizado. p. 10. 
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alteridade, ao contrário, a sua existência depende sempre do 
Outro que se manifesta diante do "Eu". Nessa linha de 
pensamento, veja-se as palavras de Todorov: 

Tal aspiração comporta vários ingredientes. Um 
deles se traduz por reivindicações econômicas. O 
estado de pobreza, ou mesmo de miséria, no qual 
vive grande parte da população tornou-se 
particularmente intolerável desde que as mídias 
passaram a difundir por toda parte as imagens da 
opulência em que vivem os privilegiados de um 
determinado país ou do resto do mundo41. 

Existe uma função importante difundida pelas 
mídias no mundo: a informação tem a capacidade de 
despertar, ou de, pelo menos, estimular nossa 
responsabilidade pelo Outro ao se retirar a venda de nossa 
humanidade compartilhada. O destino de todos, no sentido de 
avanço, melhoria, desenvolvimento é transformar 
condições globais de vida insuportável para aquilo que, 
orientado pela Justiça, amplie, formule, crie e estimule 
atitudes cooperativas livres entre todos os povos em 
detrimento à concentração de riquezas e benefícios para 
algumas nações às custas de outras.   

Eis o início de como um conjunto capacitário global 
deve identificar nas redes de cooperação mundial as 
diretrizes necessárias para, por meio desse significado da 
expressão accountability, transforma o improvável em 
resultados favoráveis ao combate à pobreza, exclusão, 
negligência, fome, analfabetismo entre as diferentes nações 

                                                        
41TODOROV, Tzvetan. Os inimigos íntimos da democracia. 
Tradução de Joana Angélica d'Ávila Melo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012. 
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no planeta, seja nos níveis institucionais, seja na ação de 
uma cidadania continental42 ou mundial.   

8.9 A tolerância, a impaciência e a indignação 

O valor e, especialmente, o exercício da tolerância 
são temas que podem ser catalogados como indispensáveis 
para a convivência humana em pequenos e grandes grupos, 
assim como, para o equilíbrio das relações entre os povos e 
Estados. Considerando os inúmeros conflitos existentes 
atualmente no mundo essa é uma categoria que precisa ser 
compreendida, atualizada e experimentada, tanto do ponto 
de vista individual quando internacional.  

Nesse sentido o exercício da diplomacia, o direito e 
a negociações de paz demandam por concretização da 
tolerância e a necessária expressão da indignação ante a 
violência, o fanatismo e outras formas de injustiça. Sen 
fomenta o debate cujas referências se manifestam a partir 
da tradição:  

A importância da tolerância é ressaltada nesses 
preceitos do século III ª C. Tanto para a política 
pública governamental como para aconselhamento 

                                                        
42 "A Cidadania Sul-Americana tem como fundamento desse tempo 
denominado de Pós-Modernidade a resistência que se manifesta pela 
indignação. Essa postura se revela contra os fenômenos que insistem 
privilegiar cenários que segreguem, excluam, insistam na miséria 
humana e planetária como modelo de sobre-vida. A referida Cidadania 
precisa estimular a Ética e Estética da Convivência como fruto do 
Direito Fraterno. Os vínculos de Responsabilidade e Fraternidade 
surgem a partir do Cuidado pelo Outro, ou seja, por todas as 
características nas quais evidenciem a fragilidade dessa identidade 
antropológica comum". AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Por 
uma cidadania sul-americana: fundamentos para sua viabilidade na 
UNASUL por meio da ética, fraternidade, sustentabilidade e política 
jurídica. Säarbrucken: Novas Edições Acadêmicas, 2014, p. 444/445.  
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sobre o comportamento dos cidadãos em relação 
uns aos outros43. 

Numa dimensão mais ampla, destacam-se as 
dificuldades e compromissos que podem legitimar, jurídica 
e moralmente, a atuação em vista da convivência pacífica, 
respeitosa e solidária entre todos, como assinala 
Habermas44:   

E uma vez que o direito se interliga não somente 
com o poder administrativo e o dinheiro, mas 
também com a solidariedade, ele assimila, em suas 
realizações integradoras, imperativos de diferentes 
procedências. […] Com muita frequência o direito 
confere a aparência de legitimidade ao poder 
ilegítimo. 

Tolerar45 viabiliza a Justiça no mundo, empreende 
atitudes de proximidade e compreensão acerca das 

                                                        
43 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 271. 

44 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e 
validade. 2. ed. Tradução de Flávio Beno Seibeneichler. Rio de Janeiro: 
Tempo brasileiro, 2003, p. 62. 

45 “A afirmação da Tolerância como um valor fundamental para a 
avaliação da arquitetura, do funcionamento, das garantias de 
estabilidade social e política, das políticas de desenvolvimento e das 
relações entre culturas ou concepções diferentes, inúmeras vezes 
conflitantes, representa a convicção moral e uma conquista histórica 
com condições de impulsionar os diferentes campos de 
relacionamento, organização e funcionamento das sociedades 
caracterizadas pelas deficiências e dificuldades para compreender e 
efetivar o exercício da práxis (sempre mais) tolerante. O valor da 
Tolerância precisa integrar o que se pode chamar de imaginário social 
ou, também, a compreensão de razão pública da sociedade 
democrática. Entretanto, a ausência de um exercício intrassubjetivo 
sobre o reconhecimento dos limites e deficiências humanas e sociais 
cria o self deception (autoengano) acerca do que é ser humano e, portanto, 
incita práticas sempre mais intolerantes”. ZAMBAM, Neuro José; 
AQUINO, Sérgio Ricardo Fernandes de. Tolerância: reflexões 
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diferenças culturais no mundo. O seu significado não é des-
vendado sem se ter, pelo menos, indícios materiais 
(significante) os quais não favoreça, nem estimulem, o 
simples "suportar" algo, que conduzirá à zona da indiferença.  

Insiste-se: o agir tolerante em relação ao Outro 
como horizonte a ser tornado "em carne e osso" pela 
Justiça não se expressa por meio de suaves formas de 
incompreensão. Não existe nada de democrático nesse 
território. Ao contrário, persiste nas nossas 
responsabilidades radicais diante do Outro cuja miséria se 
manifesta, pela sua nudez, e rompe as barreiras do "Eu" 
sempre mais fechado.  

Impaciência e Indignação não permitem que o 
silêncio insuportável de nossas (indiferentes) rotinas diante 
da miséria, da violência, da corrupção, da ausência de 
direitos e deveres que preservem, minimamente, condições 
de vida digna a todos se consagre com o nome de 
Democracia. Esses atributos, genuínas virtudes, pertencem 
às atitudes não-violentas, que se observam nos perfis de 
figuras históricas como Gandhi, Martin Luther King, Aung 
San Suu Kyi, Madre Teresa de Calcutá, Malala Yousafzai.  

Essas pessoas, de reconhecimento internacional por 
seus esforços à tolerância e paz, se indignaram com as 
situações de eliminação ao ser humano, sob diferentes 
modos, e empreenderam ações locais para se mitigar o 
genocídio ao Outro. Por esse motivo, e especialmente numa 
responsabilidade pela tolerância global, os esforços 
precisam ocorrer para que essas violências não sejam 
silenciadas pelo esquecimento suave de todas as culturas, de 
todas as civilizações espalhadas no território terrestre.    

                                                                                                           
filosóficas, políticas e jurídicas para o século XXI. Revista da AJURIS. 
Porto Alegre, v. 142, n. 137, p. 382, março de 2015. Disponível em: 
http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view
/389/323. Acesso em 22 de fev. de 2016.    

http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/389/323
http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/389/323
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A construção da Paz enquanto preocupação 
universal e necessidade em face das inúmeras situações de 
violência atualmente em curso precisam ultrapassar 
concepções limitadas à territorialidade e a dependência 
exclusiva dos governos, dos Estados, das instituições, dos 
diplomatas e do discurso oficial. Essa temática é posta por 
Staffen: 

A moderna empreitada acerca do fenômeno do 
Direito Global que se inaugura com estas palavras 
precisa zarpar da compreensão dos limites. Eis o 
desafio preliminar, pois a inteligência sobre limites 
e desafia e move múltiplas ciências, que 
paradoxalmente transitam pela tensão entre 
confrontação e alinhamento, mas que assegura o 
eixo gravitacional necessário para a sequência dos 
trabalhos46. 

Os esforços dos diferentes povos, das diferentes 
culturas não podem se exaurir a garantir melhores 
condições de vida, de renda, de trabalho, de dignidade 
humana tão somente aos seus "iguais", mas à tríade 
indivíduo-sociedade-espécie. É a partir desse horizonte que a Paz 
se torna um projeto (sempre mais) factível na medida em 
que oportuniza o aperfeiçoamento, a inclusão e o 
reconhecimento da diferença que habita o Outro e como 
essa des-venda a fragilidade do cenário pacífico.   

8.10 A pessoa na condição de agente 

O valor e a identidade da pessoa são temas 
recorrentes na história da humanidade e do pensamento. 

                                                        
46 STAFFEN, Márcio Ricardo. Direito na perspectiva global: quo vadis? 
In: TRINDADE, A. C.; ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, S. O. Direito, 
democracia e sustentabilidade. Anuário do Programa de Pós-
Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional. p. 217.  
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Trata-se de afirmar a sua dimensão moral, política, jurídica, 
filosófica e transcendental e, especificamente, a 
responsabilidade frente aos desafios e mazelas que o atual 
período exige. Ao se considerar a Declaração dos Direitos 
Humanos uma conquista das sociedades contemporâneas, a 
consequente garantia da sua efetivação se um compromisso 
de todos.  

O conceito de Pessoa representa, tanto do ponto de 
vista simbólico quanto da sua legitimidade, as opções e 
capacidades de uma sociedade com temas relevantes para a 
sua melhor organização e resolução dos seus problemas 
mais graves. A classificação de pessoas ou grupos em 
categorias de preferência ou segundo interesses 
econômicos e políticos e, até mesmo, legitimados por 
concepções culturais e religiosas errôneas, é uma das 
mazelas da atualidade. Sen demonstra a relevância dessa 
concepção: 

Portanto, compreender o papel da condição de 
agente é essencial para reconhecer os indivíduos 
como pessoas responsáveis: nós não estamos 
apenas sãos ou enfermos, mas também agimos ou 
nos recusamos a agir, e podemos optar por agir de 
um modo ou de outro47. 

Nas Constituições48 democráticas a afirmação 
sujeito de direitos explana as garantias legais e a necessária 

                                                        
47 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. p. 221. 

48 "A primeira referência normativa para a compreensão do modelo de 
Estado é a Constituição. É a Constituição que, em primeiro lugar e com 
proeminência jurídica, desenha o Estado que se quer ter. Daí a 
expressão Estado Constitucional: o Estado configurado pela Constituição. 
Ou dito de outro moto: é possível e devido ler a Teoria do Estado pelas 
lentes da Teoria da Constituição, embora esta obviamente não seja a 
única leitura possível. Obviamente, a problemática (da Teoria do) do 
Estado não está circunscrita à (Teoria da) Constituição". OLIVEIRA, 
Fábio Corrêa Souza de. Estado, Direito Constitucional e Direito 
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demonstração nas normas subsequentes, na ação do estado 
e das Instituições, assim como, nos demais atores e 
organizações sociais, a importância de ter direitos e as 
respectivas responsabilidades e deveres que decorrem de 
uma sociedade que prima por essa concepção. Está na 
Constituição Brasileira: 

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 eu direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade [...]49.                                                                    

A atuação dos cidadãos na condição de agentes 
implica a percepção dos diversos campos da atividade 
social e política. A instrumentalização da pessoa é um dos 
dramas da nossa época, especificamente quando outros 
parâmetros desviam o foco da realização humana e da 
atuação social como sujeito de direitos e com 
responsabilidades no presente em relação ao futuro. O 
mundo das novas tecnologias precisa ser percebido como 
um dos espaços de promoção humana e enriquecimento da 
sociedade e, jamais, como anulação da identidade humana e 
seu agir ético. Cella integra esse rema ao interesse social e a 
identidade da pessoa. 

Partindo da revolução comunicativa causada pelo 
advento de novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TICe o uso intensivo do 

                                                                                                           
Administrativo: um estudo de caso. In: TRINDADE, A. C.; 
ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, S. O. Direito, democracia e 
sustentabilidade. Anuário do Programa de Pós-Graduação Stricto 
Sensu em Direito da Faculdade Meridional. p. 78. Grifos originais da 
obra estudada.   

49 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008, p. 
15. 
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computador em nosso cotidiano., destaca-se a 
perplexidade do Estado diante da aparente falta de 
controle governamental sobre os usuários da 
internet e as relações que desenvolvem nesse 
âmbito50. 

A finalização dessa última parte da nossa exposição 
com a citação de professores/pesquisadores, autores de 
reconhecimento universal e das obras de Sen demonstra 
que a arquitetura da Teoria da Justiça de Sen tem condições 
de contribuir com a pesquisa, reflexão e solução dos 
problemas da nossa época de forma integrada e cooperativa 
com as múltiplas áreas do conhecimento, especificamente 
neste caso, por integrar nossa atuação profissional, jurídica 
e filosófica. A superação do senso comum didático-
pedagógico em vista da qualidade da investigação 
acadêmica e científica supõe o exercício da democracia e da 
partilha do conhecimento em todos os níveis, 
acompanhada da respectiva repercussão social.  

                                                        
50  CELLA, José Renato Gaziero; OLIVEIRA, Mateus Humberto 
Arns. Governo eletrônico e redes sociais: o caso do Município de 
Curitiba-PR. In: TRINDADE, A. C.; ESPINDOLA, A. A. S.; BOFF, S. 
O. Direito, democracia e sustentabilidade. Anuário do Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Faculdade Meridional. Passo 
Fundo: IMED, 2014, p. 99.  



CONCLUSÃO  

 
A Teoria da Justiça de Amartya Sen é relevante no 

contexto contemporâneo por diferentes motivos, entre os 
quais ressalta-se a trajetória pessoal do autor, sua 
capacidade de interagir com diferentes áreas do 
conhecimento e transitar por centros de decisão e 
influência no mundo, especificamente, o Banco Mundial e a 
Universidade de Harvard.  

No entanto, nosso interesse foi de destacar a 
atualidade do seu pensamento associado aos temas que 
povoam o imaginário social global e a sua dificuldade de 
mitigar as múltiplas formas de privação que impedem a 
viabilidade histórica e democrática da Justiça como critério de 
difusão transversal da Dignidade Humana. É a partir de um 
pensamento sensível, coerente e racional que se identifica a 
riqueza de seus compromissos, a seriedade de sua 
articulação e a sua notada contribuição para o 
desenvolvimento humano sustentável, econômico, social, 
científico, democrático, cultural e tecnológico. 

Destacamos, nessa linha de pensamento, as 
principais ameaças que, a nosso ver, contribuem para a 
instabilidade mundial, notadamente, as desigualdades 
sociais, o fanatismo político e religioso, o terrorismo, a 
instrumentalização das pessoas e instituições, a corrupção 
pública, institucional e privada, as guerras, a fome, a falta de 
água como claro descompromisso com a vida humana da 
Terra, entre outros. Sobre essa realidade, Sen demonstra 
especial preocupação e evidente compromisso político, 
especialmente ao destacar as responsabilidades de nosso 
agir livre perante o Outro a partir de nossa condição de agente.  

Como o leitor ou a leitora puderam observar no 
decorrer desta obra, nós afirmamos nossa convicção, 
justamente com Sen, sobre o valor da Democracia, seu 
potencial de contribuição para o equilíbrio entre os povos, 
a diminuição das desigualdades, a valorização das pessoas, o 
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fortalecimento das instituições, a promoção da paz, as 
garantias e manutenção dos direitos, a necessidade de 
reconhecimento e importância de todos no 
desenvolvimento e desvelo da Justiça como critério 
indispensável à integração humana no globo, entre outros.  

Nenhum dos temas abordados nas obras de Sen 
ocorre sem a proximidade, o diálogo e as responsabilidades 
transfronteiriças para que haja a mitigação de todas as 
formas de violência e desigualdade contra as pessoas no 
mundo. 

Notamos, com especial preocupação, a impotência 
de líderes, políticos e demais agentes na concretização das 
condições de Justiça. Nessa linha de pensamento, 
destacamos nossa apreensão com o aumento dos níveis de 
desigualdade mundial e o enriquecimento de poucos, as 
ameaças à democracia e as deficiências dos acordos globais 
e a sua posterior ineficácia.  

Não significa, contudo, que se deva privilegiar um 
fundamentalismo institucional como instrumento de 
autopromoção nacional, ao contrário, deve-se, sim, ter 
clareza sensível o suficiente para se determinar 
possibilidades de um agir global a fim de se cumprir com a 
natureza transversal da Justiça, pois, sob ângulo diverso, o 
que se promove no nível mundial é tão somente interesses 
privados com a roupagem de Justiça, ou seja, dissemina-se 
um nome vazio para justificar a nossa mentira existencial 
civilizatória como fundamento de aparentes relação 
humanas pacíficas. 

O acelerado processo de globalização integra o 
cotidiano das relações humanas e sociais: às vezes como 
ameaça e, outras, como potencial de realização, integração e 
desenvolvimento. Esse é apenas um indicativo da 
responsabilidade que paira sobre a Humanidade no 
decorrer do primeiro decênio deste milênio.  

Sen destaca essas e outras facetas dessa temática e 
apresenta como é necessário identificar as 
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responsabilidades que decorrem desse contexto a fim de 
produzir seus efeitos na medida em que se reivindica 
espaços para o debate público a fim de se propor novas 
alternativas para uma vida cotidiana que, aos poucos, pela 
sua postura excessivamente egoísta, consequencialista e 
utilitária torna a convivência algo impossível, indesejável e 
insuportável. 

A partir da apresentação dos principais temas que 
povoam a obra de Sen, queremos contribuir para a 
expansão, o debate e o conhecimento do pensamento e dos 
escritos desse pensador no Brasil, bem como a sua 
contribuição para a elaboração e prática da Justiça nessa 
realidade desafiadora e exigente. Trata-se de um clamor 
persistente: Não é possível desejar uma via qualitativa de 
convívio descompromissado de nossas responsabilidades 
diárias junto com o Outro no mundo. É apenas a partir da 
experiência de cumplicidade pela perda, dor, sofrimento 
que se identifica, elabora, implementa, inova/renova e 
mantém condições mínimas de Justiça para todos a fim de 
se distribuir - de modo cooperativo - Dignidade para todos 
no mundo. 

Nossa meta é, com igual intensidade, desafiar a 
produção do conhecimento acadêmico e político a partir da 
Teoria da Justiça de Sen. Essa convicção demanda os 
compromissos de continuar acompanhando - seja no 
cenário local, regional, nacional, continental, transnacional 
ou global - os temas abordados neste estudo e ampliar a 
rede de relações cooperativas as quais estimulam o 
aprofundamento e o diálogo propostos pelo autor para que 
haja, sempre mais, a Justiça do Direito, a Justiça da 
Economia, a Justiça do Desenvolvimento Sustentável, a 
Justiça da Democracia, a Justiça da Cultura, a Justiça da 
Ciência, a Justiça da distribuição de conhecimento 
tecnológico entre todos os povos do mundo. 

Nosso interesse é, também, chamar os interessados 
para que integrem e acompanhem os encontros, debates e a 
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produção do Centro Brasileiro de Pesquisas Sobre a Teoria 
da Justiça de Amartya Sen: interfaces com o direito, 
políticas  de desenvolvimento e  democracia, cuja proposta 
é conhecer, convidar e catalisar pesquisadores, professores, 
políticos, líderes e outros que se preocupam com as 
grandes questões da atualidade e têm afinidade ou diálogos 
com o pensamento de Sen para se propor um grande 
debate cujo objetivo é a transformação do conhecimento 
para que se possa, historicamente, se desvelar condições de 
ações sempre mais justas no globo. Acesso on line: 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/550267503332499
7 
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