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Apresentação
Os Organizadores
O debate plural, tenso, propositivo e esclarecedor representa uma das
inúmeras oportunidades que a democracia, oferece na sua forma de
organização, para que os cidadãos, a partir de seus interesses, expectativas
e percepções, exerçam concretamente a sua cidadania. Entre os diversos
significados, está a identidade de sujeito de direitos que corresponde ao
valor, missão e identidade de cada pessoa, para a sociedade em geral e sua
organização, assim como, a responsabilidade de contribuir ativamente
para a sua melhor organização. Nesse âmbito, a individualidade não é
anulada ou excluída por decisões de maioria ou interesses corporativos.
As garantias de direitos fundamentam o agir social, o compromisso
dos líderes, das instituições e dos governos. Sem a garantia dos direitos
não há democracia.
A preparação, por meio de sessões de pesquisa, leituras e workshops,
para o III Seminário Internacional sobre a Teoria da Justiça de Amartya
Sen, focalizando os temas - Liberdade de expressão, participação e justiça
social representou a inserção de pesquisadores em nível internacional Polônia, Argentina, Chile e Uruguai juntamente com outros de igual
relevância de diversos Estados do Brasil com intensos debates e
problematização integrados à políticas públicas e sociais que visam a
melhoria das condições de vida das pessoas e a superação de gritantes
desigualdades sociais que assolam o Brasil e o mundo.
Os jovens pesquisadores, alunos de Graduação e Programas de PósGraduação e outros interessados contribuíram eficazmente com a
exposição de suas compreensões, angústias e projeto para que o
pensamento de Sen ajude a construir um país mais equitativo,
democrático e vibrante.
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Os temas abordados representam a continuidade das investigações
realizadas nos eventos anteriores, ou seja, o confronto das abordagens de
Sen com a problemática social, as necessidades e os compromissos do
presente e futuro do Brasil e do mundo.
A liberdade de expressão é uma conquista e identidade irrenunciável
da democracia e condição para a proposição, conhecimento e
concretização da justiça. Quanto maior a liberdade de expressão e de
informação exercida com responsabilidade, melhores serão as condições
de vida de todos e a organização social.
A participação, simbolizada, mas não restrita, no direito de votar e
ser votado, indica a responsabilidade dos cidadãos e o dever dos governos
de acompanhar os anseios e demandas da população a fim de atender com
equidade e responsabilidade suas necessidades, especialmente aquelas que
visam a superação das desigualdades.
A justiça social é o ideal genuíno da democracia e demanda tanto mais
esforço para sua concretização, quanto maiores forem as injustiças. Os
Programas Sociais, as Políticas Públicas e outras iniciativas com este viés
inspiram ações cada vez mais audazes e de forte repercussão. O “Projeto
Transformação em Arte” e o “Programa Apoiar e Comprometer”,
estudados e apresentados no decurso do evento estão inseridos nesta
dinâmica.
A seguir estão expostas as palestras que ocorreram durante o evento
com diversos indicativos de consulta e continuidade das investigações. Os
temas de evento e as conexões aqui evidenciadas são caros a Amartya Sen
e demonstram a vitalidade de seus estudos e produções. Com sua
inspiração queremos continuar nossas investigações.
Nosso reconhecimento a todos pela sua inestimável colaboração,
observações e sugestões. A afirmação, construção e atualização da prática
da democracia é mediada pela liberdade de expressão, participação e por
políticas públicas bem organizadas. Temas que também são caros a cada
cidadão, leitor e pesquisador.

1
Direito à educação e promoção do desenvolvimento
pleno: análise jurisprudencial das decisões do tribunal
gaúcho
Janine Taís Homem Echevarria Borba 1
Neuro José Zambam 2

1 Introdução
Os direitos e garantias fundamentais, dispostos na Constituição
Federal de 1988 indicam ao cidadão e à sociedade o caminho para a
efetivação dos direitos propriamente dito. Dentre eles, estão dispostos os
direitos sociais, sendo o direito à educação uma garantia a ser assegurada
pelo Estado. Esse direito está previsto nos artigos 6º, caput, e, 205 da
CF/88, bem como é referido no Estatuto da Criança e Adolescente, além é
claro de lei específica sobre o tema que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. A educação, conforme a Constituição Federal, é um
direito de todos e dever do Estado e da família, sendo a sociedade
colaboradora para a efetivação desse direito. Nos termos do artigo 205 da
1
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CF/88, o objetivo da educação é o desenvolvimento pleno da pessoa,
preparando para o exercício da cidadania e para o trabalho.
Ademais, a educação fundamental é obrigatória e gratuita, sendo que
o Poder Público nas esferas federal, estadual e municipal, são os
responsáveis pela oferta regular do ensino. Quanto à divisão das
competências em cada uma das esferas públicas, depreende-se que cabe
ao Município a oferta, prioritariamente, do ensino fundamental e a
educação infantil. Enquanto que aos Estados e ao Distrito Federal a oferta
do ensino fundamental e médio. A educação básica envolve a educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio, dentre eles há também
compreendido as modalidades: educação especial, o EJA (educação de
jovens e adultos), a educação profissional, a educação indígena e a
educação do campo.
É indiscutível a importância da educação na formação, evolução,
desenvolvimento e liberdade das pessoas, pois a mesma busca desenvolver
plenamente as capacidades dos indivíduos formando assim uma sociedade
com um corpo coletivo crítico e livre, contribuindo para a evolução do
Estado, mas além disso, o desenvolvimento das suas próprias capacidades
torna o sujeito um agente ativo na comunidade da qual faz parte.
A presente investigação busca investigar os argumentos empregados
nos julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a partir de uma
pesquisa da jurisprudência no que se refere à educação. Após a seleção das
jurisprudências, pretende-se aplicar, sinteticamente, o modelo de análise
empírico-retórico do discurso (AERD), nas decisões publicadas entre os
meses de dezembro de 2018 e junho de 2019 pelo Tribunal de Justiça do
RS, com o intuito de identificar nos argumentos utilizados pelos
julgadores. Questiona-se, se os argumentos empregados nas decisões que
discorrem sobre o acesso ao ensino infantil, se aproximam da teoria de
Amartya Sen acerca da educação e do desenvolvimento humano.
Os termos empregados na pesquisa jurisprudencial foram: educação,
vagas e ECA, no lapso temporal de dezembro de 2018 à junho de 2019,
tendo a origem dos processos a cidade de Passo Fundo/RS. No total foram
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encontrados 13 (treze) acórdãos com esses termos, que serviram para
consubstanciar os argumentos utilizados nas decisões.
2 A promoção da liberdade por meio da educação
Vive-se, na mesma medida, envoltos em um mundo cheio de
oportunidades, e em situações cujas privações crescem exponencialmente,
tais privações são decorrentes de novos impasses, como a globalização, e,
a pobreza, um problema já bem conhecido desde sempre, persistindo
dessa forma a violação de liberdades básicas e políticas. Essa situação de
violação e de privação é encontrada em países considerados ricos e pobres
sendo que em cada qual ela aparece sob uma ou outra forma (Sen, 2010,
p. 9). Nesse sentido, a privação da liberdade adquiriu importância na
teoria de Sen, sendo esta apresentada como um valor moral substantivo
(Zambam, 2012, p. 35).
A liberdade para Sen (2010, p. 55) é o fim primordial e o principal
meio do desenvolvimento, que dizer com isso que a liberdade no
desenvolvimento possui um papel constitutivo e outro instrumental. Os
papéis constitutivo e instrumental, respectivamente significam, o
enriquecimento da vida humana e as capacidades elementares. Nessa
senda, faz parte das capacidades elementares ter condições de impedir a
privação da educação, assim,
as liberdades substantivas incluem capacidades elementares como por exemplo ter
condições de evitar privações como fome, a subnutrição, a morbidez evitável
e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler e fazer
cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão. (SEN,
2010, p. 55)

A privação da educação compromete as realizações do indivíduo
determinando, não raras vezes, sua perspectiva de vida, tanto consigo
mesmo, quanto com relação ao seu papel na sociedade. Por isso que “um
ordenamento seguro e estável da sociedade depende da garantia e do
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exercício das diferentes formas de liberdades” (ZAMBAM, 2012, p. 41),
dentre as quais encontra-se a possibilidade de uma educação de qualidade.
Nessa abordagem compreende-se a educação como um catalisador
das liberdades reais do sujeito, pois a partir dela é possível que se forme
uma consciência crítica das situações e que se pode desenvolver uma voz
política que busca garantir direitos e evitar as privações que impedem o
desenvolvimento humano. “O processo de desenvolvimento, quando
julgado pela ampliação da liberdade humana, precisa incluir a eliminação
da privação dessa pessoa” (SEN, 2010, p. 56), portanto, se o sujeito está
privado da educação formal, devido à falta de vaga em uma escola, esta
privação está contribuindo para que o sujeito não atinja o seu
desenvolvimento pleno.
Uma vez que
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 sistema de saúde e de educação com
qualidade (incluindo o persistente analfabetismo endêmico em diversas partes
do mundo), o cerceamento ou a manipulação das informações, simbolizado no
controle de imprensa, o trabalho e a prostituição infanto-juvenil e o
desemprego, entre outros. (ZAMBAM, 2012, p. 38)

A educação na perspectiva de Sen tem um papel importante no
processo de desenvolvimento e no progresso social. Para ele a capacidade
de ler, escrever e contar (referindo-se a efetuar cálculos) dá liberdade para
compreender o mundo, para que a comunicação alcance outras esferas,
para que se possa alcançar a liberdade, pois não ter conhecimento da
escrita é a mesma coisa que estar preso, por isso a importância da
educação escolar (Sen, 2015, p. 174-175).
A educação é uma garantia fundamental e constitucional, além de
estar presente em outros normativos como o Estatuto da Criança e do
Adolescente e a Lei de diretrizes e bases que é o parâmetro da educação no
Brasil. A educação como um direito fundamental da criança, portanto, “os
direitos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer não podem ser
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menosprezados, vistos como supérfluos ou como meramente
programáticos” (BARROS, 2016, p.119).
Barros (2016, p.119) expõe, ainda, que esse direito deve ser
concretizado da melhor maneira possível, com investimentos públicos
levados a sério, visto que estão intimamente ligados ao desenvolvimento
sadio e pleno das crianças e adolescentes. O acesso à educação contribui
substancialmente para a formação de adultos mais qualificados e
conscientes de seus deveres cívicos, bem como cidadãos éticos e honrados,
contribuindo dessa maneira para uma sociedade menos desigual.
3 Liberdades, desenvolvimento como fenômenos potencializados pela
educação de qualidade
O desenvolvimento deve ser compreendido como um processo de
expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam (Sen, 2010, p. 16).
Entende que a visão de desenvolvimento deve ser ampliada, ou seja, em
que pese o PNB seja um indicador de desenvolvimento esse depende de
outros fatores, como as disposições sociais e econômicas, dentre eles a
educação e a saúde. O desenvolvimento, nessa perspectiva, é uma
expansão das liberdades reais, ao passo que as liberdades reais podem ser
entendidas como o fim primordial e o principal meio do desenvolvimento
(Sen, 2010, p. 55).
Sabe-se que a desigualdade é algo que persiste desde que o “mundo
é mundo”, da mesma maneira sabe-se que a desigualdade é algo que não
deixará de existir, todavia não mede-se esforços para que o abismo da
desigualdade venha a ser cada vez menor, com cidadãos livres e iguais, nas
palavras de Rawls:
as pessoas são consideradas livres e iguais em virtude de possuírem, no grau
necessário, as duas faculdades da percepção moral, quais sejam, a capacidade
de senso de justiça e a capacidade de ter uma concepção do bem. [...] São
consideradas livres e notamos que, na cultura política pública de um regime
democrático constitucional, os cidadãos concebem a si mesmo como livres
nesses aspectos. [...] partindo da idéia da sociedade como um sistema
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equitativo de cooperação, no qual esses termos são estabelecidos por um
acordo entre os cidadãos assim concebidos. (RAWLS, 2000, p. 78)

No início do capítulo anterior enunciou-se das diferentes
oportunidades que o mundo atual oportuniza, agora nas palavras de Sen
pode-se confirmar a preocupação do autor em mostrar como essa situação
é preocupante e necessita de um olhar mais apurado.
Vivemos em um mundo de opulência sem precedentes, de um tipo que teria
sido difícil até mesmo imaginar um ou dois séculos atrás. Também tem havido
mudanças notáveis para além da esfera econômica. O século XX estabeleceu o
regime democrático e participativo como o modelo preeminente de
organização política. Os conceitos de direitos humanos e liberdade política
hoje são parte da retórica prevalecente.[...]. Além disso, as diferentes regiões
do globo estão agora mais estreitamente ligadas do que jamais estiveram, não
só nos campos da troca, do comércio e das comunicações , mas também
quanto a ideias e ideais interativos.
Entretanto, vivemos igualmente em um mundo de privação, destituição e
opressão extraordinárias. Existem problemas novos convivendo com os
antigos - a persistência da pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas,
fomes coletivas e fome crônica muito disseminadas, violação de liberdades
políticas elementares e de liberdades formais básicas. (SEN, 2010, p. 9)

O pleno desenvolvimento se dá a partir da superação dessas
privações e problemas e um aspecto central para a concretude desse
desafio é derrotar as limitações das liberdades instrumentais que
impedem o integral desenvolvimento do indivíduo. Dentre as liberdades
instrumentais 3 têm-se a oportunidade social, a qual se refere às condições
básicas de acesso à saúde, à educação e às áreas correlacionadas
contribuindo categoricamente para melhorar a qualidade de vida
(Zambam, 2012, p. 62-63).

3

“As liberdade instrumentais são meios importantes que se fortalecem mutuamente e auxiliam decisivamente na
implementação de políticas que, de forma interdependente, são decisivas para o exercício da liberdade global”
(ZAMBAM, 2012, p. 60). Pode-se citar as “[...] liberdades instrumentais cruciais, incluindo oportunidades
econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora” (SEN, 2010,
p. 11)
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Os dispositivos legais brasileiros como a Constituição de 1988 e o
Estatuto da Criança e Adolescente apregoam, respectivamente, nos artigos
205 e 53, caput, o direito à educação e que ela visa o pleno desenvolvimento
de sua pessoa, outrossim, pode-se inferir que a preocupação do
constituinte e do legislador vem ao encontro do pensamento de Sen, no
que tange ao desenvolvimento do indivíduo não se bastar em aspectos
econômicos.
O direito à educação previsto na constituição, é para além da leitura,
e capacidade de efetuar cálculos, o que para Sen já é um fato considerável,
contudo o pleno desenvolvimento comporta além dessas habilidades
também o “desenvolvimento de suas funçõe mentais e a aquisição dos
conhecimentos, bem como os valores morais que correspondam ao
exercício dessas funções, até a adaptação à vida social atual” (MALISKA,
2013, p. 1964).
A rigor, para Sen o papel da educação básica é importantíssimo no
desenvolvimento social.
[...] a capacidade de ler, escrever e contar tem efeitos poderosos sobre nossa
qualidade de vida: a liberdade para compreender o mundo, para levarmos
uma existência bem informada, para nos comunicarmos com os outros e, de
um modo geral, para estarmos em contato com a realidade. [...] ser analfabeto
é como estar preso, e a educação escolar abre uma porta através da qual as
pessoas podem escapar do encarceramento.
[...] as nossas oportunidades econômicas e perspectivas de emprego
dependem bastante do nosso nível educacional e das nossas habilidades
aprendidas. [...] A necessidade de educação expandiu-se em especial no
mundo do comércio globalizado [...].
[...] o analfabetismo abafa a voz política da população e, portanto, contribui
diretamente para sua insegurança. [...]
[...] a educação básica pode desempenhar um papel importante na resolução
de problemas de saúde em geral e de saúde pública em particular. [...] A
educação escolar também tende a facilitar a implementação de medidas de
saúde pública, relacionadas, por exemplo, à imunização, ao saneamento ou à
prevenção de epidemias.
[...] o desenvolvimento da educação tem sido muitas vezes o principal motor
de mudanças na percepção pública da escala e do alcance do que pode se
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chamar de direitos humanos [...]. [...] a escolaridade das jovens pode melhorar
substancialmente a voz e o poder das mulheres nas decisões familiares. [...] a
educação e a alfabetização das mulheres podem reduzir as taxas de
mortalidade infantil [...].
[...] a educação pode contribuir enormemente para a redução das
desigualdades relacionadas com as divisões de classe e casta. (SEN, 2015, p.
174-178)

No Estado Democrático de Direito a educação possui papel de
destaque no que se refere ao exercício da cidadania, pois é ela um dos
vetores para a formação de um cidadão ativo e com pensamento crítico, a
educação é portanto,
[...] um instrumento permanente de aperfeiçoamento humanístico da
sociedade; [...] promove a autonomia do indivíduo; [...] promove a visão de
mundo das pessoas, a forma como elas vão ver os acontecimentos na sua
cidade, no seu país e no mundo. Ela deve ter a função de superadora das
concepções de mundo marcadas pela intolerância, pelo preconceito, pela
discriminação, pela análise não crítica dos acontecimentos; [...] promove o
sentimento de responsabilidade nas pessoas para com o mundo que vive, o
sentimento de que o mundo que está a sua volta é um pouco resultado de suas
ações; [...] promove a consciência de que viver em uma República não implica
apenas desfrutar direitos, mas também compreende responsabilidades cívicas
e [...] promove consciência pelo valor dos direitos individuais e sociais.
(MALISKA, 2013, p.1965)

A educação de qualidade é um determinante do futuro dos
indivíduos, nessa senda os investimentos públicos na construção de
escolas, de profissionais capacitados é imprescindível para que se
concretize o papel que a educação tem na vida, inicialmente das crianças.
Um dos impedimentos do acesso à educação é a falta de vagas nas escolas
de educação infantil, um problema que vem sendo resolvido, em muitos
casos, por meio do Poder Judiciário, pois, os genitores, na ausência de
vagas para o ingresso de sua prole na escola, precisam ingressar com ações
para ter o seu direito efetivado.
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4 Aplicação do modelo de análise empírico-retórica do discurso nas
decisões do tribunal gaúcho
A privação da educação básica, é um limitador das liberdades, ou seja,
as liberdades são mitigadas impedindo com isso o desenvolvimento social
do sujeito, de maneira que ele não possa se tornar um agente ativo na
sociedade em que está inserido. É fato que quanto antes a criança ingresse
na escola, maior vem a ser seu desenvolvimento social, crítico e intelectual.
Por isso, pretende-se analisar como os julgadores estão argumentando
quando o tema é a educação. A análise da jurisprudência far-se-á por meio
do modelo AERD (análise empírico-retórica do discurso), de forma
simplificada, por óbvio, tendo em vista a complexidade de tal modelo.
Para refinar a pesquisa empregou-se os termos educação, vagas e
ECA, estabeleceu-se o lapso temporal de dezembro de 2018 à junho de
2019, bem como delimitou-se a pesquisa em processos oriundos da
comarca de Passo Fundo. Foram encontradas no total 13 (treze) decisões.
O modelo de análise empregado não possui o condão de avaliar se a
decisão foi correta ou não, mas sim elucidar os argumentos empregados
pelos julgadores. O modelo denominado AERD foi elaborado por Isaac
Reis, na Tese de Doutoramento intitulada “Limites à legitimidade da
jurisdição constitucional: análise retórica das cortes constitucionais do
Brasil e da Alemanha” (Reis, 2018. p. 130).
Esse modelo de análise segundo o autor é fruto de uma estratégia de
tripartição da retórica feita por diferentes autores “com o objetivo de
reavivá-la enquanto importante campo de estudos no âmbito da Filosofia
do Direito e das Ciências Sociais e defendê-la de inúmeros reducionismos
e acusações de “irracionalidade” (REIS, 2018, p.124). Ao justificar a
pesquisa Reis (2014, p.8) salienta que a mesma é construída com dados
oriundos dos processos comunicativos e que não se quer chegar ao
considerado verdadeiro, mas contribuir para a comunidade científica com
os resultados encontrados.
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Para realizar uma análise pormenorizada da decisão emprega-se as
dimensões ethos, pathos e logos, para melhor entendimento o autor as
define com base em Aristóteles tecendo algumas considerações sobre as
dimensões, as quais são transcritas abaixo 4:
Ethos (E) refere-se ao caráter do orador, quando o discurso é proferido de modo tal
que leva o receptor a crer que aquele é digno de crédito. Aqui, ethos (E) passará por
uma ampliação em seu significado por incluir, autoridade e legitimidade aos
emissores, direta ou indiretamente. Os indicadores da dimensão ethos podem ser
identificados por meio de citações de autores e trechos de obras de outros campos
do saber como Filosofia, História, Literatura, dentre outros; em elogios aos demais
membros da corte e do Tribunal, além é claro do próprio julgador; esses são apenas
alguns exemplos da dimensão ethos.
Pathos (P) refere-se às tentativas de persuasão por meio do despertar das emoções
do auditório. Essas emoções referir-se-ão também ao uso de um estilo que privilegia
a harmonia sonora, a produção de imagens e sensações por meio do ritmo e da
plasticidade das palavras, muitas vezes recorrendo-se ao uso de figuras de
linguagem.
O logos (L) abrange aquelas manifestações que focam no caráter objetivo e
sistemático do discurso, dando a entender que a sua validade, organização ou
coerência internas independem do orador. Ao contrário do ethos, tem a intenção de
um retirar as luzes do emissor para colocá-las no discurso mesmo. Abrange citações
de textos de normas, sobretudo da Constituição; referência a decisões da Corte de
modo a demonstrar que a mesma forma um todo coerente e unitário; esses são
alguns exemplos de como podem ser identificados e classificados os argumentos.

Após a leitura dos argumentos empregados nos acórdãos chegou-se
aos seguintes elementos:
1) das 13 (treze) decisões apenas uma possui um relator diferente, portanto todas
as outras 12 (doze) decisões foram julgadas pelo mesmo relator e os demais
julgadores votaram em consonância com ele;

4

Os itens mencionados nesse momento, entre Ethos e Lógos foram transcritos, com pequenas alterações e
supressões, do texto publicado por Reis em 2014 sob o título: ANÁLISE EMPÍRICO-RETÓRICA DO DISCURSO
CONSTITUCIONAL:
Uma contribuição metodológica à pesquisa de base em direito, com pequenos ajustes e modificações feitos pela
autora. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=ad801013f6b931f3. Acesso em 02/02/2019.
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2) há citação de alguma doutrina, no entanto os argumentos das decisões são
praticamente os mesmos;
3) a dimensão mais encontrada é a logos com citação da constituição federal e do
ECA; e
4) por fim, pode-se notar que os votos são praticamente os mesmos, apenas
alterando as questões fáticas, mas não há argumentos fora dos previstos nos
dispositivos legais e constitucionais.

As decisões não inovam em argumentação, nem mesmo em
tentativas de persuasão do auditório, se restringindo, apenas, a reproduzir
dispositivos de lei. Contudo é possível perceber nas transcrições
escolhidas pelo relator a preocupação com o desenvolvimento integral do
indivíduo, bem como a importância da educação infantil como a base de
toda a educação básica na promoção e formação de sujeitos ativos e
participativos na comunidade.
5 Conclusão
Pode-se inferir, após a análise dos argumentos empregados nas
decisões, que há nos julgados fortes indicativos de que a efetividade do
direito à educação contribui para um desenvolvimento pleno do sujeito.
No entanto, os argumentos encontrados são meras reproduções dos
dispositivos legais, carecendo de enriquecimento teórico-doutrinário para
justificar a concessão de vagas nas escolas de educação infantil.
Os julgadores poderiam incrementar seus argumentos citando
autores como Amartya Sen, que possui reconhecimento ímpar no meio
acadêmico, mas que nada se encontra a seu respeito e a suas construções
teóricas nas decisões. Apesar de se perceber o cuidado dos julgadores com
o desenvolvimento das crianças promovido pela escolarização, os mesmos
poderiam, ainda, levantar a discussão de qual o papel da educação na vida
das crianças, como se viu anteriormente, são inúmeros as funções exercida
pela escola, enquanto instrumento para a promoção do desenvolvimento
integral e pleno das crianças.
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Em que pese não seja diretamente citado o autor em estudo, é
perceptível que a teoria lançada por Sen, perpassa os argumentos dos
julgados. Pode-se, com isso, discorrer que a promoção da educação,
principalmente na educação básica, carece de investimentos econômicos
do poder público, para que seja efetivado o direito (ao acesso) à educação,
investimentos na formação continuada de professores, monitores e na
própria estrutura física da escola.
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Amartya Sen e as capacitações humanas:
o protagonismo dos atores locais e a consolidação do
patrimônio cultural e agentes de desenvolvimento
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1 Introdução
A partir de reflexões e de uma base conceitual prévia, este artigo se
propõe a sintetizar alguns conceitos e teorias sobre capacidades humanas,
do economista e filósofo Amartya Sen 4, e a relação destas com o
desenvolvimento, associado aos atores locais e seus papéis na busca por
melhores condições de vida, relacionando com o conceito de
desenvolvimento como liberdade.
Para Sen (2004), o desenvolvimento pode ser entendido como um
processo pelo qual acontece uma expansão das liberdades que as pessoas
possuem, e essas liberdades humanas podem despertar capacitações que
1
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em diversas escalas e peculiaridades, podem intervir desde o aumento de
sua renda pessoal, quanto no crescimento e desenvolvimento local,
regional ou até mesmo nacional. O filósofo ainda defende que “a liberdade
é central para o processo de desenvolvimento” (Sen, 2004, p.18), onde a
avaliação do progresso tem que ser feita verificando-se, inicialmente, se
houve aumento das liberdades das pessoas, sendo assim, o
desenvolvimento está relacionado a livre condição de agente das pessoas.
Tendo como base essas afirmações, o foco do artigo consiste em
fundamentar a relação entre o protagonismo dos agentes de
desenvolvimento de Santo Antônio do Palma, com base nos conceitos e na
Teoria da Justiça de Amartya Sen. Para tanto, serão estudadas duas
propriedades rurais que, através das liberdades e das capacitações dos
proprietários, tiveram seus cenários econômico e de desenvolvimento
cultural e social modificados, por meio de atividades como a agroecologia,
artesanato e valorização patrimonial. As propriedades que serão
abordadas inserem-se no meio rural e constituem parte do território do
município anteriormente citado.
O presente estudo se estrutura em diferentes seções, incluindo esta
introdução. Na próxima seção, a dois, faremos um breve aporte teórico
relacionando agente transformador e o desenvolvimento, que será seguido
por um capítulo que apresentará um estudo de caso, o qual irá relatar duas
realidades de vivência, em distintas propriedades rurais localizadas no
referido município. Serão discutidos os conceitos e aspectos principais das
teorias de Sen em relação às capacidades e liberdade humanas, e de que
maneira, nesses dois casos, o agente é o responsável pelo desenvolvimento
e progresso do meio em que vive, fazendo uma correlação entre conceitos
e realidades.
Para o desenvolvimento do estudo, além da pesquisa bibliográfica
conceitual, foi feita uma pesquisa de campo, onde foram realizadas visitas
às propriedades abordadas. Nessas visitas, além de registros fotográficos,
foram feitas entrevistas semiestruturadas com os moradores, onde foi
indagado sobre o histórico da propriedade, as heranças culturais, e

26 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 6

principalmente, o que os motivou a adotar o atual modo de vida. Por fim,
as considerações finais abordarão as relações dos objetos de estudo e das
teorias propostas por Sen. Assim, serão apresentados os resultados do
estudo, com a perspectiva de sua contínua atualização.
Este trabalho é um recorte e faz parte do desenvolvimento de uma
dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo, na área de
Morfologia, Usos e Apropriações, inserida no programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Meridional –
IMED, de Passo Fundo//RS.
2 Agente transformador e o desenvolvimento
Podemos associar a ideia de desenvolvimento com as pessoas,
situações, entidades, ou fenômenos dos mais variados tipos, e podemos
interpretar o ato de desenvolver como uma ação, que visa um crescimento
a uma etapa maior do que a que se encontra na fase atual. Pinheiro (2012)
aponta que há muito, o termo “desenvolvimento” deixou de denotar
somente fenômenos e processos estritamente econômicos, tais como o
aumento do produto real per capita ou o aumento da produtividade dos
fatores de produção. “A partir dos anos 1970 incorporam-se ao conceito de
desenvolvimento diversas noções, que passam, inclusive, a justificar o
aparecimento de novas expressões associadas ao desenvolvimento, como
desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano. (PINHEIRO,
2012 p. 10)
Desta maneira, boa parte dessas novas percepções de
desenvolvimento contribuiu para a ampliação do conceito e abrangência
de diversas outras situações. Bava (2004), refere-se ao desenvolvimento
como um movimento para buscar melhorar o que já existe através das
possibilidades, que podem estar presentes no dia-a-dia das comunidades,
ou que foram obtidas através de algum elemento secundário. Essas
oportunidades de desenvolvimento podem ser associadas a indivíduos de
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uma maneira isolada, ou em comunidade, atribuindo uma conotação de
desenvolvimento local.
Santos (2004), oferece uma referência importante para a discussão
acerca de desenvolvimento local, aponta que o enfoque nesse termo
considera principalmente o reconhecimento das peculiaridades de cada
território, dos grupos sociais que nele atuam, os interesses, conflitos, a
maneira com que se vive e trabalha, entre outras questões que compõem
a identidade de cada localidade. Para a sobrevivência desse conjunto, não
importa que os agentes tenham interesses divergentes, mas depende do
exercício de sociabilidade, que gera visibilidade e valor comum.
Amartya Sen amplia o seu conceito de desenvolvimento, o autor o
associa com a expansão das liberdades e capacitações humanas, e para
isso, é necessário que se combatam fatores que privam essas liberdades e
capacitações, como a pobreza, a carência de oportunidades econômicas,
negligência de serviços públicos e a interferência excessiva de Estados
repressivos. Desta maneira, Sen (1993) argumenta que:
No contexto de alguns tipos de análise do bem-estar, por exemplo, ao tratar
da pobreza extrema em economias em desenvolvimento, é possível restringirse, em boa parte da análise, a um número relativamente pequeno de
efetivações centralmente importantes e das capacidades correspondentes, tais
como a capacidade de se alimentar e morar bem, a capacidade de não sofrer
de morbidade evitável e de morbidade prematura e assim por diante. Em
outros contextos, que incluem problemas mais gerais de avaliação do
desenvolvimento econômico e social, a lista será bem mais longa e mais
variada. Tal especificação de efetivações e capacidades de realização deve ser
relacionada à sua motivação básica, bem como levar em conta os valores
sociais envolvidos. (SEN, 1993, p. 320)

De acordo com as teorias de Sen, podemos dizer que liberdade é um
conceito amplo que atua sobe cada agente de transformação, que é livre
para fazer escolhas, desenvolvendo sua vida e consequentemente
ampliando esse desenvolvimento a uma escala maior, podendo trazer
consequências positivas a um grupo social, comunidade, ou até mesmo
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uma região, ao passo de que todos os indivíduos podem desenvolver-se
concomitantemente.
Em sua obra, Sen se refere ao conceito de “Liberdade” como algo que
está diretamente associado aos direitos, escolhas, oportunidades e
capacidades das pessoas, e que juntos, esses fatores podem contribuem
para o desenvolvimento social integralmente.
Dito isso, podemos concordar com Pinheiro (2012), quando
argumenta que a importância das liberdades para o desenvolvimento pode
ser associada a ideia de que o desenvolvimento pode e deve ser visto acima
de tudo como a expansão da liberdade dos indivíduos. Nesse sentido, Sen
fundamenta sua ideia de “razão efetiva”, onde quanto maior a liberdade
dos indivíduos, mais eles podem prosperar e melhorar a si próprios e
influenciar a comunidade onde vivem.
3 O agente transformador e as liberdades
Para Sen (1993), o agente é aquele que busca e proporciona a
transformação no meio em que vive. Ainda ressalta que o agente exerce
seu papel transformador de maneira livre, segundo próprios conceitos e
finalidades. A condição de agente está diretamente relacionado com o
conceito de desenvolvimento. Todavia, pode receber influência de fatores
externos, como a pobreza extrema. “A condição de agente não só é, em si,
uma parte constitutiva do desenvolvimento, mas também contribui para
fortalecer outros tipos de agentes livres” (SEN, 2004, p. 19).
Um agente sendo livre para exercer suas vontades e objetivos, logo
irá despertar nele o que há de melhor, nesse sentido, Sen afirma que a
condição do agente social é poder desenvolver suas capacitações. Zambam
e Kujawa (2017), propõem que o desenvolvimento das capacitações requer
a opção pela superação de situações pessoais do agente, que em
determinado momento são as responsáveis pela exclusão, marginalização
ou classificação das pessoas. Para Kamphorst e Zambam (2018), o
desenvolvimento das capacitações demonstra que a prosperidade
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econômica é apenas um dos meios de enriquecer a vida das pessoas, e que
o mero aumento da riqueza econômica pode ser ineficaz na consecução de
fins realmente valiosos.
Zambam e Kujawa (2017), ainda argumentam que a promoção da
condição de agente implica o reconhecimento do potencial das pessoas e
as condições de operar suas próprias escolhas, desenvolvendo-as
livremente, podendo alterar a configuração de sua realidade. Nessa visão,
“importa ressaltar também o papel instrumental da expansão de
capacidades na geração da mudança social” (SEN, 2004, p.325).
Com base na abordagem de conceitos a respeito de condições de
agente, capacidades humanas e desenvolvimento, serão apresentados dois
casos onde as capacitações e a liberdade de desenvolve-las foram cruciais
para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento local. Ambos os
casos, são propriedades rurais do município de Santo Antônio do Palma,
que fica ao norte do estado do Rio Grande do Sul e atualmente conta com
uma população de aproximadamente 2.139 habitantes, de acordo com o
Censo Demográfico do IBGE (2010) (Figura 01).

Figura 1: Vista aérea da zona urbana de Santo Antônio do Palma/RS. Fonte: Adilson Vieceli (2017)

O município possui forte relação com a cultura italiana e polonesa.
Foi entre os anos de 1906 a 1910 que iniciou a formação das primeiras
comunidades polonesas e italianas, formadas por famílias vindas das
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colônias de Guaporé. Essas famílias fixaram-se em áreas montanhosas,
difíceis de serem trabalhadas (GELATTI, 1985. p. 164).
O então distrito de Casca/RS, Santo Antônio possuía terras bastante
difíceis de cultivo, principalmente onde se estabeleceram as comunidades
polonesas, as quais cultivavam diversos produtos para sua subsistência.
Gelatti (1985), conta que no povoando onde estabeleceram-se as famílias
italianas, havia poucas indústrias e comércio. Podemos destacar a
existência de alguns moinhos coloniais, madeireira, ferraria e algumas
casas de comércio, as quais comercializavam produtos vindos de Muçum
ou Passo Fundo, que eram trazidas pelos tropeiros que passam por esta
rota.
Apesar de dificuldades quanto a adaptação ao novo local, os
imigrantes não deixaram suas tradições e raízes no passado, mantiveram
em seu dia-a-dia as técnicas e repassaram o saber fazer de geração em
geração, tornando um bem de cultura imaterial. Em épocas difíceis e de
materiais escassos, cada família desenvolvia o que sabia de melhor, ou
tinha como herança a memória de como era feito em seu país de origem,
assim desenvolvendo em suas novas terras.
Correlaciona-se, nesse sentido, a definição de Sen (2004), para
capacitações, ao afirmar que “a capacidade de uma pessoa consiste nas
combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível para
ela. Portanto, a capa-cidade é um tipo de liberdade”. (SEN, 2004, p. 95).
Um dos casos abordados, configura-se em uma propriedade familiar,
de cultura polonesa, onde, passado determinado tempo, a família optou
por trocar de atividades, deixando a agricultura como fonte de renda
principal, sendo essa substituída pelo artesanato e pelo turismo, o qual
atrai visitantes e curiosos pela cultura, pelo folclore e pelas peculiaridades
do local (Figura 02).
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Figura 2: Casa Polonesa. Fonte: Acervo do autor (2019)

Para Kujawa e Zambam (2018), a importância das capacitações está
relacionada às condições para tomada de decisões como liberdade, onde as
potencialidades ou talentos inerentes a cada ser humano podem ser
desenvolvidos por meio de condições individuais, sociais, políticas ou
culturais. Nesse sentido, observa-se que a opção de se dedicar ao
artesanato e ao turismo (Figura 03), se configura como uma liberdade, que
associado às capacitações dos agentes, contribuem para o
desenvolvimento, tanto pessoal, como local.

Figura 3: Artesanato desenvolvido na propriedade. Fonte: Ágata Grochot dos Santos
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Nesse sentido, Sen (1999), argumenta que nos deparamos com a
pessoa na condição de agente, quando a mesma reconhece e respeita sua
capacitação, estabelece objetivos, comprometimentos e valores, condições
que irão a possibilitar uma alteração de qualidade de vida, bem-estar e
autoestima.
Sen (1999), ainda aponta que a razão efetiva das liberdades
individuais serem fundamentais para o desenvolvimento se relaciona com
o exercício da condição de agente. Essa razão se conecta com o que se
refere para os papéis de liberdade. E fala-se de liberdade das pessoas
agregando o alcance dos indivíduos, sendo assim, uma “liberdade
saudável”.
Corroborando com o estudo, outra propriedade que será apresentada
é formada por uma família italiana, que chegou a essas terras no ano de
1924, e hoje passadas 4 gerações da família, ainda se preservam as
características originais, como a primeira casa construída (Figura 04), a
qual possuía o porão em pedras e os andares superiores em madeira de
pinheiro, caracterizando a união do saber fazer trazida pelos imigrantes e
os materiais em abundância na região.

Figura 4: Casa Italiana. Fonte: Acervo do autor (2019)

Neste segundo caso, observa-se que a família, ao longo das gerações
sempre teve a liberdade de desenvolver suas capacitações, contribuindo
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com o desenvolvimento local e até mesmo regional, visto que na
propriedade era desenvolvidas as atividades de ferraria, marcenaria e
fabricação de vinho, todos esses ofícios além de suprir as necessidades da
família, atendia a comunidade em geral.
Através dos trabalhos feitos na ferraria, atendiam aos vizinhos
próximos, com o conserto e reparos das máquinas utilizadas na lavoura,
consertos de carroças e charretes e até mesmo a fabricação de panelas e
tachos. Na marcenaria beneficiavam a madeira que era utilizada na
construção das casas e na fabricação dos móveis. De acordo com relato do
atual proprietário do imóvel, as máquinas, como o torno, as serras,
serrotes, foices, entre outras, eram fabricados na ferraria (Figura 05).

Figura 5: Mesa de trabalho ferraria. Fonte: Acervo do autor (2019)

Atualmente, a família trabalha na preservação da história da
propriedade através da conservação da residência, objetos, ferramentas e
principalmente, o saber fazer, o que foi desenvolvido pela família no
decorrer da história, e configura-se como fonte de renda da família, que
buscou associar a arte da marcenaria herdada dos antepassados com
novos e modernos equipamentos (Figura 06).
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Figura 6: Novas máquinas em conjunto com as herdadas. Fonte: Acervo do autor (2019)

Para Sen (1999), esse conjunto de capacitações representa a liberdade
pessoal de realizar diversas combinações de atividades. Podemos dizer que
a liberdade é importante, e que as combinações de atividades disponíveis
são relevantes para se avaliar o que é vantajoso para uma pessoa. Nessa
perspectiva, a escolha é uma característica valiosa de liberdade e
capacidade.
Nesse sentido, o caso demonstra que das diversas atividades que seus
antepassados desenvolviam na propriedade, apenas o saber fazer da
marcenaria foi mantido, e se consolidou como uma fonte de renda e de
desenvolvimento. No tocante à ferraria e a produção de vinho, percebe-se
que a família preservou a história, mas optou por não desenvolver essas
atividades, deixando clara as suas liberdades de escolhas como agentes
atuantes.
Pinheiro (2012), aponta que devemos ter em mente que a liberdade
é instrumentalmente importante e o interesse no conjunto de capacidades
resume-se ao fato de que oferece à pessoa oportunidades para alcançar
várias situações desejáveis. Apenas as situações alcançadas são valiosas em
si mesmas, e não as oportunidades, que são valorizadas apenas como
meios com respeito ao fim de alcançar situações desejáveis.
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4 Considerações finais
Essa reflexão acerca de desenvolvimento e liberdades trouxe como
ponto inicial uma abordagem e compreensão sobre o tema na visão de Sen,
que apresenta e relaciona o desenvolvimento, sobretudo com a melhoria
de vida das pessoas, através das suas escolhas e capacidades.
Desta forma, podemos compreender que na visão de Amartya Sen, a
liberdade contempla diversos aspectos, sendo que a para ser efetiva, o
homem tenha condições de escolhas e não seja obrigatoriamente
destinado a ela. Assim, podemos relacionar com os casos apresentados,
nos quais os agentes tiveram a liberdade de escolher dedicar-se a sua
propriedade rural, fazendo aquilo que contempla suas capacidades,
quando poderiam ter escolhido diversos outros destinos às suas vidas,
como migrar para a cidade ou até mesmo ao plantio de grãos em grande
quantidade.
Podemos dizer que essa liberdade de escolha, deixa suas vidas “mais
ricas”, onde exercem e valorizam suas capacitações, tornando-as pessoas
mais felizes e bem-sucedidas, podendo influenciar o local onde vivem.
Associado a isso, diretamente está ligado o desenvolvimento, vai muito
além de um dado financeiro, como aponta Sen, refere-se a um conjunto de
fatores, que associado às liberdades de escolha e a valorização das
capacidades humanas, interfere no modo de vida das pessoas, sendo
assim, uma via dupla e possuindo potencial transformador de toda uma
sociedade.
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The relationship between economic conditions and
liberty in Poland on the background of other European
legal systems
Karol Ryszkowski 1

First of all, I would like to thank you for the invitation, it is a great honour for
me. In particular, I would like to thank you Professor Neuro José Zambam.

I. Introduction
Many of achievements of Amartya Kumar Sen were translated into
Polish, among others was book under title “Development as freedom”.
Democracy is a guarantee of the realization of many freedoms among
the liberties, including in connection with economic issues.
As to democracy we can quote the words of Amartya Sen which was
used in Professor Neuro José Zambam and my article under title
Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification in
Revista Brasileira de Direito.
“This method of analysis is deductive and its premise is the
foundation of the model of democracy from the conception of Amartya
1
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Sen, whose empirical and theoretical research understand democracy as
the moral value and its adoption and organization of one of the greatest
achievements of humanity in the world in the last 200 years. This premise
enables the critical and constructive dialogue with other conceptions and
information about social reality. Moreover it aims to avoid constructing,
affirming or legitimizing understandings dominated by fanaticism or
anchored only in common sense whether academic, social, or the interests
of corporations or institutions” 2.
As an institution, democracy is the best mean of protecting human
rights. Human rights guarantee humanity's liberty and fundamental
economic rights.
“Human rights rhetoric is fundamental to the understanding, the
affirmation and the development of democracy in the world. The
Universal Declaration of Human Rights from 1948with its universal
character affirms the value of the person and main prerogatives of the
social balance, the personal fulfilment and has references to legislation. In
this context its moral imperative and the legal character are affirmed.
Amartya Sen (2000, p. 264) understands its importance for the
political organization of the democratic society in a non-reductionist way,
but with character of moral value.
Indeed, it is better to conceive of human rights as a set of ethical
claims, which should not be identified with legislated legal rights. However
this normative interpretation doesn’t need to nullify the usefulness of the
idea of human rights in the kind of context in which they are commonly
invoked. Freedoms that are associated with specific rights may be the
appropriate focal point for the debate. We have to judge the plausibility of
human rights as a system of ethical reasoning and as the basis of political
claims” 3.

2
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print).
3
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II. The relationship between economic conditions and liberty in
Poland
Human rights in Poland are guaranteed by various of legal acts. First
of all in the second chapter of the Polish Constitution. Moreover Poland is
a party to all important international and European agreements relevant
to human rights, including:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. The Universal Declaration of Human Rights,
the Helsinki Final Act,
the International Covenant on Civil and Political Rights,
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
the United Nations Convention on the Rights of the Child,
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

1.The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) – both Brazil
and Poland are parties. Articles 1 & 2 of UDHR established the basic
concepts of: dignity, liberty, equality and brotherhood.
2.Helsinki Final Act, in the another name Helsinki Declaration, or
Helsinki Accords. Poland among other European countries is a party of
this Act. For obvious reason Brazil is not a party of this Pact. Point VII. of
this Act regulate respect for human rights and fundamental freedoms,
including the freedom of thought, conscience, religion and belief.
3.International Covenant on Civil and Political Rights - both Brazil
and Poland are parties.
Part 3 (Articles 6 – 27) of International Covenant on Civil and Political
Rights lists the rights themselves which include rights to:
(Articles 9 – 11) security of the person and liberty, in the form of freedom from
detention and arbitrary arrest and the right to habeascorpus.
(Articles 12, 13, 17 – 24) individual liberty, in the form of the freedoms of movement,
conscience thought, and religion, association and assembly, speech, family rights,
the right to privacy and the right to a nationality.
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4.International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights both Brazil and Poland are parties.
Part 3 (Articles 6–15) of International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights includes rights to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

work, under "just and favourable conditions", with the right to join and form
trade unions (Articles 6, 7, and 8);
social security, which includes social insurance (Article 9);
family life, including the protection of children and paid parental leave (Article
10);
an adequate standard of living, including adequate, clothing, housing and food,
and the "continuous improvement of living conditions" (Article 11);
health, especially "the highest attainable standard of physical and mental health"
(Article 12);
education, which includes free Universal primary education, generally available
secondary education and fair accessible higher education. This ought to be
directed to "the full development of the human personality and the sense of its
dignity", and enable all persons to participate effectively in society (Articles 13
and 14) as well;
and last not least participation in cultural life (Article 15).

To realise above mentioned rights in many cases there have to be
specific actions undertaken.
5.The United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC vel
UNCRC) both Brazil and Poland are parties. The Convention on the Rights
of the Child deals with the child-specific needs and rights.
6.The Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms [the European Convention on Human Rights
(ECHR)] is the convention to protect human rights and political freedoms
in Europe, which Poland is a party. For obvious reason Brazil is not a party
of this Convention.
Article 10 of the ECHR ensures the right to freedom of expression,
subject to certain restrictions that are "necessary in a democratic society"
and "in accordance with law". This right includes the freedom to hold
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opinions, and to receive and impart information and ideas, but there are
restrictions allowed for:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

interests of national security,
public safety or territorial integrity,
prevention of crime or disorder,
protection of morals or health,
protection of the rights of others or the reputation,
preventing the disclosure of information received in confidence,
maintaining the impartiality and authority of the judiciary.

Issues of interest to us have been settled in the Constitution of the
Republic of Poland of 2nd April 1997.
The article 2 of the Polish Constitution states that:
“The Republic of Poland shall be a democratic state ruled by law and
implementing the principles of social justice”. It is connected with
„Amartya Sen (2011, p, 438) who highlights the relevance of this
prerogative to conditions of human coexistence and social equity, as well
as points out that conditions of communication and integration available
today require creative actions, agreements and diplomacy:
“Our involvement with others, through commerce and the media, is enormous in the
modern world, and our global contacts in the field of literary, artistic and
scientific activities, furthermore, do not allow us to expect any proper
consideration of the various interests and concerns are probably limited to the
citizens of a given country, ignoring all others” 4.

The article 2 of the Polish Constitution introduces the principle of
social justice as well. The Republic of Poland is not only the democratic
legal state, but also the state that implements the "principles of social
justice". These principles included in the Polish Constitution are
equivalent to the idea of the social state, known to other contemporary
constitutions such as an article 20 (1) of the German Constitution. In
4
N. J. Zambam, K. Ryszkowski, Threatened Democracy and the Reconstruction of Public Justification (accepted to
print).
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contrast to the article 20 of the German Constitution, the principle of social
justice within the meaning of the article 2 of the Polish Constitution
constitute a program provision (judgment of the Constitutional Tribunal
of 4 December 1990, reference number K 12/90, OTK 1990, item 7).
Therefore it needs to be specified in other legal acts.
The article 20 of the Polish Constitution states that:
“A social market economy, based on the freedom of economic activity, private
ownership, and solidarity, dialogue and cooperation between social partners,
shall be the basis of the economic system of the Republic of Poland”.

This article also emphasizes the social element in the Polish economy.
The article 22 of the Polish Constitution contains the principle of
economic freedom:
“Limitations upon the freedom of economic activity may be imposed
only by means of statute and only for important public reasons”. This
principle is not absolute.
The Chapter II of the Polish Constitution is titled „the Freedoms,
Rights and Obligations of Persons and Citizens”.
The Chapter II of the Polish Constitution regulates the legal situation
of citizens, specifying their freedoms, rights and obligations towards the
Polish state. It is clearly emphasized that all people are equal before the
law. Discrimination in political, social and economic life for any reason is
prohibited (the article 32), including on grounds of sex (the article 33).
Another provision of the Polish Constitution that is important for
liberty is the Article 41.
The article 41 of the Polish Constitution states that:
1.

Personal inviolability and security shall be ensured to everyone. Any deprivation
or limitation of liberty may be imposed only in accordance with principles and
under procedures specified by statute.
2. Anyone deprived of liberty, except by sentence of a court, shall have the right to
appeal to a court for immediate decision upon the lawfulness of such
deprivation. Any deprivation of liberty shall be immediately made known to the
family of, or a person indicated by, the person deprived of liberty.
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3. Every detained person shall be informed, immediately and in a manner
comprehensible to him, of the reasons for such detention. The person shall,
within 48 hours of detention, be given over to a court for consideration of the
case. The detained person shall be set free unless a warrant of temporary arrest
issued by a court, along with specification of the charges laid, has been served
on him within 24 hours of the time of being given over to the court's disposal.
4. Anyone deprived of liberty shall be treated in a humane manner.
5. Anyone who has been unlawfully deprived of liberty shall have a right to
compensation”.

III. Polish social programs and summary
But mentioned regulations are not sufficient to guarantee good
relations between liberty and economy in Poland. To this end, the Polish
government and opposition propose various social programs.
The “500 Plus Family” is a state program implemented in Poland
since 1st April 2016 to help families bring up children through monthly
parental benefits for each child in the family in the amount of 500 PLN.
From April 1st 2016 for every second, third and subsequent children in the
family, from 1st July 2019 for the first child regardless of the income
criterion. One of the controversies is the lack of income criterion. Another
one is the lack of verification of what the money is spent on. The noticeable
negative effects include spending this money on alcohol among some
social groups or instalment purchase of expensive cars in others.
The lack of income criterion is also one of the controversies of the
program “Good Start” in which every child and students of adult and postsecondary schools will receive 300 PLN for school kits once a year.
From this year “Retirement Plus” program has started, in which each
pensioner will receive 1100 PLN gross once a year, regardless of the
amount of its retirement. “Retirement Plus” program is also knows as 13th
retirement.
Another social program that is controversial is the abolition of the tax
obligation for persons under 26 years of age because of age discrimination
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of elders. As I know this abolition is known in Brazil because Professor
Neuro sent me article about that.
Staying with the income criterion, the lowest personal income tax
threshold (for the lowest earners) in Poland was lowered from 18 to 17
percent this year. Opponents of this solution indicate that the tax-free
amount should be increased, which is very low in Poland, instead of
lowering the lowest tax threshold.
The next this time no-doubt social program is “500 Plus For People
With Disabilities” (people unable to live independently will receive 500
PLN monthly). The controversy can only be raised by the fact that this
legal regulation was only adopted 1st October 2019 after the protests of
disabled people in the Polish parliament and not earlier.
Moreover, pensioners unable to live independently from 1st October
2019 receive 500 PLN from the "500 Plus For Pensioners" program. This
is another source of support for people with disabilities.
To sum up, the Polish parliament should be praised for trying to fight
social inequalities, but it should be noted that the adopted solutions are
not without flaws.
Thank You for your attention.
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1 Introdução
Pensar a justiça socioambiental requer refletir sobre a sua extensão,
aspectos teóricos-conceituais e seus elementos, visto que o ponto de
partida para seu estudo poderá variar devido a corrente teórica que servirá
como referência. Porém, quando se fala em justiça, um elemento emergem
como fundamental, a noção de desigualdade. Segundo alguns teóricos, o
ponto de partida para analisar o quanto uma sociedade é mais ou menos
justa, mais ou menos excludente, mais ou menos promotora dos direitos
humanos, o quanto essa sociedade promove a realização das necessidades
humanas fundamentais para uma vida digna de ser vivida, diz diretamente
com a qualidade de vida e o modelo de desenvolvimento proposto.
Na construção do desenvolvimento sustentável as considerações sobre os
valores são cruciais. As visões tradicionais [...] em boa medida respondem a
uma longa história que tem valorado o ambiente em função da utilidade para
o ser humano. Concebem a Natureza como objeto de valores. Por outro lado,
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as perspectivas mais inovadoras [...] apostam num ambiente sujeito de
valores. Por sua vez, na construção de estratégias de sustentabilidade
novamente aparece uma carga ética quando se demandam comportamentos
respeitosos do ambiente, ou se interpõe a sobrevida de uma espécie diante de
um projeto produtivo. Uma e outra vez aparecem os problemas éticos, seja na
própria prática dos profissionais envolvidos em temas ambientais, nos
comportamentos de quem desenha as políticas de desenvolvimento em nossos
países, assim como nas concepções de toda a sociedade em relação à Natureza.
[...] Seja evidente ou não, sempre existe um componente ético nas abordagens
sobre sustentabilidade. Em alguns casos, este é reduzido ou escondido [...]
enquanto que em outras perspectivas o que se busca é ampliá-lo e fortalecê-lo
(GUDYNAS apud FLORIT, 2019, tradução livre).

Nesse sentido, a efetivação da justiça no interior de uma sociedade,
requer estratégias desenvolvimentistas diferentes das que habitualmente
dominam o campo socioeconômico, bem como alternativas para que as
necessidades mais urgentes sejam atendidas. Assim, o estudo da justiça se
encontra difundido nas teorias contemporâneas, possuindo uma relação
muito estreita com a vertente do liberalismo igualitário, principalmente a
partir dos escritos teóricos do economista e filósofo indiano Amartya Sen.
Para o autor “[...] la mejora de las libertades humanas y de la calidad de
vida [bem como] la calidad del medio ambiente ha de ser parte de lo que
queremos preservar y promover” como projeto de sociedade. (DRÉZE;
SEN, 2019)
Conforme aduz Sen (2011), o desenvolvimento promove a liberdade.
A liberdade é um dos aspectos valiosos da experiência de viver, determina
a natureza de nossas vidas e reconhecer a sua importância pode ampliar
as preocupações e compromissos dispensado as pessoas. Está relacionada
a oportunidade de buscar objetivos e fins que o indivíduo deseja alcançar,
bem como ao próprio processo de escolha de cada um. Essas duas
perspectivas apontam para a relevância da liberdade e o seu significado
frente a vida.
Assim, a liberdade é a possibilidade de escolher o que valoriza e o que
quer realizar e está diretamente relacionada com a ideia de capacidade
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(capabilities). Capacidade é um aspecto de oportunidade da liberdade, a
medida do indivíduo para alcançar a liberdade de escolher e de realizar.
Considerando as afirmações anteriores, destaca Dréze e Sen (2019),
que “el desarrollo no es tan solo el mejoramiento de objetos inanimados
de conveniencia, como [...] ingreso personal; ni es una cierta
transformación general del mundo a nuestro alrededor [...]” Um modelo
de desenvolvimento que promova a justiça socioambiental está muito além
da promoção de “[...] la industrialización o el cambio tecnológico o la
modernización social. El desarrollo es, en última instancia, el progreso de
la libertad humana y de la capacidad de vivir la clase de vida que la gente
tiene razones para valorar.”
Para tanto, também as ações em torno da promoção dos direitos
humanos exige um compromisso para com a interdependência e a
indivisibilidade de todos os direitos humanos, possível a partir do valor
dignidade. Nesse contexto, o presente artigo analisa a pertinência da
justiça socioambiental que impõe refletir sobre modelos de
desenvolvimento diferentes dos que habitualmente dominam o campo
econômico. Implica na criação de uma nova forma de ver a realidade, um
olhar transdisciplinar que considera o cuidado com a natureza, com a
sociedade e com os seres humanos. Exige um compromisso para com a
interdependência e a indivisibilidade de todos os direitos humanos e sua
relação com a ideia de sustentabilidade.
Para além disso, o estudo objetiva refletir, também, sobre a
necessidade de uma harmonia entre seres humanos e meio ambiente, visto
que determinados comportamento produzem efeitos negativos que irão
resultar em prejuízo para as gerações futuras. A justiça socioambiental
demanda ações interligadas que irão resultar em benefício tanto para os
indivíduos quanto para o meio que habitam.
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2 Amartya Sen e o modelo de desenvolvimento que demonstra a
relevância da liberdade e da igualdade na construção de sociedades
justas
A abordagem da justiça apresentada por Sen (2011, p. 35) tem a
característica de focar as sociedades reais, não apenas em instituições e
regras 3. Demonstra a necessidade de partir de uma compreensão da
justiça que seja baseada na realização das necessidades humanas
fundamentais, com o argumento de que a justiça não pode ser indiferente
às vidas que as pessoas podem viver de fato. Vidas, experiências e
realizações humanas são insubstituíveis, representam aquilo de mais
valioso que se tem no espaço social. Instituições e regras são naturalmente
importantes “[...] mas as realizações de fato vão muito além do quadro
organizacional e incluem as vidas que as pessoas conseguem – ou não –
viver.”
Perseguir esse objetivo, no entanto, não é suficiente para
compreender a complexidade de justiças e injustiças existentes no meio
social. Analisar os indivíduos e a própria sociedade, atentar para as vidas
humanas, possibilita encontrar a liberdade como um elemento
significativo para a contribuição do bem-estar, permite ao indivíduo
escolher o que considera de valor para sua vida, assim como possibilita a
busca por objetivos que estão além do próprio bem-estar individual.
Si estamos listos para reconocer la necesidad de ver el mundo desde esta
amplia perspectiva, resulta claro de manera inmediata que el desarrollo no
puede estar divorciado de las preocupaciones ecológicas y ambientales. Por
ejemplo, puesto que valoramos la libertad de vivir una vida libre de
contaminación, la preservación de una atmósfera libre de contaminación ha
de ser parte importante de los objetivos del desarrollo. (DRÉZE; SEN, 2019)

Referência que Amartya Sen faz a proposta de justiça desenvolvida por John Rawls na sua obra principal, The
Theory of Justice (1999). Para Rawls, “[...] uma concepção plena (completa) de justiça é o que norteia a concepção
de ideal social no autor, e está diretamente ligada a organização da vida em sociedade, suas instituições e os princípios
de justiça.” (ZEIFERT, 2018, p. 155). Ainda, “His proposal for a democratic, constitutional and well-ordered society,
constituted by free and equal citizens, as fully cooperative members throughout life, presupposes minimum
capacities, less comprehensive than the proposal suggested by Sen.” (ZEIFERT; CENCI; TONEL, 2019, p. 318)

3
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Portanto, para Sen (2011) o ser humano possui capacidade de
escolher e oferecer razões e capacidade de fazer algo, essa capacidade de
escolha e decisão de objetivos é permitida pela liberdade. O elemento
liberdade, a ser observado na questão da justiça social, fundamental para
analisar os vários âmbitos da sociedade, deixa evidente que certas
liberdades dependem de fatores para existirem de maneira ideal na vida
de cada indivíduo. Assim, “[...] la libertad humana y cruciales ingredientes
de nuestra calidad de vida son enteramente dependientes de la integridad
del ambiente e implican el aire que respiramos, el agua que bebemos y los
entornos epidemiológicos en que vivimos.” (DRÉZE; SEN, 2019)
A liberdade diz respeito a importância de compreender a necessidade
de um indivíduo possuir liberdade para escolher um estilo dentro dos
diferentes modos de vida. Capacidade que uma pessoa possui para
escolher a vida que deseja levar, a possibilidade de realizar escolhas quanto
a própria vida é uma questão de dignidade.
Duas perspectivas são apontadas por Sen (2011) como aquelas que
fazem da liberdade algo tão importante para os indivíduos e para pensar
a justiça. A primeira se refere a oportunidade de buscar os objetivos e os
fins que cada indivíduo deseja alcançar; a segunda remete ao próprio
processo de escolha dos objetivos e fins. Unificando essas perspectivas
ocorrerá a composição da liberdade como capacidade de um indivíduo
decidir por si próprio seus objetivos, autonomia.
La oportunidad de vivir la clase de vida que las personas valoran, y que tienen
razones para valorar, depende entre otras cosas de la naturaleza y la fortaleza
del medio ambiente. En este sentido, el desarrollo tiene que ser sostenible, y
la creencia de que el desarrollo y el medio ambiente son factores que tienden
a colisionar entre ellos no resulta compatible con el reconocimiento de la
interdependencia y la complementariedad manifiestas entre uno y otro.
(DRÉZE; SEN, 2019)

Nesse contexto, a abordagem das capacidades em Sen (2011) tem seu
foco na liberdade que possui uma pessoa para fazer as coisas que tem
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razão para valorizar. A partir dessas questões, é possível compreender,
através da ideia de liberdade, capacidade e justiça, que a parte fundamental
da liberdade consiste na capacidade do próprio indivíduo escolher aquilo
que mais valoriza, aquilo que deseja para si e para sua vida. Portanto, a
capacidade está ligada a liberdade através do seu aspecto de oportunidade
abrangente, ou seja, a capacidade como o potencial do indivíduo realizar
várias combinações de funcionamentos que tenham razão para serem
valorizadas.
Diante do exposto, a ideia de justiça socioambiental e a ideia de
desenvolvimento sustentável está diretamente relacionada a própria
noção de capacidade por ele produzida. Diz respeito aquilo que os
indivíduos podem ser e fazer, capacidade para levar adiante seus planos
para a concretização de uma vida digna. Isso envolve as condições dadas
pelo Estado por meio de políticas para que todos acessem da mesma forma
as condições mínimas para viver. Isso representa o grau de
liberdade/autonomia de cada indivíduo que possibilita sua emancipação
enquanto tal.
Essa forma de emancipação está relacionada a proposta de
desenvolvimento em Sen (2011, p.283). Diz respeito a qualidade da vida
que as pessoas desejam viver e no impacto do meio ambiente na vida das
pessoas. O “desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações
atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer
as suas próprias necessidades.” Ou seja, conforme o próprio autor destaca,
“[...] conceber o desenvolvimento com relação ao aumento da liberdade
efetiva dos seres humanos promove a agência construtiva de pessoas
comprometidas com atividades benéficas para o meio ambiente,
diretamente dentro do domínio das realizações do desenvolvimento.”
Tais reflexões direcionam para a questão social, mais especificamente
no quanto a desigualdade e também a pobreza podem colaborar para que
o desenvolvimento baseado na sustentabilidade não se efetive. “A crise
climática arrombou portas apenas entreabertas também no âmbito dos
projetos e prioridades do campo progressista. O que ela está nos dizendo
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com a autoridade dos fatos imperativos é muito simples: envelheceram os
projetos de futuro dissociados da variável climática.” Ou seja, a análise
anterior poderia se resumir na seguinte frase: “Não há mais discussão
crível de desenvolvimento, democracia e justiça social sem incorporar o
relógio e o repertório da mutação planetária em curso.” (LEBLON, 2019)
3 Entre a segurança jurídica e outros diálogos de saberes para a
sustentabilidade
A sustentação da concepção de justiça ambiental apresenta um
arcabouço principiológico e, na busca da tutela ambiental, seja na
modalidade preventiva, sancionatória ou reparatória, o sistema
constitucional brasileiro adotou a tríplice responsabilidade - civil, penal e
administrativa-, referendada em seu art. 225, § 3º o qual dispõe que “as
condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Diante da relevância do bem jurídico protegido, qual seja, o meio
ambiente ecologicamente equilibrado, haverá casos em que a tríplice
responsabilidade será efetivada de forma concomitante. A especial
importância da tutela ambiental consagrou o meio ambiente
ecologicamente equilibrado como direito fundamental no ordenamento
jurídico brasileiro.
A Constituição, ao consagrar em si os bens jurídicos relevantes de
uma dada sociedade cultural, reflete normas decorrentes de anseios sociais
e culturais, constituindo-se em um verdadeiro pacto de gerações.
Acerca do conteúdo do texto constitucional, observa-se uma
abrangência maior de direitos e garantias coletivos, retendo muitas das
normas projeções de esperança, verdadeiros desejos de utopias, de forma
a estruturar o Estado, com clareza define-se o marco fundamental
concebido à Constituição: esta é lei intransponível, dotada da função de
conceber limites legislativos e conformar ideais democráticos. Em meio a
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um contexto tão profícuo e denso do ordenamento e seus princípios, nasce
um ideal paradigmático ao próprio Estado de Direito, referenciado pelo
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como princípio e
como Direito Fundamental. Tal configuração gera no Estado
Constitucional uma flexibilização dos âmbitos republicanos - o público, o
estatal e o privado - variáveis a cada geração.
Uma visão ecológica vincula-se assim, a toda uma seara material
constitucional. Firma-se, então, o Estado de Direito Constitucional
Ambiental moldado na ética da responsabilidade, na tolerância e na
primazia do bem-estar social através da premissa da dignidade da pessoa
humana e da democracia .
José Joaquim Gomes Canotilho (2004), ao abordar o Estado
Constitucional Ecológico, realiza estudo específico das suas dimensões
jurídicas fundamentais. Regido por princípios ecológicos, a dificuldade ao
seu alcance centra-se, além de discussões concernentes ao plano filosófico,
na visão antropocêntrica, ecocêntrica ou economicocêntrica, bem como à
sociedade de risco e às ideias de justiça ambiental intergeneracional e
direitos das presentes e futuras gerações.
Uma aproximação jurídico-constitucional à visão de um Estado de
Direito com viés ecológico, demanda uma concepção integrada e
integrativa do ambiente, através de um direito proposto a este fim. Tal
conceito referencia-se a uma proteção não isolada de ecossistemas, mas à
concepção de bem jurídico ambiental em sentido amplo, no qual não há
espaço para visões antropocêntricas e requer uma mudança para um
paradigma biocêntrico.
De um modelo de interferência pontual – caracterizado por
legislações esparsas e difusas e instrumentos tópicos de controle
ambiental, a tutela do meio ambiente recebe um modelo de interferência
global, com as novas configurações de poder, quebra de soberanias ou da
possibilidade de estabelecer políticas locais desvinculadas de saberes e
ações globais, por exigências, éticas, políticas, econômicas e em especial
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ecológicas, primando pela subordinação das políticas públicas e privadas
aos ditames ambientais.
O Estado de Direito Ambiental traz consigo um típico direito pósmoderno, fruto da sociedade científico-técnico-industrial e de risco.
Diversamente do que ocorre com os tradicionais direitos sociais, que visam
compulsoriamente e positivamente a criar e realizar o que não existe,
como habitação, serviço de saúde, o Estado de Direito Ambiental tem por
finalidade garantir o que já existe, o bem ambiental e recuperar o que
deixou de existir. O Estado de Direito Ambiental diz respeito a um perfil
modificado de direito social, exigindo, fundamentalmente, ações de
cidadania compartilhada entre Estado e cidadãos, utilizando mecanismos
precaucionais, preventivos, de responsabilização, de preservação e
reconstituição. A dificuldade em se alcançar este estágio estatal rodeia-se
por meio da dependência de ações políticas e consciência cidadã sob um
fundo democrático, somada à desordem do sistema, à complexidade da
crise ambiental e o esvaziamento da capacidade regulatória do Estado.
Além disso, o Estado de Direito do Ambiente exige a configuração dos
elementos do Estado de Direito, do Estado Democrático e do Estado Social.
As mudanças possivelmente estejam presentes nos ensinamentos de
Morato e Ayala, quando referem que um paradigma para o
desenvolvimento sustentável, fundado em equidade intergeracional e uma
visão menos antropocentrista radical parecem melhor condizentes para a
construção do Estado de Direito do Ambiente, posto que é proveniente de
um diagnóstico das políticas anteriores, já compreendidas ineficazes. Não
se deve esquecer, contudo, que, mesmo neste novo modelo, o paradoxo
existe, pois os Estados são, ao mesmo tempo, forçados a garantir, de um
lado, a produção, a tecnologia de ponta e, de outro, o equilíbrio ecológico.
O saber ambiental vem impulsionando novas aproximações
holísticas e a busca de métodos interdisciplinares capazes de integrar a
percepção fracionada da realidade que nos legou o desenvolvimento das
ciências modernas.
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Assim, a interdisciplinaridade necessária e proposta para um novo
saber ambiental, implica a integração de processos naturais e sociais de
diferentes ordens de materialidade e esferas de racionalidade na
formulação de novas estratégias conceituais para a construção de uma
nova ordem teórica e o estabelecimento de um novo paradigma produtivo,
como saber construído socialmente, multidisciplinar na estrutura,
interdisciplinar na linguagem e transdisciplinar na ação, bem como novas
relações de poder, que questionam a racionalidade econômica e
instrumental que legitimou a hegemonia homogeneizante da
modernidade. (CENCI, 2017, p.118)
O meio ambiente na atualidade é visto por vezes como uma simples
restrição a ser acrescida ao conjunto de políticas públicas. A questão
ambiental ainda tem sido insuficientemente vista como a expressão de
uma luta social e política a ser equacionada por meios democráticos.
Dentro deste cenário é que surgem grupos sociais, não homogêneos do
ponto de vista das condições materiais de existência, agindo de forma
crítica, na tentativa de formar um pensamento, uma compreensão de que
“a questão ambiental não representa necessariamente um entrave ao
desenvolvimento, mas uma dimensão constitutiva de um modelo de
desenvolvimento democrático e inclusivo” (MORATO; AYALA, p.131-32).
Indagado sobre o papel da globalização nas lutas por justiça
ambiental, Acselrad (2004) afirma que o país viveu na década de 90 um
enorme movimento de regressão social, com a quebra das condições de
aplicação das regulações. O capitalismo é um sistema que paralisa e
captura os atores sociais no interior de alternativas tidas como infernais,
no qual você pode, no máximo, se resignar.
Por meio da maior mobilidade potencial, “o capital aprisiona parcelas
importantes da população local no interior dessa ‘alternativa’ de aceitar a
promessa de emprego e renda a qualquer custo” (ACSELRAD, 2004, p.136)
onde a pressão local poderá se dar de duas formas: 1) caso o
empreendimento já esteja instalado no local o discurso é que a empresa
vai retirar o investimento daquele lugar; 2) caso o empreendimento não
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esteja instalado o discurso é de que se a população não aceitar os moldes
da empresa, nenhuma outra atividade será implantada no local onde as
respostas se dão também de duas formas: 1) que as normas são atenuadas
e 2) os movimentos sociais perdem parte de sua base de apoio.
Referindo-se aos possíveis caminhos possíveis de antecipar uma
reação, impedir que as promessas de desenvolvimento se desfaçam sob
forma de degradação ambiental do ecossistema e da vida, o autor afirma
que “neste contexto de globalização, a solução só pode ser encontrada nos
esforços feitos para evitar a competição interlocal, seja entre trabalhadores
ou entre governos, na discussão democrática tendo por base a maior
informação disponível sobre os riscos e impactos nas formas de ação
unificadas entre atores de diferentes localizações, na análise crítica dos
projetos e do modelo de desenvolvimento, assim como na busca de
alternativas que façam com que a morte não vença a justiça.” (ACSELRAD,
2004, p.139)
Agentes econômicos, dotados de maior mobilidade ganham poder
sobre os atores menos móveis, como por exemplo, os governos locais,
sindicatos, movimentos sociais. Somente com a capacidade crítica de
atores contra hegemônicos pode, nestas circunstâncias, opor à lógica do
interesse uma cultura dos direitos.
Dentre os principais sujeitos da resistência à produção de
desigualdades ambientais estão as vítimas da contaminação de espaços
não diretamente produtivos, as vítimas da contaminação produtiva
interna e as vítimas da despossessão de recursos ambientais. Já as lutas
por justiça ambiental combinam a defesa dos direitos a ambientes
culturalmente específicos, a defesa dos direitos a uma proteção ambiental
equânime contra a segregação socioterritorial e a desigualdade ambiental
promovidas pelo mercado, a defesa dos direitos de acesso equânime aos
recursos ambientais, contra a concentração das terras férteis, das águas e
do solo seguro nas mãos dos fortes interesses econômicos do mercado bem
como, a defesa dos direitos das gerações futuras.
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Não se adentra aos episódios dos recentes desastres ambientais,
como os casos de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, porquanto
requerem e merecem análise detalhada e aprofundada, desde os estudos
ambientais, realizados ou não, até as mais dolorosas perdas de vidas
humanas e da biodiversidade, em nome da racionalidade econômica, em
detrimento de qualquer responsabilidade para com o ambiente.
Lipovetsky (2011) refere que a crise atual global revela um navegar
por um mundo obscuro, marcado pela desordem, um mal-estar causado
pela desorientação de um mundo que sente de maneira obscura que, ao se
libertar de toda a linha diretriz e ao navegar ás cegas por uma espécie de
progressão rápida, acabou perdendo suas bússolas, neste sentido segue a
procura de um sentido para o tempo presente e novos modelos de
composição.
Os propósitos do capitalismo neoliberal, levaram a uma sociedade
propositalmente desorganizada e individualista que por outro lado começa
a buscar novos fundamentos para a vida com solidariedade e despertando
novas sabedorias, como a dimensão ecológica, novos paradigmas de
religar saberes e tempos, da interdisciplinaridade e da intertemporalidade,
entre passado e futuro. Neste sentido, porém, o futuro não é de
estabilidades, mas de riscos e incertezas, um terreno fértil que exigirá
novas análises e outras soluções para os problemas das encruzilhadas do
tempo atual.
As propostas que aglutinam a ideia do Bem Viver, tal qual no conceito
em construção apresentado por Alberto Acosta (2016), refere-se, à vida em
pequena escala, sustentável e equilibrada, como meio necessário para
garantir uma vida digna para todos e a própria sobrevivência da espécie
humana e do planeta. O fundamento são as relações de produção
autônomas, renováveis e autossuficientes.
O Bem Viver também se expressa na articulação política da vida, no
fortalecimento de relações comunitárias e solidárias, na emergência de
outros lugares como assembleias circulares, espaços comuns de
sociabilização, parques, jardins e hortas urbanas, cooperativas de

58 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 6

produção limpa e consumo consciente, comércio justo, trabalho
colaborativo e nas mais diversas formas do viver coletivo, com diversidade
e respeito ao próximo. Ainda conforme Acosta (2016), somente podemos
entender o Bem Viver em oposição ao “viver melhor” ocidental - ou à dolce
vita de alguns-, que explora o máximo dos recursos disponíveis até exaurir
as fontes básicas da vida. Assim, o Bem Viver tem um forte sentido
presente, contrapondo-se à iniquidade própria do capitalismo, em que
poucos vivem bem em detrimento da grande maioria.
Por derradeiro, cuidar do ambiente é cuidar de si mesmo, é um
elemento decisivo em qualquer regime construído sob os princípios da
sustentabilidade e do bem viver, uma vez que a sustentabilidade pressupõe
o afastamento de práticas agressivas ao ambiente ou da degradação, para
a efetividade do Direito Ambiental ao Meio Ambiente Ecologicamente
Equilibrado.
4 A justiça socioambiental e o contexto latinoamericano
A questão a ser analisada a partir desse momento é: como pensar
esses desafios da justiça socioambiental no contexto latino americano?
Compreende-se que as teorias liberais igualitárias auxiliaram a pensar a
realidade latino americana até certo ponto, no entanto, é preciso recorrer
a autores descoloniais de maneira a compreender que o desenvolvimento
pensado para essas sociedades está diretamente relacionado ao contexto
de exploração que até hoje enfrentam.
Para tanto, refletir sobre o conceito de desigualdade, que está
intimamente relacionado com a noção de exclusão social, comporta
analisar o distanciamento dos indivíduos das várias instâncias da vida
social. Pode-se identificar cinco tipos de exclusão social: de tipo econômico,
de tipo social, de tipo cultural, de origem patológica, e por
comportamentos autodestrutivos. (COSTA, 1998, p. 21-25).
1. Exclusão de tipo econômico: A pobreza, enquanto situação de
privação múltipla, em razão da falta de recursos, representa esta forma de
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exclusão. Suas características estão normalmente associadas a baixas
condições de vida, de salários, de instrução, o que resulta na obtenção de
empregos precários, ou na maioria das vezes os cidadãos, para
sobreviverem, recaem na economia informal. Com o passar do tempo, a
pobreza passa a interferir na vida do indivíduo com reflexos psicológicos,
alterando sua forma de agir e pensar, retirando o indivíduo da convivência
social.
2. Exclusão de tipo social: Neste caso, a própria causa de exclusão
situa-se no domínio dos laços sociais. É uma situação de privação de tipo
relacional, caracterizada pelo isolamento, por vezes associada à falta de
autossuficiência e autonomia pessoal. Este tipo de exclusão pode não ter
qualquer relação com a falta de recursos, resultar do estilo de vida de
familiares e amigos, da falta de serviços de bem-estar ou de uma cultura
individualista e pouco sensível à solidariedade. Este tipo de exclusão pode
também decorrer da falta de condição financeira, caso em que se terá uma
exclusão de tipo social sobreposta a uma exclusão de tipo econômico.
3. Exclusão de tipo cultural: A exclusão de uma parcela de cidadãos
de uma determinada sociedade pode também estar ligada a fatores de
ordem cultural. O racismo, a xenofobia, o nacionalismo exacerbado
originam a exclusão social de minorias étnico-culturais. A difícil aceitação
de um ex-detento pela sua sociedade também representa uma exclusão e
uma barreira para sua reintegração.
4. Exclusão de origem patológica: Outro tipo de exclusão verificada
pelo referido autor diz respeito a fatores patológicos, de natureza
psicológica ou mental. Essas situações patológicas, muitas vezes, são
fatores que conduzem a rupturas familiares, trazendo como consequência
os cidadãos denominados “sem-abrigo”, que perambulam pelas cidades
aumentando a onda de excluídos.
5. Exclusão por comportamento autodestrutivo: A exclusão social
também está relacionada a comportamentos autodestrutivos ou à auto
exclusão. Algumas pessoas encontram-se em tal situação em razão de seus
comportamentos, relacionados com a toxicodependência, o alcoolismo, a
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prostituição etc. Uma das consequências do problema da auto exclusão é a
pobreza, forma de exclusão social que não se pode deixar de considerar e
que está intimamente relacionada com todas as formas de exclusão já
citadas, ou seja, uma forma de exclusão colabora, na maioria das vezes,
para a origem de outra.
Nesse contexto, segundo Sen e Kliksberg (2010, p. 35 e 37) “[...]
muitas privações e violações de direitos humanos de fato assumem a
forma de exclusão de prerrogativas individuais elementares [...]”; tal
abordagem não é parte apenas de discursos persuasivos, “a linha divisória
entre ‘os que têm’ e ‘os que não têm’ [é] uma característica substancial do
mundo em que vivemos.”
A dignidade humana, enquanto luta para beneficiar todos os seres
humanos deve ser o elemento fundamental que liga os vários direitos
humanos (liberdades individuais, direitos sociais, econômicos e culturais).
Não há que se falar em direitos humanos de forma independente, mas em
direitos humanos de todos e para todos com a finalidade maior de garantir
uma vida digna. Significa dizer que todos os direitos presentes no rol de
direitos humanos são considerados prioritários, pois todos eles
possibilitam efetivar a dignidade.
Como destaca Flores (2009, p. 114), “nada é mais universal que
garantir a todos a possibilidade de lutar, plural e diferentemente, pela
dignidade humana. A maior violação aos direitos humanos consiste em
impedir que algum indivíduo, grupo ou cultura [...]”, de uma forma ou de
outra, não possa lutar por seus interesses de maneira a acessar condições
mais dignas para viver.
A superação da desigualdade e da pobreza, nesse sentido, nada mais
é do que a própria noção de dignidade sendo realizada, afastando as
mazelas que assolam grande parte dos países do sul global. Os diferentes
modelos de desenvolvimento expostos ao longo do tempo, evidenciam a
ausência de políticas que efetivamente garantam um desenvolvimento
humano adequado e condizente com a noção de dignidade. (FLORES,
2009)
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Por fim, resta esclarecer que os direitos humanos não representam
uma espécie harmônica, possível de ser idealizada e realizada a partir de
consenso, como pensam os autores de viés contratualistas. Tratar da
temática dos direitos humanos na contemporaneidade requer enfrentar
desafios distintos. Para Flores (2009, p. 146), a “geopolítica de acumulação
capitalista apoiada na exclusão [...]” promovida pelo modelo políticoeconômico neoliberal, produz desafios diário para a garantia da dignidade
e isso, consequentemente, atinge o seu meio de realização que são os
direitos humanos.
4 Considerações finais
O enfoque das capacidades não pretende ser uma doutrina ou uma
teoria completa sobre direitos básicos, apenas busca especificar certas
condições que são necessárias para que uma sociedade seja minimamente
justa e que seus cidadãos tenham um conjunto de direitos fundamentais
assegurados, utilizando a liberdade e a igualdade como eixo para pensar
os direitos humanos, bem como a noção de dignidade.
Com o enfoque das capacidades, a explicação dos benefícios e
objetivos da cooperação social possui desde o princípio uma dimensão
moral e social. Existem mais laços e objetivos comuns entre os seres
humanos que a expectativa de vantagem mútua, pois as relações humanas
são complexas e envolvem situações maiores que aspectos econômicos,
pois a busca pela justiça vai além do particular, ela envolve todos os
indivíduos independente de possuírem ou não certa igualdade
aproximada. Assim, conforme a abordagem das Amartya Sen, a justiça é
possível sem que os indivíduos da sociedade estejam em igualdade, pois a
sociedade é e sempre será composta por uma complexidade de seres
humanos.
Já a proposta apresentada a partir da teoria crítica dos direitos
humanos, desenvolvida por Joaquim Herrera Flores, é fundamental
estabelecer um elo de ligação entre todos os direitos humanos, a fim de
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que se perceba o quanto os mesmo são parte de uma mesma engrenagem
sustentada pelo valor dignidade. Para o autor, a dignidade é o elemento
ético e político-universal possível de ser compartilhado por todos os
indivíduos e grupos.
Nesse contexto, a justiça socioambiental requer a implementação de
modelos de desenvolvimento diferentes, uma nova forma de ver a
realidade social, um olhar transdisciplinar que considera o cuidado com a
natureza, com a sociedade e com os seres humanos. Sua efetividade exige
um compromisso para com a interdependência e a indivisibilidade de
todos os direitos humanos e sua relação com a ideia de sustentabilidade.
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5
Amartya Sen crítico da teoria da justiça rawsliana:
O direito de propriedade entre promessa formal e
as demandas por sua concretização
Enoque Feitosa 1

1 Introdução
Por um novo fundamento da dignidade humana
Este artigo parte do pressuposto pelo qual uma concepção de
cidadania e desenvolvimento historicamente situados, só adquire
potencial heurístico se é na medida em que reconhecer indivíduos reais,
em suas condições materiais de vida.
Isto significa, para nós que, compreender o fenômeno jurídico, numa
perspectiva que dê conta da premência de materializar direitos, implica
em perceber que seu ponto de partida não pode se limitar ao sujeito
imaginado pela concepção liberal das revoluções do século XIX, porque o
direito contemporâneo não pode prescindir de ser situado em seus novos
contextos.
Para dar conta de tal pretensão pensamos como estratégia
interessante pensar a partir de um autor insuspeito de a ele se apor o
rótulo de “esquerda” – sua filiação ao liberalismo é induvidosa, porém
matizada com preocupações sociais.
1
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Daí o presente artigo ter como foco examinar a abordagem de
Amartya Sen sobre uma questão relevante da chamada ‘razão prática’,
notadamente naquilo que diz respeito à justificação de determinados
direitos, especialmente os direitos sociais substantivos, aqui entendidos
como aqueles econômicos, sociais e culturais, ou seja, direitos que
demandam custos e discussão sobre o caráter e a natureza da propriedade.
Mais especificamente se pretende evidenciar aquelas preocupações
de Amartya Sen expostas no capítulo terceiro de seu livro
‘Desenvolvimento como liberdade’, visto que, na aludida obra chama
atenção para a contraposição que Sen faz a teoria da justiça de Rawls,
destacadamente no que concerne à prioridade que o autor da ‘Teoria da
justiça’ dá as chamadas liberdades formais.
Em nome dessas, avulta-se um significativo conflito com as
demandas por concretização de determinados direitos, isto é a dicotomia
liberties (enquanto liberdades formais, processuais ou negativas) caras a
tradição liberal-individualista, no interior da qual encontram-se
contrapostas as freedoms (entendidas no contexto do debate ali posto
enquanto liberdades concretas, materiais ou substantivas).
Tal contraposição, agudamente posta por Sen - teórico sem nenhuma
veleidade marxista, como já se afirmou acima - será confrontada com
outra polêmica, anterior e posta pelo jusfilósfo inglês, com formação de
tradição analítica, Herbert Hart, nos ‘Essays in Jurisprudence and
philosophy’ em sua terceira parte, onde argumenta no sentido de apontar
que um problema da formulação de Rawls é que este não entende como
necessário conciliar a admissão da propriedade privada como liberdade
com o princípio geral de máxima liberdade igual.
O problema proposto é saber se o modelo sugerido por Sen enfrenta
mais adequadamente essa questão, para o que oferecemos resposta em
sentido afirmativo, ou seja, ao estabelecer um número reduzido de
liberdades básicas a formulação rawsliana nada mais faz que tratar o
direito como mera garantia formal e, consequentemente, o direito à
propriedade privada de grandes porções de terra, da propriedade e amplo
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controle por particulares sobre o sistema financeiro e bens de monta industriais, comerciais e de serviços - direitos esses que ao fim e ao cabo,
na ausência de qualquer maior ou consistente justificação, acabam
vislumbrados enquanto algo equivalente a um direito natural
autojustificado.
Para qualquer teoria crítica, que se pretenda firmar com um exame
dos fatos no qual não haja verdade pré-estabelecidas de forma dogmática
e, portanto, carente de qualquer demonstração, não é cabível
cientificamente dissimular o fato originário da conquista da propriedade
privada encobrindo-o sob o diáfano manto do direito natural na medida
em que, para se opor ao ‘direito natural de poucos’ bastaria que a maioria
dos anteriormente desapossados reunisse força suficiente para impor um
‘direito natural’ da reconquista do que lhe fora usurpado.
Na primeira e próxima parte do presente artigo se desenvolve um
exame preliminar do que se pode categorizar como direitos econômicos,
sociais e culturais – direito em sentido material e para cuja concretização
se tem a implicação social dos custos. E, dado que eles precisam de
justificação, como de resto todo direito posto ou a se propor enquanto tal,
se examina como ela ocorre no pensamento de Sen.
Em seguida, na segunda parte do artigo, e em consequência do
exposto na primeira secção, tratamos da distinção entre direito e justiça
em seu elemento formal – sendo este, relevante porém não suficiente para
o equilíbrio social dado que uma sociedade que não concretiza e garante
direitos materiais, está destinada ao fracasso jurídico, econômico e político
de suas instituições. É isso que se procura evidenciar nessa parte do texto.
Por fim, na terceira parte, contrapomos a visão de Sen em oposição a
de Rawls acerca da tensão entre liberdade, justiça e direitos em sentido
formal vis a vis a liberdade, a justiça e o direito em seu sentido concreto.
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2. Direitos econômicos, sociais, culturais e sua justificação em
Amartya Sen
O foco da abordagem dessa primeira parte diz respeito a como
Amartya Sen procura dar conta de uma questão da razão prática,
notadamente aquilo que diz respeito a justificação de determinados
direitos, mais especialmente os direitos sociais substantivos, aqui
entendidos como aqueles econômicos, sociais e culturais, ou seja, direitos
que demandam custos e discussão sobre o caráter e a natureza da
propriedade.
O ponto de vista aqui defendido, no sentido da materialização das
demandas por concretização dos direitos, é o de apontar a limitação desses
direitos quando eles se restringem a exaltação do egoísmo, ao invés de
apontar para a superação desses limites, através da afirmação social plena
do humano. A visão liberal-individualista tenta, insistentemente, limitar
as reivindicações dos direitos ao terreno das garantias puramente formais,
sem efetividade, e a serem imoladas eternamente no “altar” da vida real.
A questão é que na concretização dos direitos que os chamados
consensos jurídicos são postos à prova e se esvaem. Trata-se de saber por
que razões. Uma delas, posta já no desenvolvimento da hipótese defendida
na introdução aponta para o fato de que tais direitos são dependentes do
espaço, do tempo e da cultura e a construção desses consensos não é - e
nem poderia ser, na medida em que contextual - uma virtude prévia do
direito.
As visões mais tradicionalistas têm todas como ponto comum a
afirmação do direito como resultante de valores “intrínsecos”,
preestabelecidos em si e por si mesmo, acima e além de qualquer direito,
situado antes mesmo e independente das necessidades concretas desse
mundo.
Compreender o fenômeno jurídico demanda perceber que o ponto de
partida não pode se limitar ao indivíduo isolado, ou seja, o sujeito
imaginado pela concepção liberal das revoluções burguesas do século XIX.
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Por isso que a célebre afirmação de Marx, pela qual “não há história
do direito”, pode ser - equivocada ou de forma interessada - esgrimida
para negar o caráter histórico do fenômeno jurídico. Isso porque ver o
sujeito de direito como indivíduo – é assim na concepção liberal – e não
como resultado histórico, constitui-se num erro metodológico de imaginar
uma suposta produção desse indivíduo fora da coletividade.
Não se constitui, numa sólida compreensão do âmbito jurídico,
àquelas que ignoram (ou ocultam), como as diversas formas de relações
de produção criam suas próprias formas de relações jurídicas e que, por
via reflexa, também ignoram a possibilidade de o direito se expressar como
direito da força e mais: que tal forma não apenas se coaduna com um
Estado de Direito como não lhe é contraditória.
O que se evidencia, então, no caso, é a antinomia da inserção, sem
nenhuma mediação, da apropriação de riquezas sem nenhuma função
social como se fosse um direito oponível erga omnes, para aqui se usar
uma expressão cara aos juristas, e se ignora o fato – jurídico e social, com
rebatimento na concepção que se defende de direitos humanos, pois, como
agudamente percebido por Marx num de seus textos de juventude:
Se for entendido que toda transgressão contra a propriedade é um roubo, não seria um
roubo toda apropriação privada? Acaso minha propriedade não exclui a todo
terceiro desta propriedade? Com isso, não lesiono, por conseqüência, o direito
de propriedade de outrem? E é esse o aspecto fundamental de nossa análise
(Marx, 1987, p. 251).

O que Marx levanta, ao exame que enceta numa série de artigos
acerca dos debates no parlamento renano acerca das leis que
criminalizavam a coleta de lenha caída, tem profundas incidências sobre a
distinção entre justiça formal (todos são iguais perante a lei) e a justiça
concreta, isto é, material (como concretizar essa igualdade a fim de que ela
não se torne mera retórica e palavras ao vento).
E esse debate não foi apenas fundamental no nascer da tradição
liberal e tampouco na crítica que dessa tradição faz Marx. Não é gratuito
que um teórico que não rejeita em bloco a tradição liberal, como Sen, ainda
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que diplomaticamente, critique teorias tradicionais da justiça social, a
exemplo do ‘utilitarismo, do libertarismo e a justiça rawlsiana’, as quais –
para ele – ‘apresentam falhas graves se e na medida em que as chamadas
liberdades substantivas individuais forem consideradas importantes’
(SEN, 2010, p. 80).
Não a toa que adiante Sen agrega uma correta crítica a matriz
Rawlsiana de “modelos de justiça envolvendo ‘observadores imparciais’
que atuam sob um suposto ‘véu de ignorância’ e a partir de uma ‘posição
originária’ (idem, p. 127) os quais, acresço aqui, são pressupostos que
deviam antes ser demonstrados.
Por isso mesmo é que com veemência faz uma apropriada crítica a
prioridade absoluta dada por Rawls às liberdades formais. E, para tanto,
destaca que
A prioridade da liberdade formal apresentada em teorias liberais e - de modo
mais notável - nos trabalhos de Rawls - dá precedência a direitos menos
amplos e que consistem apenas em liberdades formais pessoais e que não
podem de modo algum ser comprometido pela força das necessidades
econômicas (SEN, 2010, p. 91)

Lembra Sen que o argumento em favor dessa prioridade absoluta
pode ser questionado demonstrando-se a força de outras considerações,
tais como as necessidades econômicas e citando Hart para fortalecer sua
argumentação, completa: ‘por que o peso de necessidades econômicas
intensas deveria ser inferior ao das liberdades formais pessoais? (SEN,
2010, p. 91) 2.
Faz sentido quer a crítica de Sen quanto aquela – e na qual ele se
apóia – efetivada anos antes por Sen. Isso por que, a nosso ver, com a
crescente afirmação do que se chama cultura dos direitos, ganha
relevância teórica e prática, isto é, acadêmica e social, a) por um lado, a
crescente afirmação de políticas públicas que visem a promovê-los e, b)
2
O texto de Hart, com críticas a Rawls no qual Sen sustenta parte de sua argumentação é ‘Rawls sobre a liberdade
e sua prioridade’ (HART, 2010, p. 252ss.)
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por outro lado, as demandas dos mais diversos setores da sociedade por
sua concretização, visto que, como antes mencionado, não basta a
existência formal de direitos para que eles possam gozar de eficácia.
Esse quadro de referência conduz à necessidade de dialogarmos
mesmo com as visões que criticam alguns dos fundamentos desses direitos
formais, notadamente aquelas que promovem críticas às visões
particularistas e individualistas acerca dos mesmos. E, diga-se, já há um
consenso razoável entre os que defendem uma concepção de concretização
(FEITOSA, 2016, p. 29).
3. Justiça formal versus justiça concreta.
A crítica à concepção oitocentista de Direito como mera garantia
formal visa, sem rodeios, inviabilizar o discurso liberal-individualista de
justificação não-social do direito, fonte fundamental de aprofundamento
de desigualdades sociais.
Por todo o exposto na secção anterior parece-nos científica e
metodologicamente inviável se examinar as relações entre direito e da
cidadania desconsiderando-se as demandas por sua concretização, isto é,
e como já se frisou ao início, suas metas programáticas de
desenvolvimento inclusivo, o que significa dizer que há de se levar em
conta o enfretamento do hiato entre as promessas formais contidas nos
textos dirigentes e as demandas por sua concretização.
Isso implica na necessidade de responder por quais motivos essa
visão liberal-individualista, em pleno século XXI, tenta limitar as
reivindicações acerca de justiça, cidadania e direitos fundamentais, apenas
ao terreno das garantias individuais, desconsiderando todo e qualquer
elemento de questão social, no direito, deixando de pôr, em termos que
dêem conta dos problemas contemporâneos, o reconhecimento dos
problemas que apontam para a concretização.
Ora, conceber a efetividade dos direitos e ignorar sua concretização é
não olhar o fenômeno jurídico como uma construção social. Por isso, e
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para dar conta do problema proposto ao início, é que - ao longo da secção
anterior e desta – se buscou e se buscará enfrentar o desdém com que se
tenta caracterizar a premente questão da concretização dos direitos
econômicos e sociais, estratégia em geral levada a cabo, como se viu ao
longo da primeira parte do artigo, pela apologia unilateral dos direitos
individuais, como se eles tivessem contradição com esses outros, sociais.
A limitação do trato individualista dos direitos é que eles são
concebidos enquanto prerrogativas que oporiam o indivíduo contra a
sociedade, com o que haveria uma permanente contradição as justas
reivindicações por cidadania e desenvolvimento, o que - no limite – age
em reforço a visão pela qual a forma jurídica consiste apenas em
formalizar pretensões descomprometidas com sua materialização. Em
outros termos, a reflexão do senso-comum liberal-individualista ocorre
como se a concretização de uma geração de direitos estivesse em
contradição (ou em relação hierárquica) com a outra e excluindo, da
concepção do primeiro deles, qualquer elemento da chamada questão
social.
Essa discussão, igualmente, avulta em importância pelo fato – nem
sempre percebido pelos que formulam modelos para uma teoria sobre a
fundamentação e justificação dos direitos – de que a única forma de negar
o caráter contextual, temporal, relativos, enfim, dos mesmos, obrigaria,
teoricamente, a afirmá-los como dotados de um fundamento prévio,
independentemente da história e acima dos humanos, portanto
resgatando uma concepção oitocentista, pela qual esses direitos seriam um
mero horizonte a ser eternamente buscado e não garantias concretas a
demandarem efetivação aqui e agora (FEITOSA, 2016, p. 29).
Ademais, essa visão essencialista, na qual o modelo jusnaturalista se
insere, e isso independe das boas-intenções de seus apologistas, imobiliza
qualquer premência de reivindicações por uma cidadania material e
esteriliza a idéia de progresso nas relações sociais, das quais a forma
jurídica é uma das expressões, na medida em que têm em comum o fato
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de defender um fundamento anterior e superior para o direito existente,
com o que se desobrigaria da tarefa de sua necessária justificação.
Assim, trata-se de encetar, ao final dessa secção e em seqüência com
a próxima, não só um exame da forma jurídica como campo social de
permanente tensão entre: a) sua percepção como promessa formal,
inserida em textos sem eficácia e b) as demandas por sua concretização,
pois a crença no direito e na razão, como fatores desvinculados da vontade
política concreta (nem sempre representativa da vontade geral, mesmo
que na maioria dos casos está se limite à contagem circunstancial de
cabeças) e não suposta ou pressuposta, sempre marcaram fortemente a
herança liberal nesse campo, caracterizada enquanto mera apologia
unilateral dos direitos de um ser humano egoísta e em oposição aberta aos
interesses da comunidade.
O ponto de vista até aqui defendido, no sentido da materialização das
demandas por concretização dos direitos, é o de apontar a limitação desses
direitos quando eles se restringem a exaltação do egoísmo, ao invés de
apontar para a superação desses limites, através da afirmação social plena
do humano.
A visão liberal-individualista tenta, insistentemente, limitar as
reivindicações dos direitos ao terreno das garantias puramente formais,
sem efetividade, e a serem imoladas eternamente no “altar” da vida real.
Se olhada pelo contexto da negativa de fundamentos anteriores e
superiores para o direito, a crítica ao formalismo jurídico abstrato
proporciona consistência a uma reflexão acerca da materialização dos
direitos, no sentido de possibilitar sua concretização para as amplas
maiorias excluídas.
Isso pelo fato de, muitas vezes ocultado, que a forma jurídica, em
regra, atua numa dupla direção: a) universalizando apenas no âmbito
formal os direitos para as maiorias e, b) consagrando direitos individuais
que, na maioria dos casos, só uma minoria, dotada de poder econômico,
desfruta. Ora, a ideia, tipicamente jusnaturalista – de que haveria certos
direitos superiores e anteriores a qualquer ordem jurídica –, pode
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aparentemente fornecer um fundamento ao direito, mas deixa fora uma
questão: quem define esse fundamento?
4. Sen versus Rawls e o problema da prioridade as liberdades
formais.
Em sequência a toda exposição anterior, a finalidade da presente
secção é, especificamente, buscar evidenciar aquelas preocupações de
Amartya Sen expostas no capítulo terceiro de seu livro ‘Desenvolvimento
como liberdade’.
Ali chama atenção a contraposição que Sen faz a teoria da justiça de
Rawls, destacadamente no que concerne a prioridade que o autor da
‘Teoria da justiça’ dá as chamadas liberdades formais.
É que, em nome dessas, avulta-se um significativo conflito com as
demandas por concretização de determinados direitos, isto é a dicotomia
liberties (enquanto liberdades formais, processuais ou negativas) caras a
tradição liberal-individualista, no interior da qual encontram-se
contrapostas as freedoms (entendidas no contexto do debate ali posto
enquanto liberdades concretas, materiais ou substantivas).
Sen, como ponto de partida para as sólidas críticas que formula,
entende que o modelo de prioridade das liberdades formais defendido por
Rawls situa-se como “a mais influente e, em muitos aspectos, a mais
importante das teorias contemporâneas dejustiça” (SEN, 2010, p. 90).
Para Sen, essa prioridade é moderada se comparada àquela dos
libertaristas modernos (cita como exemplo o Nozick de ‘Anarquismo,
Estado e utopia’) os quais entendem que uma ampla gama de direitos que
variam de liberdades formais ao direito de propriedade têm quase total
precedência política mesmo em relação a promoção dos objetivos sociais,
tais como ‘eliminação das privações materiais, da pobreza e da miséria’
(SEN, 2010, p. 90).
Criticando Nozik – e para tanto apoiando-se em Hart – Sen lembra
com enorme precisão que ‘o argumento em favor dessa total prioridade
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pode ser questionando demonstrando-se a força de outras considerações
[tais] como a das necessidades econômicas’. E indaga: ‘por que o peso das
necessidades econômicas intensas, que podem ser questões de vida ou
morte, deveria ser inferior ao das liberdades formais pessoais?’ 3
Disso resulta, em Sen, uma conclusão - a nosso ver extremamente
apropriada - que causa ira aos liberais individualistas extremados e
descomprometidos com a questão social: ‘se a prioridade das liberdades
formais tem de ser tornada plausível, mesmo no contexto de países que
são extremamente pobres, o conteúdo dessa prioridade teria de ser
consideravelmente restrito’ (SEN, p. 91).
Uma concepção de cidadania e desenvolvimento historicamente
situados, só adquire potencial heurístico se é na medida em que
reconhecer indivíduos reais, em suas condições materiais de vida. Com
isso, compreender o fenômeno jurídico, numa perspectiva que dê conta da
premência de materializar direitos, demanda perceber que seu ponto de
partida não pode se limitar ao sujeito imaginado pela concepção liberal das
revoluções do século XIX, porque o direito contemporâneo não pode
prescindir de seus novos contextos.
E é na concretização dos direitos econômicos e sociais, isto é, de
direitos materiais e que, portanto, custam recursos, que os chamados
consensos jurídicos são postos à prova e se esvaem. Trata-se de saber por
que razões. Uma delas, posta já no desenvolvimento da hipótese defendida
na introdução aponta para o fato de que tais direitos são dependentes do
espaço, do tempo e da cultura e a construção de consensos não é - e nem
poderia ser, na medida em que contextual - uma virtude prévia do direito.
Ora, nas análises críticas do direito, qualquer que seja a perspectiva
(cultural, política, sociológica, filosófica, etc.) o que chama a atenção é que,
diferentemente das formas tradicionais de compreensão do jurídico, o que

3

SEN, p. 91. Aqui, Sen assinala, com honestidade intelectual, que essa pergunta foi formulada veementemente por
Hart, em um artigo célebre. Sen se refere a: HART, H. L. A. ‘Rawls on liberty and its priority’. In: The University of
Chicago Law Review, 1973, pp. 534-555, nº 40. No original: HART, H. L. A. Essays in jurisprudence and philosophy.
Oxford: Clarendon press, 1983, pp. 223-247. Há tradução brasileira desse artigo em: HART, H. L. A. Ensaios sobre
teoria do direito e filosofia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, pp. 252-279.
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se busca é ver o fenômeno jurídico como parte do movimento real da
história humana e não como dogmas elaborados de forma cerebrina, ou
seja, afastada da vida social.
As visões mais tradicionalistas têm todas como ponto comum a
afirmação do direito como resultante de valores “intrínsecos”,
preestabelecidos em si e por si mesmo, acima e além de qualquer direito,
situado antes mesmo e independente das necessidades concretas desse
mundo.
Trata-se de constituir uma compreensão teórico-filosófica que
permita enfrentar com instrumentos adequados o desdém com que se
tenta caracterizar a reflexão sobre a premente questão da concretização
dos direitos sociais.
Tal estratégia é, na maior parte das vezes, levada a cabo pela apologia
unilateral (e reducionista) dos direitos individuais, como prerrogativas
que opõem o indivíduo contra a sociedade e resulta em pôr em
permanente contradição as justas reivindicações por cidadania e
desenvolvimento.
Ela age em reforço a visão pela qual a forma jurídica consiste apenas
em formalizar pretensões descomprometidas com sua materialização. Em
outros termos, a reflexão do senso-comum liberal-individualista ocorre
como se a concretização de uma geração de direitos estivesse em
contradição (ou em relação hierárquica) com a outra e excluindo, da
concepção do primeiro deles, qualquer elemento da chamada questão
social.
Esse erro sucede, entre vários motivos, por uma derivação de nossa
hipótese inicial e que será objeto de nosso trabalho: por seu lugar social,
os juristas, em sua maioria, são – de certa forma e em variados níveis –
reféns de ilusões referenciais, que se expressam na crença acerca do
suposto caráter neutro do fenômeno jurídico e relevam que a forma
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jurídica se constitui numa estrutura de justificação de decisões, que visam
neutralizar expectativas nem sempre prontas a serem atendidas. 4
Perceber esses elementos ideológicos, que permeiam o âmbito
jurídico (e que visam a justificar, em última instância, a manutenção do
status quo), não significa necessariamente adesão a uma atitude de
negação imediata do direito e sim uma antevisão de que o fundamento da
concepção crítica acerca do âmbito jurídico sustenta-se num marco teórico
que privilegia a ação humana como práxis social e nela inclui o direito
como categoria inserida na História. A própria admissão do direito de
apropriação privada das riquezas socialmente produzidas, como algo
inerente ao ser humano, e não como resultado de um movimento que, ao
tempo em que abolia as relações feudais, criou outra forma de relação,
nubla uma apreciação adequada, isto é, histórica, do direito enquanto
movimento expressivo da dinâmica da totalidade social.
5. Hart e a crítica a Rawls
A contraposição abordada na secção anterior, cirurgicamente exposta
por Sen - teórico sem nenhuma veleidade marxista - será agora
confrontada com outra polêmica, anterior e posta pelo jusfilósofo inglês,
com formação de tradição analítica, Herbert Hart, nos ‘Essays in
Jurisprudence and philosophy’ em sua quarta parte – décimo ensaio.
Em tal secção, Hart argumenta no sentido de apontar que um
problema da formulação de Rawls é que este não entende como necessário
conciliar a admissão da propriedade privada como liberdade com o
princípio geral de máxima liberdade igual.
O que interessa a Hart, como ele deixa claro desde o início, é ‘a
explicação que Rawls oferece para a relação entre justiça e liberdade’ e,
particularmente, ‘a sua ideia pela qual a justiça requer que a liberdade só

4

Esses argumentos são mais detalhadamente desenvolvidos em: FEITOSA, Enoque. Cidadania, Constituição e
desenvolvimento: a tensão, no direito, entre promessas formais e as demandas por sua concretização. In: Revista
Jurídica. Curitiba: UNICURITIBA, 2016, pp.24-39, vol. 04, n°. 45.
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possa ser limitada em nome da liberdade e não em nome de outras
vantagens econômicas e sociais’ (SEN, 2010, p. 91; HART, 2010, p. 252-55;
RAWLS, 2006, p. 334). 5
A abordagem desses direitos enquanto mera garantias formais já de
há muito não consegue entender a profundidade do caráter difuso dos
mesmos, especificamente, marcados pela indivisibilidade, titularidade
indeterminada e interligada por circunstâncias de fato, bem como pela
questão premente de sua concretização, o que, necessariamente, coloca em
oposição de forma clara os interesses opostos quanto ao acento ou o
combate a apologia de seu caráter universal tão somente em sentido
formal e desvinculado da problemática do desenvolvimento e, as vezes,
como se a questão ambiental fosse contraditória as aspirações dos povos
pelo desenvolvimento (Feitosa, 2017).
O que aqui se fará é, portanto, abordar os aportes críticos à concepção
liberal de direitos humanos, concepção esta oriunda das revoluções
burguesas do século XIX, que, em razão da correlação política então
existente, erigiu sua concepção de direitos enquanto garantias do
indivíduo egoísta e em contradição permanente com os interesses da
sociedade e com desdobramentos que àquela altura não se podia prever,
especificamente a exploração desordenada dos recursos naturais, típicos
de uma forma particular de crescimento, voltado ao lucro e
descomprometido com a sociedade.
Ora, o sentido e o alcance na promoção de um desenvolvimento
econômico que, ao tempo em que garanta a sobrevivência de uma
população mundial cada vez mais crescente também proteja os meios que
garantem essa sobrevivência, apontam para um horizonte que só viabiliza
tais esforços quando se coloca uma nova forma de sociabilidade humana
cujo eixo não seja a fome de lucros e o empobrecimento crescente de
enormes contingentes humanos

5

Nessa obra de RAWLS, sobre o liberalismo político, nos valemos das segunda e quinta secções da Conferência III (O
construtivismo político), que versam sobre ‘o construtivismo moral em Kant’ e as ‘três concepções da objetividade’.
In: RAWLS, J. El liberalismo político. Barcelona: Crítica, 2006, p. 120-161.
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Como assinalou Marx, refletindo a partir do ponto de vista de uma
formação econômica superior da sociedade, A propriedade privada de
certos indivíduos sobre o globo terrestre parecerá tão absurda quanto a
propriedade privada de um ser humano sobre outro ser humano.
Mesmo uma sociedade inteira, uma nação, mesmo todas as
sociedades coesas em conjunto não são proprietárias da terra, são apenas
possuidoras, usufrutuárias dela, e como boni patres familias devem legála melhorada às gerações posteriores (MARX, 2010b, p. 763).
Trata-se de garantir o desenvolvimento e, para tanto, e por ser a
propriedade do solo a fonte originária de toda riqueza, ela tornou-se um
grande problema. Não se trata, pois, como chamou atenção Marx, em
artigo de 1872, de discutir os argumentos levantados pelos apologistas da
propriedade privada da terra os quais disfarçam o fato primitivo e
concreto da conquista e posse sob o manto diáfano do “direito natural”.
Ora, se tal conquista constituiu-se em um imaginário direito natural
por parte de uma minoria, “basta a maioria reunir forças suficientes para
consagrar o seu „direito natural‟ [idem] de reconquistar aquilo que lhe foi
tirado pela força” (MARX, 1972, p. 137).
E conclui Marx, apontado a reforma agrária como uma etapa na
peleja pela democratização da terra, pela otimização de sua exploração em
benefício, inclusive, da preservação da vida humana e do meio-ambiente:
O movimento social conduzir-se-á, cada vez mais gradativamente, a
decisão pela qual a terra há que ser possuída pela própria nação.
Tal papel só pode ser cumprido, em nosso ponto de vista aqui
defendido na primeira secção, por uma concepção jurídica sobre os
direitos econômicos, sociais e culturais que não seja refém de seu uso tão
só enquanto garantias formais (isto é, promessas de direitos econômicos
sociais, culturais), no sentido referenciado em outros escritos nossos,
versus as demandas por sua concretização (FEITOSA, 2016, pp.,
especialmente pp. 34-39), para com isso poderem-se situá-los em termos
um objeto factível no sentido de concretizar a mobilização e formação
acadêmica em torno de uma nova valoração da vida humana.

Enoque Feitosa | 79

6 Conclusão.
Ver a problemática aqui posta de forma é idealista, como ao longo do
texto se criticou – ao invés de uma abordagem realístico-descritiva – é não
perceber que tal relação é intrínseca das atuais formas de dominação e
relevar que toda teoria moral é, em última instância, produto das
respectivas condições materiais da sociedade, cabendo a moral servir
como justificação do fato da dominação do capital.
Por isso que o problema que este texto procurou enfrentar foi o de
saber se o modelo proposto por Sen enfrenta melhor e mais
adequadamente as objeções por postas por Hart a Rawls.
E acerca dessa questão, entendemos que o conjunto de nossa
abordagem afirma a hipótese proposta desde a introdução, ou seja: ao
estabelecer um número reduzido de liberdades básicas a formulação
rawsliana nada mais faz que tratar o direito como mera garantia formal e,
consequentemente, o direito à propriedade privada de grandes porções de
terra, da propriedade e amplo controle por particulares sobre o sistema
financeiro e bens de monta - industriais, comerciais e de serviços - direitos
esses que ao fim e ao cabo, na ausência de qualquer maior ou consistente
justificação, acabam vislumbrados enquanto algo equivalente a um direito
natural autojustificado.
Como chamou atenção Marx, não cabe, cientificamente, dissimular o
fato originário da conquista da propriedade privada encobrindo-o sob o
diáfano manto do direito natural na medida em que, para se opor ao
‘direito natural de poucos’ bastaria que a maioria dos anteriormente
desapossados reunisse força suficiente para impor um ‘direito natural’ da
reconquista do que lhe fora usurpado.
Por todo o exposto parece-nos científica e metodologicamente
inviável se examinar as relações entre direito e da cidadania
desconsiderando-se as demandas por sua concretização, isto é, e como já
frisou-se ao início, suas metas programáticas de desenvolvimento
inclusivo, o que significa dizer que há de se levar em contar o enfretamento
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do hiato entre as promessas formais contidas nos textos dirigentes e as
demandas por sua concretização.
Isso implicou, ao longo do texto na necessidade de responder por
quais motivos a visão liberal-individualista, em pleno século XXI, tenta
limitar as reivindicações acerca de justiça, cidadania e direitos
fundamentais, apenas ao terreno das garantias individuais,
desconsiderando todo e qualquer elemento de questão social, no direito,
deixando de pôr, em termos que deem conta dos problemas
contemporâneos, o reconhecimento dos problemas que apontam para a
concretização.
Ora, conceber a efetividade dos direitos e ignorar sua concretização é
não olhar o fenômeno jurídico como uma construção social. Por isso, e
para dar conta do problema proposto ao início, é que - ao longo do texto –
se buscou enfrentar o desdém com que se tenta caracterizar a premente
questão da concretização dos direitos sociais, estratégia em geral levada a
cabo, como se viu ao longo do artigo, pela apologia unilateral dos direitos
individuais (como se eles tivessem contradição com aqueles outros,
sociais).
A limitação do trato individualista dos direitos é que eles são
concebidos enquanto prerrogativas que oporiam o indivíduo contra a
sociedade, com o que haveria uma permanente contradição as justas
reivindicações por cidadania e desenvolvimento, o que - no limite – age
em reforço a visão pela qual a forma jurídica consiste apenas em
formalizar pretensões descomprometidas com sua materialização. Em
outros termos, a reflexão do senso-comum liberal-individualista ocorre
como se a concretização de uma geração de direitos estivesse em
contradição (ou em relação hierárquica) com a outra e excluindo, da
concepção do primeiro deles, qualquer elemento da chamada questão
social.
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6
A concepção instrumental da liberdade
para a experiência da igualdade:
uma análise a partir do cerrado sojicultor do Piauí
Adrianna de Alencar Setubal Santos 1
Lorena de Melo Freitas 2

1. Introdução
Considerando a abordagem empírica do presente trabalho, a exegese
das categorias de referência nesse artigo - a liberdade e a igualdade -,
aponta para uma imbricação relevante na medida em que atribui
efetividade à igualdade a partir da liberdade dimensionada por Sen ante o
exercício de capacidades.
A fim de construir essa aproximação, a primeira parte do texto se
ocupa em traçar a configuração da liberdade, relacionando-a, nos moldes
propostos por Sen, com a possibilidade do exercício de funcionamentos,
que ao termo e ao cabo, conectam a liberdade com a condição de agente.
Seguindo na reflexão do tema, a segunda parte do artigo se destina
ao tratamento da igualdade, categoria marcada pela heterogeneidade e por
seu caráter não universal, revelando a necessária atenção à existência de
diversidades que constroem a sua própria compreensão.
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Em um terceiro momento do texto, estrutura-se o processo de
aproximação entre a liberdade e a igualdade, definindo a condição de
agente como instrumento desta. Assim, a permissão do ter e do fazer passa
a ser a referência para a experiência de igualdade, de bem-estar,
dispensando considerações atinentes ao exige o êxito material,
reconhecendo a igualdade como o contexto distributivo do exercício da
condição de agente.
Na quarta e última parte, dialoga-se com o empírico para
desmistificar a utopia da igualdade, oferecendo o caminho da liberdade
para fins de modificação da experiência vivida na região do cerrado de
Uruçuí.
2. A liberdade em Sen: as capacidades, os funcionamentos e a
condição de agente
Cada vez mais necessário no debate sobre o usufruto de direitos
humanos, a liberdade vem nas últimas décadas revisitada para assumir o
centro do novo desenvolvimento.
Tratado por Sen como “um processo de expansão das liberdades reais
desfrutadas pelo ser humano” (SEN, 2010, p. 16), o desenvolvimento tem
estreitado sua conexão com os fatores qualitativos que, ao lado dos
quantitativos, compõem sua fórmula cujo resultado é o bem-estar íntimo,
muito mais do que a compensação financeira ou a repercussão individual
do “fazer”.
Essa nova roupagem do desenvolvimento em conexão com a
liberdade amplia seu espaço de concreção, repercutindo para além do
restrito “poder fazer” na medida em que se integra com a capacidade.
Poder exercitar um mister, contribuir para um determinado
resultado ou simplesmente escolher, informam a liberdade e o grau de
desenvolvimento de uma sociedade, indo além do mero crescimento de
patrimônios individuais, relevantes para a superação da situação de
pobreza contudo, insuficientes para a configuração do desenvolvimento.
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A permissão de agir é, portanto, o diferencial da liberdade enquanto
categoria instrumental da igualdade, sejam aquelas liberdade formais, ou
liberties, representação dos direitos individuais, sejam substantivas ou
freedom, relativas ao exercício de capacidades elementares do ser humano
(SEN, 2010, p. 55 e 82).
O valor da liberdade está, especialmente, na oportunidade de agir em
busca daquilo que individualmente revela valor, definindo escolhas
independentes do processo a ser adotado para a sua realização (Sen, 2011,
p. 262). Assim, entre o isolamento do campo, com seus recursos naturais
para a solução das queixas do corpo ou, a vida em um centro urbano, com
o amplo acesso à saúde (sic!), configurando opção, é liberdade.
As liberdades são, assim, um dos alicerces do desenvolvimento, na
medida em que assentem na expansão das capacidades (capabilities)
humanas, asseguram a volição que orienta os atos de escolha e que, no
plano das liberdades individuais substantivas, servem como
determinantes da iniciativa individual e eficácia social, aspectos
estruturais do desenvolvimento.
Nesse sentido se posiciona Sen (2011, p. 335) ao afirmar que “a
questão de saber se uma pessoa é capaz de produzir os objetos de sua
escolha arrazoada é crucial para a ideia de liberdade [...] da qual é parte a
noção de capacidade.”
Mas é preciso compreender que no contexto das liberdades estão
também os fins sociais, de modo a existir, mesmo no ambiente da
liberdade, um limite que define o respeito ao coletivo e à dignidade da
humanidade. É a conduta humana focada no autossustentado,
representação da liberdade e ao mesmo tempo do seu limite.
No plano da condição de agente, a coparticipação nos processos
econômicos e a titularidade de liberdades políticas e de direitos sociais
sugerem um eixo diferenciando, não obstante conectado com a liberdade.
(SEN, 2010, p. 16-17)
Entre o “aspecto de oportunidade” e o “aspecto do processo” da
liberdade, definidos por Sen (2011, p. 263), reside um dos pontos centrais
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do debate aqui proposto. A questão da alternativa, da possibilidade de
escolha do trajeto para o resultado e o próprio trajeto disponibilizado para
o resultado são fulcrais e implementam a liberdade.
Como dito, viver isolado no campo não é o mesmo que viver isolado
por falta de oportunidade de ir à cidade; recorrer às florestas para a cura
do corpo por oportunidade e vontade, não é o mesmo que recorrer às
matas por ausência de acesso à saúde pública.
“Culminação” e “abrangência” são também categorias medulares
nessa análise que propõe efetivar a igualdade pela liberdade. A culminação
(SEN, 2011, p. 249), compreendida como aquilo “com o que a pessoa
acaba” independente do processo gerador do resultado, implica em tomar
a liberdade pelo resultado alcançado (ter saúde). Contudo, como reflete o
teórico, considerar somente esse prisma é estabelecer uma conexão
precária na medida em que o resultado alcançado não tenha sido fruto do
exercício da condição de agente, da análise de alternativas e da tomada de
decisão refletida (escolhas entre os recursos do meio ambiente ou as
drogas de laboratório para a cura do problema de saúde, por exemplo).
Nesse sentido, parece mais apropriado, como destacado em Sen
(2011, p. 53), considerar os processos em razão dos quais o estado das
coisas aflora, ou seja, os resultados abrangentes, recomendando-se para a
liberdade, a verificação do trajeto para a obtenção do resultado, muito
mais do que o resultado alcançado.
É nesse contexto de processo que exsurge a apreciação da capacidade
que se revela como suporte para a igualdade e que posta em vários modos
por Sen (2011, passim) apresenta-se como a aptidão para realizar aquilo
que se atribui valor, que promove o bem-estar, que combina functionings,
resultando em uma malha de diferentes formas de liberdades (adiante
aproveitadas para a igualdade), informando o valor do processo de ação e
escolha.
No aspecto da configuração do bem-estar, para além do resultado de
culminação, atribuindo-se valor ao processo de construção para o
resultado abrangente, reconhece-se a importância das lutas diárias para a
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formação do “ser” humano, enquanto agente. Nesse passo a evidência de
que a “abordagem das capacidades se concentra na vida humana e não
apenas em alguns objetos separados de conveniência, como rendas ou
mercadorias que uma pessoa pode possuir”.
Possível, portanto, referir que a realização une-se ao que se consegue
fazer ou alcançar, estando a liberdade ligada a esta oportunidade concreta
conforme o que se valoriza (SEN, 2008, p. 69), de maneira que o resultado,
o fim em si, não é representação suficiente da liberdade uma vez que
requer o desfrute da condição de participante do processo, desencadeando
a própria realização, nem sempre é possível pela conversão de recursos e
bens primários. (SEN, 2018, 75-76).
A condição de agente é a “condição de alguém que age e ocasiona
mudança e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus
próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos ou não
também segundo algum critério externo.” (SEN, 2010, p. 34) Nesse caso,
é particularmente tratada a partir do “papel de agente do indivíduo como
membro do público e como participante de ações econômicas, sociais e
políticas.
Diante disso, ser agente é perseguir objetivos que podem não estar
conectados com o bem-estar direto do agente, mas por satisfações
resultante das ações praticadas, sugerindo, como em Sen (2011, p. 322)
“que a liberdade para o bem-estar pode ser de maior interesse do que a
realização do bem-estar”
3. Parâmetros para a análise da igualdade: da heterogenidade dos
sujeitos à vivência do bem-estar
Para um estudo que envolve a discussão sobre a igualdade, seria
prejudicial negligenciar o alerta acerca das suas múltiplas facetas e marcos
de análise validados ante o reconhecimento da existência de
singularidades humanas e da sua repercussão na configuração do bemestar.
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Embora tratando da mesma categoria, o contexto heterogêneo no
qual a igualdade se revela (ou pretende ser revelada), também pode
informar contradições originadas dos apoios erigidos com o escopo de
equilibrarem o usufruto pelos cidadãos de direitos, liberdades e
oportunidades fundamentais, tratados por Rawls (2011, p. 22) sob o título
de bens primários.
No gancho da referência de Rawls (2011), Sen (2008, p. 58) reflete
sobre as variações possíveis quando postos em relação os bens primários,
considerando a inclusão das rendas, e o bem-estar, tudo como resultado
das diversidades pessoais.
Segue o teórico (SEN, 2008, p. 59) destacando como um dos
problemas centrais do igualistarismo a fixação de uma referência de
igualdade diante dos “diferentes espaços”, ou seja, da coexistência de
dessemelhantes concepções de bem-estar, de discrepâncias nos modos de
ver, sentir e almejar algo. A quantidade de combinações possíveis
considerando as diversas variáveis focais, em especial, a diversidade dos
seres humanos, sugerem a complexidade do tema.
Aproveitando Hart (2009, p. 206-7) ao tratar da ideia justiça, concluise pela insuficiência da máxima que define tratamento igual às situações
iguais e desigual às desiguais diante dos inúmeros aspectos de análise de
uma ação em prol da justiça, leia-se para o caso, a favor da igualdade.
Por essa razão, é necessário reconhecer a existência de vários
parâmetros de observação da igualdade, gerados pela diversidade humana
(considerando aspectos culturais, religiosos e econômicos, para tratar
somente de macro-aspectos), sendo relevante seu enfrentamento quando
em jogo a sua efetivação, o resgate da igualdade do plano da utopia com
vistas a situá-lo em espaço de concreção.
O tratamento da igualdade, para o propósito desse artigo, restringese a considerá-la a partir da desigualdade experienciada pela ausência de
oportunidades e do poder de escolha, como resultado de políticas de
incentivo governamental e a pergunta “igualdade de quê?” emprestada de
Sen, (2011, p. 327) norteia o debate e arregimenta a abordagem das
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capacidades, vista como revelação da liberdade e expressão do estado
democrático de direito, na medida em que liberta o ser humano para um
“fazer” individual e ao mesmo tempo coletivo e solidário.
A liberdade de agir no compasso da igualdade demanda a submissão
ao social e o autorrespeito, servindo-se da expressão de Rawls (2011, p.
212).
Conforme discutido anteriormente, é destacado o valor das
capacidades, contudo, o próprio Sen (2011, p. 329) ocupa-se em
desconstruir a ideia de se exigir a igualdade das capacidades, apontando
para o inconveniente de tomá-la como trunfo sobre todas as outras
considerações importantes com as quais possa conflitar, uma vez que a
igualdade é somente um dos aspectos da liberdade respeitante às
oportunidades substantivas, relevante para a avaliação da oportunidade
da liberdade mas, insatisfatória para tratar do aspecto de processo da
liberdade. Admite o autor que as capacidades não informam o suficiente
sobre a justiça e a equidade dos processos envolvidos ou mesmo sobre a
liberdade das pessoas para requisitar e utilizar processos equitativos (SEN,
2011, p. 330).
É preciso, portanto, refletir sobre o alcance da capacidade para a ideia
de igualdade, especialmente considerando as ações de política de governo
destinadas a assegurar “capacidades”, mesmo que de grupo considerável
de cidadãos, uma vez que disso pode não resultar um ganho equitativo.
Cogita Sen
Uma instituição ou uma política pode muito bem ser defendida não porque
aumenta a igualdade de capacidades, mas pela razão de que expande as
capacidades de todos (mesmo que não haja nenhum ganho distributivo). A
igualdade de capacidade ou, de maneira mais realista, a redução da
desigualdade de capacidades, certamente tem apelo sobre nossa atenção, mas
o mesmo acontece com o avanço geral das capacidades de todos. (2011, p. 332).

Esse debate que expõe a importância dos processos para a igualdade
– e para a permissão do exercício de capacidades - conflui para a análise
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anteriormente apresentada acerca dos resultados de culminação e dos
resultados abrangentes propostos por Sen (2011).
Assim, tem-se que uma mesma situação pode ser vista sob diferentes
óticas de análise para a igualdade, a exemplo do que se verificaria se duas
pessoas de confortável situação financeira são comparadas a partir da
culminação ou da abrangência.
Supondo a discussão em torno do diagnóstico da situação de bemestar de duas pessoas, titulares de consistente soma de recursos. Mas
considere-se que a pessoa “A” alcançou o resultado por herança e a pessoa
“B”, por anos de economia conquistada à custa de trabalhos insalubres.
Recorrendo à “culminação” e à “abrangência” para a análise do caso chegase a duas realidades: a primeira, sugerindo a igualdade no ponto da
culminação (ambos dispõem da mesma soma de recursos em conta
corrente); a segunda, informando um descompasso no processo de
atingimento do resultado (herança para um, trabalho e economia para o
outro).
Entre as conclusões possíveis tem-se a confirmação de que a
igualdade não é uma categoria singular e universal na medida em vista
que, referindo-se a experiências humanas, é alcançada pela
heterogeneidade de sujeitos e por suas expectativas. Outrossim, motivado
pelo caso destacado, tem-se que da igualdade da culminação (renda) não
se deduz a igualdade da abrangência (processo), conquanto em alguma
medida se possa tratar de igualdade.
Valendo-se da capacidade, parece possível pensar que o valor da
abrangência informa uma igualdade “mais consistente” na medida em que
tomada na forma de processo e não de ato. As oportunidades constroem o
processo, revelam as capacidades e assim, pautados na liberdade, acatam
chegadas a partir de uma mesma largada ou várias largadas, para uma
mesma chegada.
Assim, mesmo que sejam atribuídas idênticas condições para a
culminação, a individualidade dos seres humanos é capaz de reconstruir
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ou mesmo destruir a igualdade porquanto a cada um seja oportunizado o
exercício da condição de agente em uma determinada e diferente medida.
Desse modo, para a igualdade entende-se indispensável avançar do
exercício conceitual, para a condição de agente, definindo a conformação
da igualdade fundada nas oportunidades muito mais que nos resultados.
Nesse contexto, formam-se sem número de arranjos de igualdade,
revelam-se também desigualdades, definindo a ausência de um caráter
unificador do igualitarismo.
4. A instrumentalidade da liberdade para a igualdade
Para justificar a instrumentalidade da liberdade para a igualdade
recorre-se mais uma vez ao pensamento de Sen (2011, p. 261) que entende
a importância de se “olhar para os meios de vida, em vez de considerarmos
diretamente as vidas que as pessoas conseguem levar”.
Assim, importa, diz o autor, ao avaliar a vidas, refletir não somente
sobre o tipo de vida que se leva como também na liberdade que se tem
para escolher aquela vida. (capacidade, funcionamento, condição de
agente) e de definir as bandeiras às quais estará vinculado na medida em
que a liberdade pode ampliar preocupações e compromissos.
Enquanto categorias perenes porquanto constantemente revisitadas
à razão de sua aplicação social e de sua metamorfose constante, apontar o
valor instrumental da liberdade para a efetividade da igualdade é, nessa
sede, uma semente apenas plantada.
A digressão em direção a essa proposta de aproximação entre as duas
categorias está posta em modo despretensioso, recorrendo ao argumento
de Sen quanto à força (ainda que não exclusiva) da abordagem das
capacidades na formação da liberdade e ao exercício da condição de agente.
Assim, considerando que ante a heterogeneidade humana e social, os
parâmetros de bem-estar são, na mesma medida, diversificados, e ainda,
que a culminação é insuficiente para definir o bem-estar e uma referência
de igualdade, recomendando que sejam considerados os funcionamentos
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e a condição de agente, concluir que a liberdade de Sen instrumentaliza a
igualdade é digressão que aponta para se reconhecer a igualdade a partir
da permissão da prática do que se considerada relevante,
independentemente do benefício financeiro – destacado aqui como uma
das percepções, quiçá a mesmo importante, no contexto das realizações –
que as ações possam atribuir.
Veja-se que não se está tratando de mero exercício de capacidades
isoladas, usufruídas individualmente, mas de capacidade de processo, de
permissão para a construção de um (alguns) resultado(s) possíveis. Não é
sobre estar em um patamar de bem-estar mas, por suas capacidades
permitidas, atuar para um resultado de bem-estar. Desta forma, a
igualdade não se representa no fato de todos possuírem algo e sim na
circunstância de ter sido deferida a todos a possibilidade de um
determinado fim, construindo seu bem-estar.
Considerações finais
Tendo em vista a proposta de abordagem do presente artigo, as
considerações finais seguem no sentido de confrontar o debate teórico
proposto e apoiado em Sen, com os achados empíricos, fruto de trabalho
de pesquisa realizado na região de Uruçuí, no Piauí.
Situado na Microrregião do Alto do Parnaíba piauiense, o município
de Uruçuí fica a 453 km da capital, Teresina, em região fronteiriça com os
estados do Maranhão, Tocantins e Bahia, formando o MATOPIBA. 3
Em área antes destinada à pecuária, nas últimas décadas Uruçuí tem
protagonizado um novo fazer econômico, com a implementação da
produção extensiva de grãos, especialmente de soja, o que tem promovido
intensas modificações e rupturas econômicas, sociais e ambientais
3

Tratada como última fronteira agrícola do Brasil, o Matopiba foi oficializado como território por meio de decreto
assinado pela Presidente Dilma Rousseff, e compreende o bioma dos cerrados do estado do Maranhão, Tocantins
Piauí e Bahia, abrangendo área sem tradição para a agricultura. Dadas as particularidades de sua topografia, com
longas extensões de terras planas, solos profundos e clima favorável ao cultivo, especialmente de grãos e fibras, das
principais culturas de grãos e fibras possibilitaram o crescimento da região. Fonte: https://www.embrapa.br/temamatopiba/sobre-o-tema. Acesso em: 7 abr. 2019.
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naquelas terras de cerrado, e alargado espaços de estagnação, perda e
desigualdade.
Locus de investigação nas áreas social e econômica, o território de
Uruçuí tem legado pouco aos seus naturais que, alijados da produção
mecanizada de grãos, padecem dos antigos enfrentamentos sociais,
respeitantes às questões de dignidade humana, sobretudo relativas às
oportunidades de trabalho, saúde, proteção e uso do meio ambiente rural
e urbano.
A nova matriz de produção agrícola que cobre cerca de quarenta por
cento das terras agricultáveis do município, alterou a sua paisagem
desconfigurando o cerrado. Não obstante se reconheça a intensidade de tal
efeito, para além da questão ambiental eclodiram outras associadas, assim,
o não desenvolvimento, a ausência de liberdade, a inexistência de
igualdade, constatações tomadas a partir das contribuições de Sen e de
Reinert (2016, p. 253) para quem algumas circunstâncias apontam para a
especialização dos pobres para se tornarem mais pobres.
Nesse sentido, na região do cerrado do Piauí, tomando o
desenvolvimento - como liberdade - esperado, constam-se as privações de
liberdade, com o bloqueio de capacidades, na medida em que as terras,
saturadas pela produção de grãos de apelo exportador, avançam sobre os
campos uruçuienses encurtando as zonas de produção familiar e de
subsistência, sob o falacioso argumento do desenvolvimento.
Cercados por grandes fazendas de soja, os pequenos produtores não
conseguem exercer o seu mister tradicional, e nesse sentido, são julgados
e estigmatizados quando, em compasso de desenvolvimento, deveriam ser
respeitados em suas escolhas. Seu modo de vida, suas opções, são a
representação do seu bem-estar e sugerem o respeito à heterogeneidade
que constrói o ser humano e a compreensão ampla de bem-estar, obra da
diversidade que se apoia na roda social.
Para a igualdade naquela região um longo percurso - possível, mas
longo - precisa ser trilhado. Reconhece-se um ambiente de desigualdade
que, contudo, não se representa somente pelo fato de que pouco mais de

Adrianna de Alencar Setubal Santos; Lorena de Melo Freitas | 93

uma dezena de fazendas de soja ocupam centenas de milhares de hectares
de terras do município de Uruçuí, mas, principalmente, porque dessa
ocupação resulta uma forte privação nas capacidades alheias.
Verifica-se, assim, que a má distribuição das terras produtivas, a
deficiente/insuficiência aplicação do crédito para os pequenos grupos de
agricultores, agregado ao seu mau gerenciamento, somado à fragilidade
da organização política e social dos trabalhadores, são desequilíbrios,
desigualdades a serem superados para permitirem a todos a construção
dos caminhos que considerem formadores do seu bem-estar.
É importante, portanto, informar que da ausência de liberdade nasce
a desigualdade que avança na região. O igual, dito de outro modo, estaria
nas permissões concedidas a todos aqueles que optassem pela lida no
campo, propondo que a desigualdade vai muito além do resultado
financeiro verificável.
O esforço é no sentido de permitir a liberdade no exercício das
capacidades individuais, como entende Sen (2011, 2010, 2008) para que,
diante destas se possa falar em igualdade.
O parâmetro, pois, da igualdade não é a culminação, muito menos o
bem-estar financeiro, mas a possibilidade de escolha, os funcionamentos,
a participação no processo de sucesso, não guardando, necessariamente,
vinculação com o benefício individual.
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7
Da prudência liberal ao institucionalismo aberto:
sobre a necessidade da moderação da liberdade de
expressão em Adam Smith, John Stuart-Mill e Amartya
Sen
Fabrício Pontin 1

1 Introdução
On Liberty, de John Stuart-Mill, tem a reputação de ser a mais
robusta defesa da liberdade de expressão dentro do iluminismo britânico.
Para o leitor ocasional, a defesa da liberdade de expressão em Mill pode
parecer incondicionada, uma defesa de um critério de uma mão invisível
imparcial capaz de regulamentar sem intervenção as interações de fala
entre membros de uma sociedade civil mais ou menos aberta. De fato, o
uso do termo “mercado de ideias” para descrever o ambiente de interação
de ideias induz o leitor a alinhar Mill com Adam Smith e com um critério
de “mercado” para a arena pública de discussões.
Neste artigo, pretendo demonstrar que, de fato, Mill está alinhado
com Adam Smith ao descrever a ideia do “mercado de ideias” e que a
descrição de um mecanismo de uma “mão invisível” regulamentando as
ideias mais ou menos adequadas “livremente” é coerente com a
argumentação apresentada por Mill, mas, ao contrário do que pode
parecer a um leitor ocasional, a defesa de Mill não é incondicionada
1
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justamente por ser alinhada com um a leitura de Adam Smith sobre as
condições de funcionamento de um mercado.
Para tanto, irei alinhar minha leitura de Adam Smith com o resgate
que Amartya Sen promove da ideia de justiça e de empatia no trabalho de
Smith, orientando a interpretação da ideia de livre mercado e de liberdade
de expressão a partir dos marcadores morais que Smith impõe para o
funcionamento de uma sociedade liberal. Após isso, avaliarei a
possibilidade de aplicar marcadores morais na ideia de liberdade de
expressão em John Stuart-Mill, defendendo que é possível estabelecer um
limite objetivo e de caráter político-moral para a liberdade de expressão
em Stuart-Mill: não somos livres para falar coisas que sabemos que são
falsas.
Finalmente, irei utilizar o trabalho de Sen para criticar o realismo
moral de Stuart-Mill, apontando para a necessidade de mecanismos
institucionais para regular o exercício da livre-expressão, apontando para
a necessidade de um marco regulador político para a expressão de
impressões morais - e que não seja tão dependente de um paradigma
racionalista como o que encontramos em John Stuart-Mill.
2 Adam Smith e a prudência liberal
"The desire of being believed, the desire of persuading, of leading and directing
other people, seems to be one of the strongest of all our natural desires. It is,
perhaps, the instinct upon which is founded the faculty of speech, the
characteristical faculty of human nature.” (SMITH, 2010, p. 25)
“The prudent man is always sincere, and feels horror at the very thought of
exposing himself to the disgrace which attends upon the detection of
falsehood. But though always sincere, he is not always frank and open; and
though he never tells any thing but the truth, he does not always think himself
bound, when properly called upon, to tell the whole truth. As he is cautious in
his actions, so he is reserved in his speech; and never rashly or unnecessarily
obtrudes his opinion concerning either things or persons” (SMITH, 2010, p.
193)
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A teoria dos sentimentos morais de Adam Smith não é apenas um
tratado de psicologia moral, mas um guia das virtudes necessárias para a
criação do modelo de pessoa que a sociedade mercantil ideal visualizada
por Smith no clássico História das Riquezas das Nações (2016) necessita
para funcionar de forma equilibrada.
Amartya Sen explora de forma contínua essa relação entre os
aspectos formais e econômicos da teoria de Smith e as diferentes
dimensões de personalidade moral que informam o liberalismo econômico
em Smith desde o final da década de 1960. No entanto, é em Adam Smith
and the Contemporary World (2010) que Sen consolida uma espécie de
panorama geral da reconciliação entre economia e moral no trabalho de
Smith, ressaltando justamente o arcabouço moral que sustenta a ideia de
livre mercado no iluminista escocês.
Na mesma linha, Charles Griswold em “Adam Smith and the Virtues
of Enlightenment” (1999) sustenta que a teoria de livre mercado em Smith
se sustenta na ação de pessoas livres que comportam-se de acordo com
um certo conjunto de qualidades morais - desenvolvidas através da
observação de hábitos de auto-interesse e do cultivo de emoções positivas
como a empatia e a caridade.
Em uma leitura rápida, a proposta de um cultivo de emoções
positivas relacionadas com a sociabilidade, e, especificamente, com a
caridade e a empatia, pode parecer irreconciliável com a promoção do
auto-interesse que Smith identifica como inerente ao mercantilismo e
também com o desenvolvimento do indivíduo. No entanto, conforme
avançamos na leitura da Teoria fica claro que Smith vê a ideia de autointeresse deslocada de uma ideia de egoísmo ou de egocentrismo. Ao
contrário de Hobbes e Locke, que viam o self moderno como um agente
mecânico e auto-interessado, que agia sobretudo para maximizar alguma
ideia de interesse individual e que apenas considera o interesse de outros
na medida que estes interesses são capazes de agregar utilidade para o seu
próprio bem estar, Smith entende o self como uma unidade
eminentemente social, capaz de considerar ações de forma parcial ou
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imparcial a outros, e entende que ser parcial a outros pode ser mais
vantajoso do que ser parcial a si mesmo em uma esfera social. No entanto,
esse self capaz de consideração de outros na ação social não surge em um
vácuo, ele apenas pode surgir dentro de um ambiente que permite a
promoção das virtudes morais capazes de desenvolver esse indivíduo
capaz de agir com consideração a outras pessoas.
Michel Zouboulakis (2005) ressalta que esse processo é gradual em
Smith, e atrelado a passagem de um interesse infantil de auto-preservação,
para a consideração ampla e não apenas utilitária de interesses, que é
construída socialmente e através do que John Stuart-Mill irá mais tarde,
no Utilitarianism (2008), chamar de “critério da preferência preferida”,
que são considerações individuais sobre as consequências amplas dos
processos de escolha individual - ou seja, são como consideramos nossas
preferências depois de refletir sobre as consequências de nossas
preferências e dos processos que usamos para chegar até nossas
preferências, essas considerações têm dois níveis, um nível de autointeresse, pertinente apenas ao nosso estado mental e material, e um nível
social, relacionado com as consequências para outros (tanto no nível
mental quanto material) de nossas opções.
Conforme progredimos no texto da Teoria, vemos que Smith ressalta
a importância da prudência para o desenvolvimento dessas emoções
positivas, e creio que é importante ressaltar o caráter moderador que a
prudência tem na obra de Smith. Claro, o escocês não inventa o uso da
prudência enquanto uma emoção moral moderadora dos nossos instintos
mais hedonistas ou destrutivos. Na realidade, a influência de Aristóteles
em Smith nesse ponto é clara, especialmente na medida que a prudência
opera de fato como uma virtude prática, capaz de re-orientar
comportamento e avaliação de prioridade, e conduzir indivíduos a daremse conta da melhor forma de tomar decisões acerca de si mesmos e de suas
relações com outros.
Mas como desenvolvemos, de fato, essa prudência? Smith não tem
uma teoria desenvolvida sobre a importância da liberdade de expressão,
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embora em diversos momentos tanto da Teoria quanto do História seja
mencionada a centralidade da garantia de liberdade de expressão para
sociedades modernas, é apenas com John Stuart-Mill que iremos ter uma
defesa ampla e irrestrita do direito de livre expressão. No entanto, antes
de passar para a análise específica da questão da liberdade de expressão
em Stuart-Mill, quero abordar o problema do discurso para o
desenvolvimento do que irei designar como prudência liberal.
O primeiro autor a colocar de forma central o problema do discurso
para a formação de um contrato social, no contexto inglês, é Hobbes. No
entanto, para Hobbes o caráter fundamentalmente individual das relações
de designação de objetos através da linguagem e do discurso torna a
comunicação um dos pontos de mais difícil controle em sociedades - todos
nós temos nossas próprias designações sobre objetos, nossas próprias
relações intencionais que caracterizam diferentes tipos, nomes e
denominações. A teoria nominalista da linguagem que encontramos em
Hobbes é bastante distante da desenvolvida por Smith - na realidade, em
Smith o processo de formação de um léxico representacional que será
operado socialmente na forma de um discurso nunca é feito por um
indivíduo isolado - ele é sempre imediatamente inserido em um contexto
político e social onde moras familiares, religiosas, políticas e econômicas
orientam o uso da linguagem desde a infância até a velhice.
A prudência orienta o uso dessa linguagem publicamente, na medida
que irá conduzir indivíduos às melhores práticas discursivas possíveis na
base da tentativa e erro - indivíduos “calibram” seu uso do discurso para
atingir diferentes fins, e mudam seu uso da linguagem para negociar suas
vontades com outras pessoas. Aqui, podemos começar a visualizar o
surgimento de um “mercado” de ideais que opera de forma “livre’, o que
é dizer, sem amarras externas, e que tem como principal freio a autonomia
individual em usar a linguagem da forma mais efetiva possível. Equilíbrios
são gerados na negociação entre diferentes indivíduos sobre questões mais
ou menos controversas discursivamente, até a chegada em um
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denominador comum que satisfaça todos interlocutores envolvidos na
negociação.
Seria tentador afirmar aqui um caráter libertário para o mercado
discursivo em Smith - afinal, indivíduos conseguem mediar suas opiniões
sem a intervenção necessária do Estado se agem de forma prudente. No
entanto, a prudência funciona como um controle sobre a forma de
expressão na medida que obriga indivíduos a considerarem não apenas as
consequências individuais, mas as consequências sociais de usar a
linguagem de forma inadequada - o que é dizer, de agir de forma imoral
para gerar um ganho individual.
Aqui, mais uma vez, é importante lembrar a influência Aristotélica no
pensamento de autores como Smith e John Stuart-Mill. Tanto Smith
quanto Stuart-Mill não irão aceitar a premissa de que é possível saber que
algo é errado e agir no erro. Em Smith isso fica claro na vedação explícita
da mentira: “o homem prudente é sempre sincero e tem horror de sequer
pensar em se ver pego propagando uma falsidade” (2010:213) - mas por
que a prudência implica na sinceridade? Porque é inconcebível, quando
sabemos que algo é verdadeiro, propagar o contrário desse algo.
Evidentemente, a prudência pode recomendar o silência, pode
recomendar uma informação parcial, mas ela nunca recomenda a mentira.
A prudência liberal de Smith designa o dever de falar o que sabemos que
é verdade, e denunciar o que sabemos que é mentira.
Isso é dizer que para Smith todos temos igual condição de exercer
essa prudência liberal? Certamente, Smith não crê que o conhecimento e
a prudência liberal é igualmente distribuída entre membros da sociedade.
De fato, o que vemos é uma orientação da sociedade para que
naturalmente prevaleçam aquelas posições que são mais prudentes - e elas
irão prevalecer na medida que vão se sobrepor intelectualmente a posições
falsas, pela autoridade argumentativa que elas oferecem. Aqui,Smith mais
uma vez antecipa Stuart-Mill ao apontar para a necessidade de abrir o
campo discursivo para o maior número possível de opiniões com
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pretensão de verdade, para que essas possam ser testadas de acordo com
o critério de prudência.
Mas isso não é dizer que todos tem acesso ao critério de prudência da
mesma forma. Carola Von-Villiez (2018) ressalta bem que existe um dever
intelectual de orientação emocional por parte daqueles que já
desenvolveram os hábitos de auto-observação e de consideração dos
outros pertinentes à prudência liberal. Estes indivíduos têm um dever
moral e político de orientar seus co-cidadãos a moderar seu discurso de
acordo com os preceitos de uma prudência liberal. Nessa mesma linha,
Sivertsen (2019) aponta para uma potencial incoerência na obra e na
interpretação de Smith no que tange a suposta imparcialidade do agente
bem-informado- de fato, um agente bem informado, o que é dizer, um
agente que tem prudência sobre as questões às quais quer opinar
publicamente, não é imparcial com relação a essa informação - se eu estou
bem-informado sobre questões relacionadas com o aquecimento global,
por exemplo,eu não posso ser imparcial diante de opiniões que negam
peremptoriamente o aquecimento global antropogênico, a prudência me
obriga a tomar uma posição parcial em favor da posição que a minha
especialização no assunto me permite tomar. Inclusive, se lemos Sivertsen
e Von-Villiez de forma combinada nesse ponto, eu tenho o dever de tomar
posição e de educar participantes na discussão pública sobre a questão em
tela.
Mas se essa posição é correta, e creio que temos elementos o
suficiente para dizer que ela é no mínimo bastante plausível, então não é
certo dizer que o livre-mercado em Smith não sofre moderações prévias ele sofre moderações objetivas, vinculadas com uma premissa forte de
realismo moral, por um lado, e, por outro, com a determinação do dever
de moderação do campo de expressões (Stieben:2017) no que John StuartMill irá chamar de um “livre-mercado de ideias”. Mas em Smith ainda fica
vago como esse dever de moderação será efetivado - Sen (2010) sugere
que já podemos encontrar em Smith elementos que indicam a importância
da criação de instituições públicas que terão como principal papel
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promover as virtudes liberais, e dar condições para o desenvolvimento
universal da prudência liberal dentro de diferentes sociedades que, por
serem mais prudentes, serão mais livres. Mas antes de partir para o
argumento de Sen, é importante entender como Stuart-Mill defende uma
ideia radical de liberdade de expressão que será moderada a partir da
afirmação de uma elite liberal esclarecida.
3 John Stuart-Mill e as Elites Liberais
On Liberty (2008) é famoso pela defesa incondicional da liberdade de
expressão e pelo condicionamento, ao menos aparente, da liberdade de
expressão apenas a consideração do agente sobre o dano que uma
declaração pode gerar para ele do ponto de vista psicológico e material. Na
introdução do texto, Stuart-Mill deixa bastante clara a radicalidade de sua
posição:
The object of this essay is to assert one very simple principle, as entitled to
govern absolutely the dealings of society with the individual in the way of
compulsion and control, whether the means used be physical force in the form
of legal penalties or the moral coercion of public opinion. That principle is that
the sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in
interfering with the liberty of action of any of their number is self-protection.
That the only purpose for which power can be rightfully exercised over any
member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to
others. His own good, either physical or moral, is not a sufficient warrant. He
cannot rightfully be compelled to do or forbear because it will be better for
him to do so, because it will make him happier, because, in the opinions of
others, to do so would be wise or even right. These are good reasons for
remonstrating with him, or reasoning with him, or persuading him, or
entreating him, but not for compelling him or visiting him with any evil in
case he do otherwise. To justify that, the conduct from which it is desired to
deter him must be calculated to produce evil to someone else. The only part of
the conduct of anyone for which he is amenable to society is that which
concerns others. In the part which merely concerns himself, his independence,
is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, the individual
is sovereign (p. ix)
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Nos últimos vinte anos de interpretação sobre a questão da liberdade
de expressão em Mill, o artigo de David O. Brink, Millian Principles,
Freedom of Expression and Hate Speech (2001) pautou a discussão ao
afirmar, em síntese, que para Stuart-Mill o preço que pagamos pela nossa
liberdade de expressão é a desistência por parte do Estado da prerrogativa
de regulamentar qualquer tipo de discurso - inclusive os mais repugnantes
- se estes não estão ligados a ameaça clara e indiscutível de violência física.
Para Brink, é indiscutível que a liberdade de expressão em Stuart-Mill não
é negociável - toda e qualquer forma de expressão pública é plausível na
medida que é apenas ao garantir essa expressão incondicional para todos
os indivíduos que podemos ter certeza da eficácia da proibição da censura.
Mill insiste que o precedente de uma intervenção estatal seria
necessariamente negativo - mesmo que inicialmente essa intervenção
tenha motivos moralmente atraentes (evitar a disseminação de boatos, por
exemplo).
O ponto defendido por Brink é, para todos os efeitos, correto. Em
grande medida, Mill realmente não aceita uma intervenção estatal sobre o
livre-mercado de ideias, especialmente uma intervenção direta em atos de
fala. Mas a forma como Brink faz a recapitulação do argumento Milliano
não leva em consideração o profundo idealismo da ideia de racionalidade
e de ação individual dentro do Utilitarismo, da Economia Política e do
Sobre a Liberdade.
Como já antecipei, Stuart-Mill divide com Adam Smith uma profunda
admiração pela filosofia de Aristóteles. De fato, a ideia de utilidade que
Stuart-Mill visa “maximizar” é perfeitamente alinhada com a ideia de
“felicidade” em Aristóteles, na medida que procura o melhor ponto de
equilíbrio entre a repetição de certos hábitos e a promoção de estados
mentais e materiais positivos. Em toda a obra de Stuart-Mill temos
passagens que demonstram esse Aristotelismo, especialmente quando
vemos alusões à impossibilidade de desejar racionalmente prazeres
menores ao nos habituarmos com prazeres maiores, ou quando Mill
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afirma a impossibilidade de saber um bem, e não promover aquele bem
através de ações intencionais toda vez que a promoção é possível.
Nesse sentido, Brink está certo quando escreve que Mill não pode
defender uma interferência externa do Estado, mas ele negligencia um
elemento importante na tese Milliana que é a crença de Mill no gradual
surgimento de uma elite liberal esclarecida que irá naturalmente
“empurrar” o debate público para uma lógica argumentativa equilibrada e
auto-sustentável. Não é estranho ressaltar o caráter até colonial desse
texto - em verdade, por vezes Mill declara que vê um colonialismo
expressional/cultural como benéfico, se baseado em hábitos de autoobservação e de constatação de bem-estar social.
Essa ideia de uma “colonização” do livre-mercado de ideia por parte
de elites liberais esclarecidas e que tiveram acesso às melhores formas de
desenvolver hábitos de auto-observação e prudência política aproxima a
posição de Mill e Smith mais uma vez, mas agora dentro de um contexto
onde a liberdade de expressão está mais consolidada enquanto qualquer
ato de fala, público ou privado, que não implique em ameaça clara e
indiscutível de violência física. Como bem coloca Brink (2001), isso inclui,
a princípio, até atos de fala odiosos.
No entanto, o sistema de Mill, para funcionar de forma ideal, é
moderado com um princípio de reciprocidade. Ou seja, enquanto
interlocutor, se você quer ter a sua liberdade de expressão respeitada você
precisa, necessariamente, respeitar a opinião de pessoas ou grupos que
desejam expressar suas opiniões. Também é importante ressaltar que Mill
acredita que todo agente público que tem uma atitude recíproca está
disposto a aprender novas informações. Essas exigências são progressivas
(Brink:2013), na medida que surgem se e apenas se o primeiro princípio
progressivo para uma sociedade liberal (o de garantia da liberdade de
expressão) é efetivado. Ou seja, a reciprocidade é predicada na existência
e efetividade de um sistema de proteção de discurso, e é aplicada de acordo
com uma análise de utilidade comparada - ela deve prevalecer, e ser
exigida, apenas quando fica clara que a falta de reciprocidade está
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causando dano. Se não há reciprocidade em uma situação de fala, mas a
falta de reciprocidade não causou dano, então não devemos falar em
moderar o ato de fala em questão.
Mill confia que no longo termo processos deliberativos (Brink:1992)
nesse livre-mercado de ideia irão construir um sistema de trocas
informacionais que vão levar indivíduos a tomarem as melhores decisões
possíveis sobre prioridades socio-políticas - na medida que os princípios
progressivos, re-afirmados por uma elite política e consolidados na forma
de uma constituição ou outra forma de lei com caráter jurisdicional,
criarão condições para uma ordem social cada vez mais bem-ordenada e
justa (e aqui, o já mencionado critério de preferência preferida se torna,
também, um critério para avaliação de justiça social dentro de um livremercado, uma espécie de marco regulador).
Em Smith o Estado tem como principal papel, então, não interferir
na estrutura do livre-mercado de ideias, e trabalhar na representação
daquelas prioridades que se tornam mais prevalentes dentro desse livremercado - e que agora deixam de estar no nível de ideias para se tornarem
políticas públicas. Todo esse movimento pressupõe uma elite política bem
informada, bem intencionada e uma psicologia moral realista que limita
os processos de representação moral (Brink:1989;1997)
4 Conclusão: Elites ou Instituições? Um retorno para Smith, via Sen
Smith e Stuart-Mill não desenvolvem de forma satisfatória o papel
moderador do Estado em matéria de liberdade de expressão - e talvez não
devemos nos surpreender com essa falta de desenvolvimento. Tanto Smith
quanto Stuart-Mill dividem um otimismo com relação a capacidade de
auto-moderação de indivíduos dentro do livre-mercado de ideias, um
otimismo baseado, sobretudo na confiança em elites liberais como
promotoras de atitudes e emoções positivas no debate pública e na
capacidade de indivíduos para auto-determinação e auto-censura, o que
possibilitaria o aprendizado e abertura para persuasão.
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No entanto, temos poucos motivos, em 2019, para subscrever ao
otimismo e idealismo dos dois maiores expoentes do idealismo econômico
e moral Britânico. O romantismo de Smith e Mill sobre as capacidades
humanas de auto-determinação e auto-censura se beneficia, aqui, da
leitura de Sen (2010) que insiste na necessidade de um institucionalismo
“aberto”, ou seja, que avalie as instituições não como elas “devem ser’, mas
sim como elas de fato são - aqui, a leitura de Sen nos permite criticar tanto
a postura de um transcedentalismo institucional (como o que
encontramos em John Rawls e Ronald Dworkin, mas essa discussão está
fora do escopo desse artigo) quanto a de uma visão “progressiva” de
instituições, que incrementa a presença do Estado de forma progressiva e
conforme avalia-se a possibilidade nominal de risco. Ambas posturas,
desde a perspectiva sugerida por Sen, privilegiam desigualdades
estruturais e elites estabelecidas em desfavor de populações vulneráveis e
que precisariam de medidas imediatas e prévias a condução de debates
públicos.
Aqui, seria interessante explorar a proximidade da tese de Sen e a de
Benhabib (2007) sobre a necessidade de iterações democráticas. O
conceito de iterações democráticas pode nos ajudar aqui na medida que
ele nos obriga a perguntar como estão, de fato, incluídas as pessoas dentro
do debate público e qual é, de fato, a igualdade de oportunidade de fala e
de condição de fala para essas pessoas dentro do debate. Sen e Benhabib
apontam para a necessidade da avaliação da efetividade das instituições
realmente existentes no Estado e que estão relacionadas com a promoção
do debate público, instituições escolares e de comunicação social, de
telecomunicação e de acesso a internet, e, posteriormente, uma discussão
sobre quais transformações estruturais nestas instituições são necessárias
para a criação de um ambiente de mínima igualdade estrutural para um
debate público equilibrado.
Evidentemente, não é meu objetivo aqui questionar a genialidade das
teses de Smith e Stuart-Mill, nem menosprezar o impacto que o caráter
utópico e idealista dessas teses tiveram na elaboração de legislações e
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movimentos sociais que revolucionaram a imprensa privada e educação
pública. Na realidade, o objetivo desse artigo é justamente apontar para a
radicalidade da ideia de liberdade de expressão no liberalismo britânico,
não obstante suas limitações - e também apontar para um caminho para
repensar a forma de moderação efetiva da liberdade de expressão no
século XXI, um caminho que parece passar necessariamente pela aposta
em instituições públicas capazes de incluir e educar um campo cada vez
mais amplo e mais diverso de falantes que terá que lidar com desafios cada
vez mais complexos e especializados - e constatar que a aposta em elites
liberais esclarecidas e bem intencionadas com relação ao desenvolvimento
social, político e afetivo de grupos periféricos não tem dado bons
resultados nos últimos anos - autores como Sen e Benhabib apontam para
um caminho alternativo, e mais radicalmente inclusivo, que devemos levar
a sério se queremos promover uma ideia de liberdade de expressão
realmente coerente com valores liberais e democráticos.
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8
O pluralismo moral e a questão da identidade
na teoria de Amartya Sen
Andrei Thomaz Oss-Emer 1

1 Introdução
Amartya Sen tem dado respostas efetivamente convincentes a
respeito dos atuais problemas e desafios a serem encarados pela “aldeia
global”. Dentre outros assuntos, a globalização é um tema sobre o qual o
Doutor Sen escreveu reflexões contundentes e oportunas, tanto a respeito
de suas causas, quanto de seus efeitos. A proposição de uma teoria para
capacitações humanas (capabilities), enquanto meta política, deve propor
e garantir jurídica e moralmente a adequada participação das pessoas na
tarefa de realização de um processo de desenvolvimento sustentável, com
fins à ampliação da vida boa, do bem-estar dos seus agentes e do
compromisso com o cuidado da vida. As peculiaridades do mundo
interconectado assumem considerável relevância teórica para a filosofia
contemporânea, embora esse fenômeno não seja um fato novo.
Nos diversos territórios geopolíticos do globo terrestre diferentes
governos já buscaram unificar os territórios conquistados sob a égide de
um mesmo regime, ainda que na maioria dos casos tenham sido
preservadas as particularidades de cada sociedade e muitas das
peculiaridades que formam as culturas específicas. Ainda assim, o
1
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processo totalizador encampado nas diferentes globalizações, só adquiria
sentido a partir das organizações comunitárias, estruturadas a partir de
vínculos sólidos e com características fortemente rurais, especificamente
contextuais, moralmente vinculadas à fidelidade ao grupo, à aldeia.
No primeiro tópico deste artigo são abordadas algumas reflexões
acerca da realidade plural que sempre foi um fato incontestável, ainda que
esta pluralidade tenha sido interpretada desde um ponto de vista unifocal:
o da cultura dominante. No segundo tópico está apresentada a teoria
seniana das bases informacionais, que são os fundamentos para a
constituição das identidades e muitas vezes são causa de conflitos e
disputas sem sentido, que marcaram negativamente a história da
humanidade. Um compromisso epistêmico com a busca da justiça no
mundo da vida deve ser assumido por todos os agentes morais que
desejam construir neste mundo um lugar melhor para se viver. Esse
compromisso solidifica-se na vida de cada pessoa na medida em que, ao
reconhecer semelhanças e diferenças entre as suas próprias bases
informacionais e as das outras pessoas, entende que as semelhanças
aproximam e as diferenças são oportunidades de diálogo e crescimento
pessoal e social.
2 Globalização e identidades
O mundo helênico foi um ensaio incipiente de universalização
cultural, no qual a política e a filosofia grega que se disseminaram junto
com as conquistas de Alexandre, e ainda hoje são rememoradas não só no
ocidente europeu, mas também no oriente indiano, no qual seu legado foi
notável, motivando diversas instituições sólidas, que se originaram nesse
período grego. O atual surgimento de uma terceira revolução industrial,
gestada no século XX, que adentra o terceiro milênio em sua fase digital e
interconectada é o estágio presente do sistema-mundo conectado pelo que
chamamos globalização. Marcada pela pluralidade de informações,
valores, disparidades de princípios e prioridades, esse fenômeno tem
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formado e transformado diversos traços das identidades humanas. As
diversas transformações dos últimos anos, de modo especial com o
advento da internet, fizeram com que haja disparidades entre as
identidades juvenis dentro do mesmo contexto, ou até da mesma família.
A globalização é composta de identidades plurais e cabe recordar que
seus agentes “não são exclusivamente nem europeus nem ocidentais, nem
são necessariamente ligados à dominação ocidental” (SEN; KLIKSBERG,
2010, p. 19), pois são a totalidade dos agentes humanos que habitam esta
“Casa Comum” (FRANCISCO, 2015). O fenômeno das tecnologias e mídias
digitais faz do atual modelo de globalização tão interconectado, como
nunca havia sido até então, do qual surgem novos tipos de desigualdade,
que exigem novas respostas éticas, políticas e, consequentemente,
econômicas. O mundo, em sua realidade complexa e multicultural deve ser
economicamente compreendido e teoricamente interpretado. A tarefa
filosófica de apresentar conceitos desde um ponto de vista moral e político
compreende a necessidade de considerar a real existência de agentes
morais formados por múltiplas identidades.
Sob uma hipotética, mas realística perspectiva não globalizada,
originariamente tribal e comunitária no sentido genuíno do termo, o ser
humano pode ser considerado limitadamente livre dentro do seu mundo
comunitário, na medida em que se identifica com ele. Nesse primeiro
momento, pelo qual os grupos humanos passaram nos primórdios da
história natural, a liberdade é restrita, pois o universo linguístico,
simbólico e mitológico também o é. O ser humano vive em um pequeno e
limitado “sistema-mundo”, que compreende a aldeia e suas vizinhanças,
há uma necessária simbiose entre a identidade humana e a identidade
tribal, pois o indivíduo é o grupo e sua liberdade consiste em viver essa
identidade comunitária. Em situações histórico-sociais nas quais a vida
humana é a vida na comunidade tribal pode-se efetivamente afirmar que
o ser humano carrega consigo os valores e a identidade do grupo,
internalizando-os como seus valores.
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A limitação geopolítica pela qual os grupos humanos passaram é
consequentemente uma limitação à dimensão instrumental da liberdade
humana. Hodiernamente cada vez mais raras, em tribos isoladas do
contato com o mundo globalizado são proporcionalmente restritos o
acesso a diversos meios (instrumentos) que concretizam a liberdade,
como: a informação, a alimentação, a escolarização, a cultura, a troca de
bens e serviços, e muitas vezes a democracia. Por vezes o isolamento de
um grupo humano se dá em decorrência da identidade segregacionista e
exclusivista da própria cultura, do medo gerado pela própria cultura
ocidental, ou da tradição ancestral perpetuada pelas suas lideranças,
ávidas por manterem os valores do clã. Em estágios de isolamento (sempre
parcial) as identidades são formadas a partir das mesmas crenças, e
possuem bases informacionais semelhantes, de modo que é possível
afirmar que há uma identidade forte no sujeito, formada a partir de sua
intensa participação na comunidade em que vive. Refletir sobre a
capacidade humana de formar-se a partir de identidades, dialogando
democraticamente sobre elas, é um reconhecimento de que a interconexão
gerada pela “aldeia global” está intimamente ligada à adesão a valores ou
à fluidez dos mesmos.
A globalização tecnológica e digital tem tornado cada dia mais tênue
a linha que supostamente divide comunidade e mundo. As pessoas,
conectadas virtualmente, são capazes de “navegar” por páginas que
apresentam informações visuais, teóricas ou científicas sobre sociedades
distantes do lugar em que vivem, através de alguns toques na tela de seus
smartphones; têm a liberdade para acessar e ler obras clássicas às quais
nem seus pais, muito menos seus avós tiveram acesso, por provirem de
tradições completamente diferentes da sua. Ainda assim muitas outras
pessoas vivem sob a dor do trabalho forçado e do isolamento, da exclusão
e das novas marginalidades que se formam nesse sistema que prioriza a
eficiência do mercado, ao bem-estar das pessoas. O mundo virtual parece
mitigar cada dia mais a fronteira entre o comunitário e o universal,
conectando pessoas por interesses, buscas, momentos e vivências em

114 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 6

comum. Quanto mais imersa no mundo global, menos regionais ou
comunitárias se tornam as bases informacionais de uma pessoa, e a sua
capacidade em responder aos desafios globais está intimamente ligada à
empatia para com a responsabilidade humana com o cuidado
socioambiental. O interesse pelas questões globais afasta,
necessariamente, a pessoa das bases informacionais que formam sua
identidade? É possível afirmar que há identidades comunitárias capazes
de dar coesão social às massas humanas e que as definam?
A motivação a tomar interesse por razões distintas daquelas que
originalmente compõem as bases informacionais do grupo ao qual alguém
está inserido é uma questão intimamente relacionada ao conceito de
liberdade. Há uma exigência de valoração subjetiva nas escolhas
deliberadas no decorrer do processo de vincular-se ou desvincular-se a
grupos filosóficos, religiosos ou políticos, pois a liberdade, nesta teoria, é
considerada como intrinsecamente responsável em sua “dimensão moral
e substantiva” (ZAMBAM, 2012). A liberdade substantiva está assentada
na ideia de condição de agente, enquanto a capacidade efetiva que os
humanos têm para agir e, consequentemente, estabelecer relações com o
mundo em que vivem. Ora a globalização, por sua vez, levanta o problema
do pluralismo moral, pois as infindáveis relações sociais teórico-práticas,
a ampliação das bases informacionais pela cultura da informação e das
tecnologias, exigem a necessidade de salvaguardar a liberdade individual
em instituições democráticas, sem permitir à filosofia eximir-se de
fundamentar e categorizar os pressupostos básicos da ação moral e
responsável dos sujeitos, tendo em vista a liberdade individual de cada
pessoa, ao construir o seu modo de vida no mundo.
O conceito de liberdade segundo a teoria de Amartya Sen, para além
e antes de sua dimensão formal, está vinculado à vida, e a sua efetivação
acontece a partir das condições materiais que garantem a efetiva liberdade
do ser humano. A sua meta teórico-epistêmica é propor uma justificação
filosófica alternativa às teorias do contrato social que, ao invés de
fundamentar-se em um modelo contratual transcendentalista, parte do
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método comparativo, no qual a garantia da promoção da justiça não está
na formulação de uma teoria ideal, mas na comparação das diferentes
bases informacionais que disputam por efetividade nos contextos de
justiça. A deliberação de escolha pela justiça pressupõe liberdade, uma
liberdade moral e substantiva, pois exige inteligência e interesse por
escolher a justiça a fim de minimizar a injustiça. De modo a valorizar as
pessoas reais, compreende-se a promoção da justiça e a redução da
injustiça como processo pelo qual passam ou devem passar todas as
instituições, desde a base da sociedade. O processo de redução de injustiças
e promoção da justiça, antes de ser institucional e teórico, é um caminho
que está próximo da vida das pessoas, agentes com liberdades, sujeitos
capazes de tomar interesse por questões básicas de justiça e, portanto,
capazes de tornar o mundo mais justo e menos injusto.
Para explicar a primazia das pessoas nos contextos de justiça, o autor
resgata do antigo sânscrito dois conceitos muito utilizados no direito
indiano, são eles: niti e nyaya. Enquanto niti representa a justiça
institucional e a manutenção das instituições, nyaya é a justiça ligada ao
mundo que emerge, a partir da qual se estabelece a primazia das pessoas
na promoção da justiça. Na perspectiva de nyaya as pessoas são sujeitos
agentes e portadores de determinadas capacidades, dentre elas, a
capacidade de adiantar-se e facilitar situações onde a justiça seja
promovida e a injustiça – inclusive as injustiças escondidas sob o véu da
institucionalidade – seja evitada, pressupondo um viés responsável da
pessoa, que é também, muitas das vezes, um agente institucional. A
perversão da justiça, por sua vez, é matsyanyaya, literalmente traduzida
por “justiça do mundo dos peixes”. Matsyanyaya é a perversão da justiça,
pois se assemelha à vida dos seres menos cientes, os peixes, viventes de
um mundo onde “os maiores engolem os menores”, e esse mundo é que
se deve, a todo o custo, evitar. A liberdade, vinculada à condição de agente
das pessoas nas sociedades, postula um papel responsável para o estado e
a democracia participativa: promover nyaya a fim de evitar matsyanyaya.
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O aspecto das capacitações (capabilities), relacionado à dimensão
moral e substantiva da liberdade, atribui aos agentes a tarefa de tornarem
melhor o mundo em que vivem, valorizando e promovendo a realização
da justiça. É por meio dessa abordagem que Amartya Sen irá valorizar a
capacidade de reconhecer o interesse humano pela justiça. Esse interesse
em ser justo que não está necessariamente condicionado às crenças ou
identidades culturais e religiosas do sujeito, ainda que muitas vezes o
sentimento da injustiça, que é comum a todos os humanos, seja
interpretado a partir das crenças presentes em suas bases informacionais.
Apesar de os sentimentos motivarem o senso de justiça, não é o
sentimento moral que garantirá a efetivação da justiça, mas a capacidade
(capability) prática de evitar a injustiça, maximizando a justiça, na vida
que emerge, no mundo que acontece espontaneamente. Esse modo de
entender a justiça pode ser considerado um modelo fortemente
responsabilizador, que atribui aos humanos uma capacidade que
realmente possuem, ainda que possam eximir-se do seu uso nos contextos
cotidianos. A formalidade das teorias ideais e transcendentalistas da justiça
dá lugar à primazia das pessoas e suas ideias de justiça, nas palavras de
Sen:
A maior relevância das ideias de justiça está na identificação da injustiça
patente, sobre a qual é possível uma concordância arrazoada, e não na
derivação de alguma fórmula ainda existente para o modo como o mundo deve
ser precisamente governado. (SEN, 2010, p. 365)

A atividade teórica de relacionar o pluralismo moral com uma
fundamentação da liberdade, da condição de agente e da responsabilidade
moral, traz consequências práticas para os padrões de comportamento
humano. Pessoas livres, responsáveis e conscientes podem e devem ser
agentes responsáveis pela sustentabilidade de suas ações, pois de acordo
com a dialógica democrática e participativa, a liberdade de cada pessoa é
parte importante do processo de desenvolvimento humano, social e
ambiental. Deve-se levar em consideração que um tema como o da
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liberdade humana talvez esteja longe de esgotar-se em uma única
abordagem teórica. Seria estranho concordar que ideias provindas de uma
única e mesma origem fossem capazes de dar conta do ser humano. De
fato a psique humana – como a flor de lótus que, da lama, abre-se em
diversas pétalas – apresenta múltiplas dimensões, interdependentes, mas
genuinamente distintas. Portanto, dissertar sobre as características da
liberdade humana é um desafio que deve contar com a certeza de pouco
encontrar definitivo e acabado, e muito se encontrar em processo de
crescimento, superação e busca de realização. Ainda assim, há uma
característica da liberdade humana que é única, indispensável, e
fundamental para a construção da justiça:
Entre as liberdades relevantes inclui-se a liberdade de agir como cidadão que
tem sua importância reconhecida e cujas opiniões são levadas em conta, em
vez de viver como vassalo bem alimentado, bem vestido e bem entretido. [...]
As capacidades que uma pessoa realmente possui (e não apenas desfruta em
uma teoria) dependem da natureza das disposições sociais, as quais podem ser
cruciais para as liberdades individuais. E dessa responsabilidade o Estado e a
sociedade não podem escapar. (SEN, 2010, p. 366)

A liberdade de reconhecer a própria identidade, mostrando-a no
mundo por gestos, palavras, crenças e atitudes está vinculada às
disposições sociais do lugar em que cada pessoa vive. Ainda que uma
pessoa tenha acesso a bens e viva com tranquilidade, se ela não desfrutar
a liberdade de expressar seus valores através das particularidades
culturais que formam a identidade de sua família, por exemplo, algo muito
importante estará sendo negligenciado, e uma dimensão fundamental da
liberdade estará sendo perdida. Portanto, é fundamental que se reconheça
o direito e a liberdade de cada pessoa para expressar, no mundo da vida,
os elementos que formam a sua identidade, sem ferir a identidade de
outras pessoas.
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3 Pluralidade razoável e bases informacionais
A teoria de Amartya Sen expõe as características da práxis humana,
em aspectos teoricamente vinculados à condição de agente, aos processos
de justiça, à realização das liberdades e consequentemente aos fins
responsáveis atribuídos às ações humanas. Nesse sentido, essa perspectiva
é influenciada por filósofos de diferentes tradições do pensamento, tais
como a ética do florescimento humano aristotélica, a filosofia do “moral
sense”, John Stuart Mill, John Rawls, bem como Kant, Mary
Wollstonecraft, Marx e Wittgenstein. As argumentações desses autores são
consideradas tão importantes quanto os ensinamentos do Buda Gautama,
o príncipe indiano preconizador do budismo, ou da teoria política de
Akbar, o grande, imperador mongol da Índia, que reinou num período
equivalente ao período da alta idade média na Europa e que favoreceu
fortemente o uso da razão, do diálogo e do respeito pelas diversas etnias,
castas e grupos do subcontinente indiano. Ou mesmo do pensamento de
Rabindranath Tagore, poeta, romancista, músico, dramaturgo e precursor
da Visva Bharati University, instituição na qual Sen estudou em sua
juventude. A pluralidade de teorias elencada pelo próprio autor suscita,
frequentemente, a pergunta: qual a identidade do autor?
Bases informacionais provindas de diversas tradições ampliam o
universo epistêmico do sujeito leitor, e a capacidade de organizar razões,
considerar argumentos, valorizar as vertentes distintas, que fazem da
racionalidade humana, um fenômeno único, plural e criativo. As
identidades humanas formam-se na medida em que participam da
argumentação pública, que na teoria seniana é condição necessária tanto
para a democracia quanto para a justiça, e deve favorecer a participação
ampla das diversas pessoas, de suas seitas de pensamento, religiões,
partidos políticos, castas e etnias, na composição dessa argumentação. O
discurso meta-narrativo em favor de um pluralismo discursivo tem a
intenção de propor que a liberdade moral e, de modo especial, a liberdade
em argumentar de modo participativo seja um direito de todos, para que
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as opiniões sejam propostas e discutidas sob os vieses: informativos,
formativos, esclarecedores e, sobretudo, razoáveis. A compreensão
institucional, que está orientada pelo conceito niti, é aquela que vê apenas
no voto universal e secreto, a condição sine qua non da essência da
democracia, desconsiderando que a sua efetivação prática e teórica, excede
ao voto universal e está vinculada aos processos de decisão. Entretanto não
é em niti que está fundamentada a justiça na teoria de Sem, mas em nyaya,
uma perspectiva mais ampla, dialogal e participativa.
Amartya Sen afirma que “é evidente que o voto secreto tem um papel
muito importante inclusive para a expressão e a eficácia do processo de
argumentação pública, mas isso não é a única coisa que importa”. Portanto
à razão pública se deverá atribuir maior importância, e para maior eficácia
dos processos de votação, esses devem contar com o que de modo
fundamental os acompanha: “a liberdade de expressão, o acesso à
informação, e a liberdade de discordância” (SEN, 2011, p. 361). A ausência
de um processo participativo e plural de razão pública reduz de modo
substancial a natureza do voto, pois não haverá adequada compreensão
democrática, enquanto as pessoas não estiverem devidamente esclarecidas
sobre as intenções e a prática política dos candidatos e de seus partidos. A
prioridade da razão pública, enquanto processo que acompanha, orienta e
confere credibilidade ao voto universal não é um valor recente, mas possui
um nascedouro que é tão antigo quanto a própria experiência
democrática:
É particularmente importante compreender que até mesmo o êxito da
democracia ateniense tinha mais a ver com o clima de discussão pública do
que com a mera votação. Embora a votação secreta certamente tenha nascido
na Grécia, a tradição do debate público (muito forte em Atenas e na Grécia
antiga) teve uma história muito mais ampla. (SEN, 2011, p. 363)

O processo democrático é protagonizado por pessoas que participam
de instituições e, consequentemente, assumem os valores dessas
instituições, demarcando com esses valores as fronteiras de sua própria
identidade. Vinculada à questão do debate e do raciocínio teórico-prático,
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pontos fundamentais do processo democrático, está a questão da
identidade, porque move o sentimento moral das pessoas, que se
aproximam ou se afastam de grupos, na medida em que estes respondem
ou rechaçam os seus interesses. O problema principal da identificação
pessoal com os grupos políticos é a ilusão que uma abordagem
“solitarista”, ou mesmo “exclusivista” da identidade humana pode
provocar, sendo, por vezes, a causa principal de muitas das grandes ondas
de violência do mundo contemporâneo, quando motivadas por conflitos
entre identidades exclusivistas e mutuamente excludentes.
A questão da identidade, tanto no senso comum, quanto no ambiente
acadêmico, é um tema de difícil abordagem, em decorrência dos limites da
própria linguagem humana e da facilidade que temos em “nos
persuadirmos de que um objeto é idêntico a si mesmo”. A proposição de
que um objeto é idêntico a si mesmo, invariavelmente é verdadeira, ainda
que não acrescente nenhum tipo de conhecimento e que, portanto, seja
inútil. Entretanto, nas palavras de Sen, se a noção de idêntico a si mesmo
for enganosamente ampliada, para uma identidade unitarista e
exclusivista de grupo, pode tornar-se o pano de fundo para contendas sem
limites e ondas de violência que só trazem dor ao mundo:
Quando deslocamos nossa atenção da noção de idêntico a si mesmo para a de
compartilhamento de uma identidade com outros de um determinado grupo
(forma que a ideia de identidade social assume com frequência), a
complexidade aumenta ainda mais. De fato, muitas questões políticas e sociais
contemporâneas giram em torno de alegações conflitantes de identidades
díspares que envolvem diferentes grupos, uma vez que a concepção de
identidade influencia, de várias maneiras, nossos pensamentos e ações. (SEN,
2015, p. 9-10)

A tradicional compartimentação dos povos em culturas, grupos
religiosos, etnias, castas ou seitas, é uma forma de organização social,
segundo a qual as pessoas podem ser distinguidas umas das outras de
acordo com um “sistema de divisão singular e abrangente”. O problema se
encontra na identificação do individual com o coletivo, a partir de pontos
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singulares de identificação que podem ser: a cor da pele, a identidade
religiosa, a orientação sexual, a classe social, a base informacional
filosófica, as ideologias, ou qualquer outro ponto arbitrário que possa
servir de motivo para a segregação entre pessoas. É fundamental refletir
que, se cada pessoa observar a sua própria vida, irá perceber que pertence
simultaneamente a diversos grupos e julga pertencer a todos eles, ainda
que não seja um membro assíduo de todos. Além do mais, muitas vezes a
pessoa poderá perceber que é influenciada, mesmo inconscientemente,
por esses grupos na tomada de decisões. Seguindo a argumentação de
Identidade e violência: a ilusão do destino, destaca-se este outro trecho:
Cada uma dessas coletividades, às quais essa pessoa pertence
simultaneamente, oferece-lhe uma identidade específica. Nenhuma delas pode
ser considerada como única identidade ou categoria singular na qual uma
pessoa se encaixa. Em virtude de nossas inevitáveis identidades plurais, temos
de decidir sobre a importância relativa das nossas diferentes associações e
filiações em qualquer contexto específico. (SEN, 2015, p. 10)

A capacidade de raciocinar, pensar, argumentar, questionar, ou até
mesmo anuir à formação moral que é posta, proposta ou imposta às
pessoas nos contextos em que vivem, deve ser considerada uma virtude
epistêmica, “pois um ser humano mais inteligente e uma pessoa melhor”
“são uma e a mesma coisa”, disse o Doutor Sen, comentando esta
afirmação em uma carta de Wittgenstein a Paul Engelmann (SEN, 2015,
p.61). Essa dimensão moral da liberdade epistêmica deve ser encarada
como uma tarefa de cada pessoa na busca por virtudes sustentáveis como:
coerência, transparência, sobriedade no uso e consumo dos bens,
veracidade e razoabilidade na própria construção dos seus modos de vida,
pois mais importante do que a meta, é trilhar bem o caminho.
Essa capacidade reflexiva que atribui pesos e valores às próprias
experiências existenciais é fundamental na construção dos traços de
identidade das pessoas, e na busca por identidades comuns, que
promovam o mútuo reconhecimento e que sejam vínculos pacíficos de
unidade entre as pessoas. “O mundo visto apenas como algo dividido é
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muito mais desagregador do que o universo plural e as diversas categorias
que formulam o mundo em que vivemos”. Pensar em um mundo dividido
e separado por grupos, ainda que seja uma forma cômoda de pensar, não
é uma boa alternativa. A ilusão de uma identidade singular e “exclusivista”
é semelhante à ilusão do destino e “alimenta a violência do mundo por
meio de omissões e ações” (SEN, 2015, p. 11). Enquanto alguns líderes
continuarem compartimentalizando o mundo entre “nós” e “eles”, como
uma forma de ressaltar identidades belicosas, a violência que depreende
desse velho modelo de categorização da vida humana compartimentada
em identidades que se excluem umas às outras, irá continuar:
Com efeito, muitos dos conflitos e da barbárie no mundo são sustentados pela
ilusão de uma identidade única e sem alternativa. A arte de fabricar o ódio
assume a forma de uma invocação do poder mágico de uma identidade
supostamente predominante que afoga outras filiações e, em uma forma
convenientemente belicosa, pode também subjugar qualquer simpatia
humana ou bondade natural que possamos normalmente ter. O resultado
pode ser uma violência doméstica rudimentar ou engenhosos modos de
violência e terrorismo em escala global. (SEN, 2015, p. 13)

Se for possível demonstrar que as diversas contendas existentes no
mundo estão assentadas em falsos juízos acerca de uma identidade
unitária e fortemente arraigada a bases informacionais falseáveis, será
possível compreender que sempre haverá caminhos de união entre as
pessoas. A necessidade de suplantar os muros que separam as pessoas em
identidades que não dialogam umas com as outras talvez seja o a principal
tarefa da filosofia moral e política neste momento histórico em que
vivemos. Este desafio, no entanto, exige de cada pessoa mais do que boa
vontade, a capacidade real de tomar interesse por entender a
complexidade do mundo a sua volta, evitando as tradicionais
categorizações simplistas e simplificadoras, deixando falar a vida como ela
é, e buscando respostas razoáveis, coerentes e argumentativamente
sustentáveis.
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4 A paz no mundo plural
As linhas teórico-pragmáticas deste estudo, não pretendem
descaracterizar a identidade humana nem relativizar a filiação a grupos,
as tradições familiares ou ainda as relações dessas filiações com as bases
informacionais que formam a moralidade do sujeito. Esses elementos são
crenças basilares que surgem e se fundamentam entremeio a encontros
familiares, amigos e fraternos, são carregados de afetuosidade e dão
sentido e significado às vidas das pessoas. Pelo contrário, sob o prisma da
solução de conflitos e da responsabilidade epistêmica que deve guiar
atividade filosófica, o objetivo geral desse trabalho é alcançado, quando o
debate sobre as identidades não se encontra voltado à anulação de
qualquer traço particular do sujeito em relação a determinada
“identidade” comum, mas ao reconhecimento de que cada pessoa é um
emaranhado de padrões de comportamento. Simpatizar com grupos ou
correntes filosófico-religiosas, ou mesmo seculares, que possuam uma
identidade específica é uma atitude que pressupõe a liberdade de cada
pessoa. E essa adesão deve ser fundamentalmente acompanhada do senso
crítico e do debate arrazoado a orientar a simpatia, ou mesmo a adesão a
determinado grupo. O fortalecimento da sociedade civil também é um
caminho indicado pelo autor para a superação das violências motivadas
por intolerância religiosa, pois:
As possibilidades de paz no mundo contemporâneo podem bem residir no
reconhecimento da pluralidade de nossas filiações e no uso da reflexão como
habitantes comuns de um mundo vasto, e não em fazer de nós mesmos
prisioneiros rigidamente encarcerados em compartimentos estreitos. (SEN,
2015, p. 14)

A certeza de que há muito mais coisas que unem as pessoas do que
as dividem, é uma das formas mais importantes de perceber um mundo
com identidades mais participativas e menos “solitaristas”. A vida humana
enquanto parte da escolha social, participa da constante busca por formas
de trilhar a vida, muitas vezes sob a aventura de explorar novos caminhos,
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e construir novas identidades, similares a algumas, e diversas de outras,
entretanto únicas na capacidade criativa que é própria da vida humana.
Uma compreensão apropriada do mundo de identidades plurais requer clareza
de pensamento sobre o reconhecimento de nossos diversos compromissos e
filiações, ainda que isso possa tender a ser sufocado pela enchente da defesa
unifocal de apenas uma ou outra perspectiva. A descolonização da mentalidade
exige um resoluto abandono da tentação das identidades e prioridades
solitárias. (SEN, 2015, p. 112)

As identidades seguirão fazendo parte da vida humana, pois o
“sentimento de identidade pode ser uma fonte não só de orgulho e de
alegria, mas também de força e segurança” (SEN, 2015, p. 21), ele motiva
os humanos a reconhecerem semelhanças na alteridade, traços de
identidade em comum com alguém, por terem nascido na mesma aldeia,
vivenciado situações em grupo, ou acreditado nas mesmas utopias.
Compreendidas assim, com ternura, alteridade e transparência, as
identidades poderão ser um sinal do elo de fraternidade que une tanto
compatriotas quanto estranhos sob um mesmo sentimento de empatia e
comunhão fraterna.
As crenças em uma identidade totalizadora, abrangente, e ao mesmo
tempo segregacionista e exclusivista, devem ser superadas em qualquer
processo argumentativo. É impossível conviver em harmonia com
intolerantes exclusivistas, e a sustentabilidade institucional de qualquer
espaço democrático, desde as agremiações mais modestas, depende do
reconhecimento da igualdade e da liberdade da outra pessoa. Reconhecer
bases informacionais e capabilities distintas pressupõe a disposição a
aprender convivendo com pessoas de diferentes nacionalidades, em
diferentes lugares. A hospitalidade é uma virtude que deve sempre
recordar a importância do acolhimento e do reconhecimento de que o
outro, o peregrino e o irmão, devem ser bem recebidos em casa.
A pluralidade de modos de vida que formam a humanidade pode unir
pacificamente os humanos para, a partir de novas decisões, reafirmar o
compromisso com a Terra enquanto Casa de todas as formas de vida.
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Talvez seja essa a identidade pacífica e radical que precisa ser resgatada, o
elo perdido que pode ser um sinal de comunhão entre pessoas, que não se
conhecem pessoalmente, mas que sonham o mesmo sonho, que está acima
de credo, etnia, religião ou corrente filosófica, e que une as pessoas na
certeza de que a vida é o fio que costura as diversas histórias tecidas ao
longo de cada existência.
Viver livremente em um mundo plural, talvez seja uma das mais
responsáveis tarefas que alguém pode tomar para si mesmo, uma tarefa
árdua, que compreende estar desapegado de muitas das velhas máscaras
que moldam os diversos personagens que cada um interpreta, na própria
busca de um “lugar ao sol”. Essa tarefa autopoiética talvez seja um mero
reflexo daquilo que é a vida de todos: uma experiência única, onde cada
um aprende a viver, vivendo. Uma jornada repleta de encruzilhadas, nas
quais cada pessoa é moralmente responsável pelo destino que dá para a
sua vida, pelos traços de identidade que assume em suas teses, pela justiça
que busca realizar enquanto luta para que a injustiça dos “peixes grandes”
seja suplantada pela justiça do esclarecimento razoável e da participação
democrática.
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Democracia e igualdades:
quais parâmetros?
Cecilia Pires 1

1 Introdução
O humanismo ainda permanece como âncora necessária para o
convívio no planeta, uma vez que as necessidades sociais, que apontam
para o aumento das desigualdades econômicas, estão a exigir uma reflexão
baseada nos avanços que a democracia permitiu e em recuos que a
economia capitalista produziu. E essa é uma questão dos humanos.
Dois autores irão nuançar essa reflexão, Amartya Sen e Hannah
Arendt, a partir de seus conceitos de liberdade e igualdade. Sen vai indicar
a desigualdade, que leva a índices de pobreza, como uma ausência de
dignidade, o que revela o distanciamento de uma sociedade justa e igual.
Arendt toma como indicador de liberdade a possibilidade de participação
política, superadas as necessidades econômicas, cujos indicadores podem
levar os sujeitos a uma relação de subalternidade cidadã, por conta de seu
universo de carências. O que diferencia um e outro é que, para Amartya
1
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Sen, a experiência democrática pode permitir a superação da condição de
pobreza e ausência do espaço público, e, para Hannah Arendt, a condição
econômica de dependência pode levar a uma diminuição do espaço de
liberdade do sujeito e, consequentemente, restrição de participação, na
esfera pública, no exercício de sua cidadania.
Interessa-nos identificar nessas nuanças apontadas pelos autores
qual a real condição de sujeitos, em situação de pobreza indigna, poderem
libertar-se das teias da governabilidade seletiva e atingirem um patamar
de vida cidadã, nos limites da democracia burguesa, que é a configuração
mundial da atualidade.
É possível que, no recorte do tempo presente, não se possa mais
sublinhar a distância entre a vida privada e a vida pública, como no tempo
dos gregos. O Capital fez questão de mergulhar todos no mesmo oceano
de oportunidades e desigualdades, de forma a produzir uma identificação
de desejos, nas aproximações do poder com as necessidades dos sujeitos.
A política, nas suas diversas formas, continua a desafiar a
racionalidade, cuja expressão na governabilidade não foge aos impulsos
humanos, de liberdade e igualdade.
2 Das Postulações
No traçado de um tempo sem solidez conceitual e pleno de lacunas
ideativas, há uma extrema dificuldade de estabelecermos critérios sobre
formas e normas das experiências de governabilidade, como Democracia
e República.
Essas dimensões organizativas da vida pública, na sociedade civil,
respondem pela compreensão do imaginário social acerca de como os
sujeitos podem viver seus sistemas de gestão política.
Neste quadro, cuja transversalidade teórica e histórica mostra muitos
conteúdos valorativos, faz-se necessário estabelecer coordenadas, em que
a experimentação foi e é vivida nos povos e nações, na contingência e na

Cecilia Pires | 129

necessidade de suas vivências seculares, traduzidas pela presença da
inteligência no planeta.
Dito de outra forma – à proporção que os sujeitos saíram de sua
ancestralidade peregrina nas savanas e se estabeleceram, nuclearmente,
gregariamente, socialmente, apareceu a importância da vida em comum e
a consequente e imprescindível organização social e política dos antigos
andarilhos.
Mais gente, mais alimentos, mais casas, mais corpos para serem
cuidados, administrados, geridos, usufruídos e partilhados. Da liberdade
peregrina passou-se à necessidade de organização e efetiva igualdade na
distribuição dos bens da natureza e da cultura.
Quando se erguem as pequenas aldeias e começam a se constituir as
cidades e, mais tarde as metrópoles, a engenharia da racionalidade
necessitou de estabelecer princípios de regulação, passando a régua entre
o desejo e a falta, e determinando a satisfação de necessidades como direito
dos cidadãos livres ou libertos.
Criam-se instâncias deliberativas que mais tarde anunciam
identificações amplas, com as quais nos debatemos, sobre o melhor dos
governos ou o mais eficaz dos regimes político. Essas instâncias podem
estar centralizadas na figura de um poderoso, no indivíduo que distribui
entre todos a responsabilidade pela gestão da coisa pública, ou, numa força
coletiva como elemento decisório de mando, de poder, de autoridade
pública, cuja competência não é apenas de gerenciamento de situações de
conflito, mas de construção da Justiça como elemento fundante de
Liberdade, de Igualdade e de Emancipação.
Situadas essas postulações introdutórias, nosso objetivo é pensar na
Democracia como uma experiência de muitos por muitos. Ou seja: como
governar nos parâmetros da igualdade e da liberdade, atendendo às
demandas da comunidade?!
Temos convicção de que os atuais gerentes governamentais se
limitam à superficialidade das gerências da coisa pública, sem /o
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necessário espírito combativo à injustiça e à desigualdade. Este é o cenário
no qual estamos mergulhados na segunda década do século XXI.
3 Das questões postas pelos autores
Não encontramos em Hannah Arendt ou Amartya Sen um estudo
específico sobre a Democracia, como sendo a forma recomendável de
gestão pública. O que lemos em seus textos é a preocupação sobre
problemas vividos na esfera pública, que incidem sobre decisões
governamentais, como a desigualdade social, a pobreza, as relações
antinômicas entre liberdade e necessidade, bem como o apontar para as
tecnologias, situando-as na fronteira entre solução e problema.
Arendt, ao falar na “sociedade de consumidores”, indica que o labor,
uma das esferas da vida humana, faz com que o sujeito siga o ritmo das
máquinas, em que a automação dirige sua vida, sendo sua produtividade
“sugada” na avalanche de superação das necessidades.
Na verdade, a emancipação humana, em relação à necessidade, devese, segundo H. Arendt, à vitória do animal laborans 2, que irá buscar na
dimensão do consumo o seu domínio sobre a natureza, ainda que
permaneça preso à automação. Ela questiona, como seria o seu tempo
livre, para usufruir da liberdade, efetivamente. Nesse questionamento,
mostra que o modelo ateniense de Péricles, no qual Marx se inspirava,
alimentando a esperança de que, no futuro, devido ao aumento da
produtividade do trabalho humano, seria possível prescindir de escravos
para o sustento, tornando-se isso uma realidade para todos. Pronuncia-se
com uma leve ironia, mostrando como este raciocínio de Marx foi débil,
uma vez que cem anos depois dele, o ideal de consumo é a meta.
Lemos:

Hananh Arendt caracteriza a figura do animal laborans como o indivíduo na esfera da necessidade, que age
compelido pelas necessidades do próprio corpo, caracterizado pelo viés platônico como os escravos e os operários
incapazes de dominar sua animalidade natural. Refere em A Condição Humana (1981): “O animal laborans não foge
do mundo, mas ele é expelido na medida em que é prisioneiro da privatividade do próprio corpo, adstrito à satisfação
de necessidades, das quais ninguém pode compartilhar e que ninguém pode comunicar inteiramente”. (p. 131)

2
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[...] as horas vagas do animal laborans jamais são gastas em outra coisa senão
em consumir; e, quanto maior é o tempo de que ele dispõe, mais ávidos e
insaciáveis são os seus apetites. O fato de que estes apetites se tornam mais
refinados, de modo que o consumo já não se restringe às necessidades da vida,
mas ao contrário, visa principalmente as superfluidades da vida, não altera o
caráter desta sociedade; acarreta o grave perigo de que chegará o momento
em que nenhum objeto do mundo estará a salvo do consumo e da aniquilação
através do consumo. (ARENDT, 1981, p. 146)

Essa atitude devoradora da produção, essa avidez em consumir torna
reduzida a esfera pública, porque ocupada pelo animal laborans. Essa
esfera deixa de ser o espaço da liberdade e se amplifica como o espaço da
necessidade. Na fala da autora, ocorrem “apenas atividades privadas
exibidas em público”. (CH, p. 146) Com a posse da esfera pública, ocupada
pelo desejo de felicidade do animal laborans, “toda nossa economia já se
tornou uma economia de desperdício”. (CH, p. 147)
A necessidade de consumir, destaca Arendt, faz parte do próprio
processo de sobrevivência do animal laborans. Esta é sua condição numa
sociedade de consumidores. O perigo será se essa sociedade for incapaz de
reconhecer a própria futilidade.
Já o homo faber trabalha sobre os materiais, distinto do animal
laborans, que se mistura com eles. Na compreensão arendtiana, o homo
faber, criador do artifício humano, fabricação, sempre foi o destruidor da
natureza, enquanto o animal laborans é o servo da natureza e da terra.
Nessas precisas distinções entre labor e fabricação, é possível o
entendimento da condição humana, na esfera da liberdade. A ação, própria
dos sujeitos livres, é o que impele à verdadeira cidadania, quando as
necessidades já estão resolvidas, permitindo a vida política, no nível da
emancipação.
O labor incide sobre a própria vida, seu processo biológico, enquanto
sobrevivência. A fabricação permite o indivíduo realizar a mundanidade,
por meio de artifícios, que o distanciam da natureza. A ação reflete a
condição humana, na interface entre singularidade e pluralidade,
elementos relacionados com a política. Aqui situa-se a natalidade no
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sentido de um novo começo. “O recém-chegado possui a capacidade de
iniciar algo novo, isto é, de agir”. (CH, p, 17). Aqui a natalidade política 3.
Amartya Sen sublinha a premente atitude de superar o que entrava
o desenvolvimento, evidenciando sua compreensão de liberdade.
Ele assevera:
[...] a liberdade política e as liberdades civis são importantes por si mesmas,
de um modo direto; não é necessário justificá-las indiretamente com base em
seus efeitos sobre a economia. Mesmo quando não falta segurança econômica
adequada a pessoas sem liberdades políticas ou direitos civis, elas são privadas
de liberdades importantes para conduzir suas vidas, sendo-lhes negada a
oportunidade de participar de decisões cruciais concernentes a assuntos
públicos. Essas privações restringem a vida social e a vida política, e devem ser
consideradas repressivas mesmo sem acarretar outros males (como desastres
econômicos). Como as liberdades políticas e civis são elementos constitutivos
da liberdade humana, sua negação é, em si, uma deficiência. Ao examinarmos
o papel dos direitos humanos no desenvolvimento, precisamos levar em conta
tanto a importância constitutiva quanto a importância instrumental dos
direitos civis e liberdades políticas. (SEN, 2010, p.31)

Importante salientar a preocupação do autor em assinalar o
significado das liberdades políticas e civis, além da questão do
desenvolvimento econômico. Importa evidenciar que essas liberdades são
o constitutivo da vida democrática, não bastando resolver o problema da
economia numa sociedade amordaçada por autoritarismos 4. Os
governantes envolvidos com a democracia têm maior interesse em
resolver os dramas da população; aqueles que não se interessam por
valores democráticos, como os autoritários, não atuam no sentido da
resolução das carências do povo.
A propósito, lemos em AGUIAR, Odilio, no livro Filosofia, Política e Ética em Hannah Arendt: “Em política não
ser visível é não existir. Não ser reconhecido como ser falante e agente é não existir politicamente. Ser real é ser
visível. Sem essa visibilidade, o cidadão está condenado a uma identidade fictícia”. (2009, p. 45) Disso decorre a
importância do nascimento político, para que se constitua a identidade da cidadania, pois trata-se da inserção do
sujeito no espaço público.

3

Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, p. 30, insiste: “Os governantes autoritários, que raramente
sofrem os efeitos de fomes coletivas (ou de outras calamidades econômicas como essa), tendem a não ter estímulo
para tomar providências preventivas oportunas. Os governos democráticos, em contraste, precisam vencer eleições
e enfrentar a crítica pública, dois fortes incentivos para que tomem medidas preventivas contra aqueles males”.

4
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Vários indicadores de privações de liberdade são referidos por A. Sen,
ainda no início de seu livro, Desenvolvimento como Liberdade. São
situações a serem definitivamente superadas para que ocorra o
desenvolvimento. Pobreza, fome, subnutrição, violação das liberdades,
desprezo pelas mulheres, ameaças ao ambiente e à sustentabilidade
encontram-se nesse elenco de mazelas aniquiladoras da vida.
Passados vários milênios, ainda estamos neste século XXI nos
deparando em pensar políticas públicas e ações de governo, que consigam
responder a esses desafios apontados por Sen. As soluções básicas de
sobrevivência já foram atingidas em alguns países e continentes, embora
nos defrontemos, cotidianamente, com a crueldade da fome em lugares da
África e da Ásia, à espera da caridade dos mais abastados.
Temas como meio ambiente, clima, agricultura sustentável
produzem conferências e encontros internacionais, com o objetivo de
salvar a vida em todas as suas variações. As democracias, aos solavancos,
sobrevivem com suas epidemias recessivas e continuam sendo tratadas
com remédios ou placebos. Alguns mais ou menos eficazes como as
parcerias público-privadas, outros menos intensos, como o baixo
investimento em pesquisa e tecnologias limpas. Assim se mantêm em
frágil continuidade, na sociedade civil.
O Globo gira sobre seu eixo e, na dimensão planetária, busca formas
mais abrangentes, na tentativa de atender às necessidades humanas. O
conflito de interesses e a conversão ao Capital são interditos profundos
para que o desenvolvimento como liberdade possa se efetivar, enquanto o
individualismo crescente estiver dando as cartas no jogo do poder.
Então, de que se trata? Qual é a nossa incompetência objetiva? De
que mal sofremos, que não conseguimos atingir e superar os indicadores
que travam o desenvolvimento, no olhar de Amartya Sen?! Qual é o
caráter da nossa incompetência objetiva? Qual nossa dificuldade?
Sensitiva, cognitiva, política, ética, religiosa, econômica, cultural?! Todas
juntas?!
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De que modo podemos nos associar para exigir dos governantes e
endinheirados ações efetivas, que produzam bem-estar social, mesmo
admitindo seus patamares de lucros e riquezas?! Temos que lidar com a
lógica do Capital, até porque não foi feita nenhuma revolução capaz de
varrer da face da terra o desejo de poder e de riqueza. Nenhuma, em tempo
algum!
E aqui entramos na esfera dos valores liberdade e igualdade, caros
aos nossos autores, porque indispensáveis à humanidade.
Como já perdemos nossa consciência ingênua, há muitos anos, não
entramos no “delírio” da repartição ou da justiça distributiva, como
postulados teóricos significativos para nossas teses e debates acadêmicos.
O desejo de mando e de acumulação de bens, está na perspectiva dos que
se sentem premiados pela vida com a fortuna, em contraposição aos que
se evidenciam como desfavorecidos pela sorte.
Teria o animal laborans de Hannah Arendt desenvolvido a capacidade
(capabilities) apresentada por Amartya Sen?!
O autor caracteriza essa categoria:
A capacidade é principalmente um reflexo da liberdade para realizar
funcionamentos valiosos. Ela se concentra diretamente sobre a liberdade como
tal e não sobre os meios para realizar a liberdade, e identifica as alternativas
reais que temos. Nesse sentido, ela pode ser lida como um reflexo da liberdade
substantiva. (SEN, 2012, p. 89)

De certa forma, a capacidade precisa ser estimulada, no âmbito da
subjetividade, o que seria uma forma de cultivo individual da própria
competência, no sentido da conquista da liberdade 5.
Duas razões são referidas por A. Sen na compreensão da liberdade:
[...] as liberdades individuais substantivas são consideradas essenciais. O êxito
de uma sociedade deve ser avaliado, nesta visão, primordialmente segundo as

5

Refere Sen: “Essas capacidades podem ser aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a direção
da política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo”. (SEN, 2010, p. 33).
A capacidade é algo a ser cultivado, a bem do interesse público, é o que nos induz a análise do autor.
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liberdades substantivas que os membros dessa sociedade desfrutam. Essa
posição avaliatória difere do enfoque informacional de abordagens normativas
mais tradicionais, que se concentram em outras variáveis, como utilidade,
liberdade processual ou renda real. [...] a segunda razão para considerar tão
crucial a liberdade substantiva é que a liberdade é não apenas a base da
avaliação de êxito e fracasso, mas também um determinante principal da
iniciativa individual e da eficácia social. Ter mais liberdade melhora o potencial
das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo, questões
centrais para o processo de desenvolvimento. (SEN, 2010, p. 33)

O fato de efetivar a liberdade para que o desenvolvimento aconteça
torna-se compreensível, nessa perspectiva de Sen, na medida em que a
meta orienta os indivíduos, na construção do caminho para chegar ao
desejado. Apresenta o autor, no primeiro capítulo, A Perspectiva da
Liberdade, a discussão de um casal 6 sobre a forma de obter a riqueza. O
autor toma o diálogo deles para fundamentar seu conceito de economia e
compreender a natureza do desenvolvimento, em que se ressalta a relação
entre a riqueza e a liberdade, ou seja, o desenvolvimento aparece como o
vínculo entre a melhoria de vida e as liberdades desfrutadas. A questão que
o autor se coloca define, em tese, a dimensão de realizações e frustrações.
“Em que medida a riqueza os ajudaria a obter o que eles desejavam?” (p.
27). Tenhamos presente que a miséria e a fome são formas expressivas de
privação de liberdade, por isso o desenvolvimento permite capacitar o
sujeito para ser livre e realizar seus desejos, não todos como o da
imortalidade.
E reitera A. Sen:
Se temos razões para querer mais riqueza, precisamos indagar: quais são
exatamente essas razões, como elas funcionam ou de que elas dependem, e
que coisas podemos “fazer” com mais riqueza? Geralmente temos excelentes
razões para desejar mais renda ou riqueza. Isso não acontece porque elas
sejam desejáveis por si mesmas, mas porque são meios admiráveis para

6

A mulher (Maitreyee) pergunta ao marido se toda a riqueza do mundo lhe pertencesse, poderia torná-la imortal. O
marido (Yajnavalkya) responde negativamente. E ela contrariada contesta: “De que me serve isso, se não me torna
imortal?” .(p. 27)
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termos mais liberdade para levar o tipo de vida que temos razão para valorizar.
(SEN, p. 28)

Na base desse raciocínio, está a relação própria da riqueza com a
liberdade e a realização dos desejos individuais, o que se define no autor
como as “liberdades substantivas”, às quais o desenvolvimento precisa
atender.
Na perspectiva do liberalismo, a eficácia é um dado fundamental para
a verificação de resultados. Se algo a ser feito, tiver eficácia, seja no sentido
das liberdades substantivas, seja no sentido das liberdades instrumentais,
tendo sido atingida a meta, com resultado significativo, será considerado
bom, na vida dos indivíduos, na proporção em que realizou o desejável.
O que diferencia Hannah Arendt de Amartya Sen, nessas questões, é
que para ela, a esfera da economia deveria ou poderia ser pensada no
âmbito privado, pois na esfera pública, espaço da liberdade, as questões de
sobrevivência já deveriam estar resolvidas, para o sujeito exercer sua
autonomia na vida política. Para ele, não existe essa separação entre o
universo da vida privada e da vida pública, uma vez que as condições da
participação política, exigem a resolução dos problemas de sobrevivência
dos indivíduos.
Dessa forma, ambos com visões republicanas ou liberais não incidem
nas estratégias da economia capitalista. Esta economia se afirma como
vetor de desenvolvimento, para que se cumpram as liberdades individuais.
Não está em questão um outro modo de produção econômica que pudesse
estender a renda a todos, numa forma de igualdade para todos.
4 Quais parâmetros na igualdade possível?
Em A Condição Humana, Hannah Arendt analisa a hierarquia entre
a vita activa e a vita contemplativa. Nessas compreensões se organiza o
corpo político no mundo, que é fabricação, construído artificialmente, no
qual estamos via cultura, instituições e artesanato. Esse habitar o mundo
aparece na figura do homo faber, que precisa dos outros, para a
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manutenção desse mundo, a fabricação. Esse nosso estar no mundo
permite a construção da sociedade dos homens, pela ação política.
A solidão do animal laborans não requer a presença dos outros. Sua
condição remete para o entendimento da esfera da necessidade, cuja
dinâmica está reduzida à esfera privada, que poderíamos entender como
um fortalecimento do individualismo, o qual terá êxito na modernidade
capitalista.
Arendt toma o modelo grego, em que a esfera da pólis era a esfera
da liberdade e a esfera da família (privada) a esfera da necessidade, onde
a violência aparece.
Refere que, para os pensadores gregos, a diferença entre o lugar da
liberdade e da necessidade se fundamentam pelos objetivos de uma e
outra coisa.
Uma vez que todos os seres humanos são sujeitos à necessidade, têm o direito
de empregar a violência contra os outros; a violência é o ato pré-político de
libertar-se da necessidade da vida para conquistar a liberdade do mundo. Esta
liberdade é a condição essencial daquilo que os gregos chamavam eudaimonia,
“ventura” – estado objetivo dependente, em primeiro lugar, da riqueza e da
saúde. (ARENDT, 1981, p. 40)

Os parâmetros para que a necessidade seja superada precisam estar
alinhados ao desejo de liberdade, que, na contingência de organizações
políticas, como as formas de governo, a democracia seria uma das
melhores formas de observar a igualdade entre todos.
As atividades humanas no processo da evolução social deixam de
estar apenas em círculos restritos, como na Antiguidade, e aparecem
organizadas na Sociedade Moderna por uma única atividade o labor
(work), constituindo-se as comunidades modernas em sociedades de
operários e assalariados, o que permite identificar a vitória do animal
laborans, presente na sociedade de consumidores 7.
A propósito, Eugênia Sales Wagner, em Hannah Arendt; Ética & Política, comenta: “Na esfera social o labor
ganhou as luzes públicas e o espaço público tornou-se, pela primeira vez, o espaço público do animal laborans – o
lugar em que as atividades voltadas para a sobrevivência são exercidas publicamente. Esse espaço é, por esse motivo,
apenas formalmente público”. (2006, p. 116)

7
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Amartya Sen parece não ver de modo trágico a satisfação das
necessidades. Interessa a ele o acatamento às liberdades substantivas, para
que a espécie humana seja preservada, a partir de um processo de
desenvolvimento econômico capaz de manter todas as formas de liberdade
e efetivar a igualdade.
Argumenta que “O desenvolvimento consiste na remoção de vários
tipos de restrições, que deixam às pessoas pouca escolha e pouca
oportunidade para exercerem a sua ação racional”. (SEN, p. 2) Essas
restrições, ao serem resolvidas, permitem o desenvolvimento, caminho da
liberdade.
Para que essa racionalidade se exerça, faz-se necessário o
atendimento a todas as carências que impeçam a igualdade de
oportunidades, bem como permita andar o ritmo do desenvolvimento,
facultando a capacidade dos sujeitos na busca da liberdade. Sua
preocupação entra na proximidade de uma economia política eficaz, cujos
resultados facilitem a vida social, com valores que conduzam as decisões
dos sujeitos. Ressalta o papel da confiança nas relações econômicas, sociais
e políticas, para que esteja ausente a corrupção.
Nessa perspectiva, os autores têm análises e preocupações de ordens
diferentes.
Amartya Sen aponta problemas no eixo estrutural das relações
econômicas e sociais, que incidem sobre o processo de desenvolvimento.
Assim, as liberdades políticas podem contribuir na segurança econômica,
facilitando a participação dos indivíduos na vida pública 8.
Hannah Arendt preocupa-se em analisar a ação política, como
condição essencial de liberdade. A necessidade, própria da esfera do labor,
8
O resenhista de Desenvolvimento como Liberdade, João Oliveira Correia da Silva enfatiza essa questão, em nota
conclusiva, no Prefácio: “As liberdades não são apenas o fim primordial do desenvolvimento, contam-se também
entre os meios principais. As liberdades políticas (sob a forma da livre expressão e eleições) ajudam a promover a
segurança econômica. As oportunidades sociais (sob a forma de serviços de educação e de saúde) facilitam a
participação econômica. Os dispositivos econômicos (sob a forma de oportunidade de participar no comércio e na
produção podem ajudar a gerar tanto a riqueza eleições) ajudam a promover a segurança econômica. As
oportunidades sociais (sob a forma de serviços de educação e de saúde) facilitam a participação econômica. Os
dispositivos econômicos (sob a forma de oportunidade de participar no comércio e na produção podem ajudar a
gerar tanto a riqueza pessoal como os recursos públicos destinados a serviços sociais. As liberdades de diferentes
espécies podem reforçar-se umas às outras. (p.5)
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produz uma outra configuração na modernidade, envolvendo os sujeitos
numa dinâmica de competição. Entende a autora que a esfera pública seria
o local adequado para a excelência humana, se superada a necessidade.
5 Igualdade e Democracia, reúnem a política e a economia?
O que é meio e o que é fim? Pode haver igualdade, sem democracia?
Pode a democracia se realizar sem considerar a igualdade? Nas
possibilidades pensadas pelos autores e nas compreensões deste momento
do século XXI, pode-se falar de expectativas, mas não se pode indicar os
determinantes estruturais e conjunturais das nações e países em busca de
desenvolvimento econômico e participação política.
Quando se fala em Democracia e suas formas de representação,
pensa-se no modo de organização estatal, a partir das legitimações e
valores da sociedade civil. As mudanças dos sistemas de poder político, no
sec. XX e nessas quase duas décadas do século atual, consolidou mais um
pensamento conservador e reacionário, do ponto de vista da democracia
representativa, não fortalecendo, portanto, as perspectivas de igualdade e
liberdade políticas e públicas.
Ainda assim, esse tipo de organização da gestão pública, na referência
aos poderes da República não é mais suficiente para dar conta da
complexidade da vida dos cidadãos. Executivo, legislativo e judiciário
encontraram seus limites, ao abrirem-se as “Caixas de Pandora” de suas
instâncias, mostrando a fragilidade da governabilidade e seus poderes.
Esse tripé gerencial, que se entendeu o guardião da vida pública, não
impediu a discriminação, a injustiça, a ausência ética e a desigualdade
econômica e social. Os direitos civis, políticos, culturais, econômicos e
sociais foram desrespeitados dentro de um projeto de acumulação
capitalista, movido por proprietários de grandes fortunas associados a
políticos corruptos, que encontraram nos governantes acolhida para suas
intenções destruidoras da frágil democracia, que sobrevive aos tremores
vulcânicos da falta de honra.
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Alguns países se organizaram em blocos econômicos e se
fortaleceram, na medida em que cumprem seus acordos internos,
independente das demandas maiores da sociedade. As situações aflitivas
como os problemas do clima, da agricultura sustentável, da superação da
fome e da pobreza no mundo não integram, de forma prioritária, suas
agendas. A supremacia dos poderosos continua, embalada nas diferentes
formas de desigualdade.
Os países, com menor condição de imporem suas deliberações,
tentam agrupar-se em blocos maiores, em busca de um desenvolvimento
para sua população encontrar uma resposta mínima para suas
necessidades essenciais. Desentendem-se no foco da questão e se deixam
tocar por disputas de mando e de hegemonia territorial, (caso dos
imigrantes) desvirtuando a proposta de uma economia participativa com
justiça para todos, em função da igualdade.
Nesse aspecto, salta com intensidade a questão acerca da democracia,
nos seus pilares de igualdade e liberdade, sobre a melhor forma de reunir
política e economia com vistas à superação da fome e da pobreza no
mundo.
Se for possível fazer alguma afirmação sobre o vínculo entre política
e economia, para que ocorra a democracia e a igualdade, pode-se tomar
como eixo a realização da Justiça. A. Sen em palestra no Fronteiras do
Pensamento, em 2012, afirma que “A mais importante demanda para
melhorar a Justiça é reduzir a injustiça no mundo”. Desse modo será
permitido pensar em relações aproximadas entre igualdade e democracia,
fortalecendo uma razão pública, que pense a humanidade, pelo viés da
ação, como quer Hannah Arendt, quando os homens entram no mundo
exercendo sua pluralidade, na vida política.
Importante assinalar que a escassez vivida em situações de pobreza e
miséria traz a imagem da violência, que agride a estética da vida. A
escassez incomoda e exige atitudes de compromisso. Amartya Sen refere
que está faltando música e uma razão inteligente, que precisamos de uma
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música da razão pública. Se essa música for tocada, pode-se esperar a
realização da Justiça na Terra.
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10
Políticas públicas e seu poder de transformação
de situações humanas de passividade para
condição de agente transformador
Fernando Martins

1 Introdução
Esta pesquisa busca o entendimento sobre as capacitações
(capabilities) desde a origem da palavra e sua aplicação na vida dos atores
sociais através das políticas públicas (PP), que por sua vez, também serão
estudadas em seu conceito, encontrando aí subsídios para melhor
entender o que são e como são criadas, norteando assim as comparações
e estudos deste trabalho.
O objetivo deste trabalho é pesquisar em algumas obras de Amartya
Sen, em especial, as que tratam sob justiça, desenvolvimento e capacidades
(capabilities), e como podem colaborar para transformar as condições dos
atores (se desejarem) sair da condição de paciente para a de agente
transformador, de suas vidas e escolhas pessoais e profissionais, bem
como dos ambientes que habitam.
Para tanto realizou-se uma estudo comparativo das visões de
diferentes autores encontradas em livros e artigos, sobre os mesmos
assuntos e as vezes confrontando ideias e pensamentos para que o leitor
tenha condições de pontuar melhor suas conclusões sobre cada um destes
pontos de vistas e assuntos.
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No segundo capítulo trata-se sobre os procedimentos metodológicos
utilizados na obtenção dos dados e pesquisas realizados nos materiais dos
diversos autores.
No terceiro capítulo busca-se entender como é criada uma PP, por
quem é criada, qual seu objetivo principal e como ela pode ser aplicada
para dar capacitação aos atores sociais.
No quarto capítulo trata-se das capabilities ou capacidades, mostrase assim como é amplo o seu significado ao traduzir para língua
portuguesa, bem como apresentar a sua importância ao dar aos atores a
condição de mudança de vida, se assim o desejarem.
Por fim, apresenta-se as considerações finais sobre o estudo feito e as
possíveis sugestões de melhorias e fortalecimento das instituições.
Encerra-se este trabalho com as referências utilizadas nesta pesquisa.
2 Procedimentos metodológicos
Trata-se neste capítulo sobre metodologia que norteará esta
pesquisa, que Minayo (2010, p.16) assim afirma: “Entendemos por
metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem
da realidade. Neste sentido, a metodologia ocupa um lugar central no
interior das teorias e está sempre referida a elas”.
Portanto, em busca de uma melhor reflexão sobre as teorias de
Amartya Sen, que destacam a importância da capacitação dos atores,
dando a eles o empoderamento necessário para fazerem por si as escolhas
essenciais em suas vidas.
Assim, foi realizado um levantamento teórico sobre o assunto através
de uma pesquisa descritiva baseada em dados secundários, como livros,
trabalhos acadêmicos, dissertações e artigos científicos de diversos autores
como ZAMBAM, RAWLS, NUSSBAUM entre outros, sempre buscando
interpretações mais amplas e consistentes dos problemas dos atores
sociais em suas vidas cotidianas e as influências sofridas pelas
intervenções do Estado, através de suas PP.
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Optou-se pela pesquisa exploratória de cunho qualitativa,
entendendo ser este o método mais adequado para atingir o objetivo desta
pesquisa, pois segundo Gil (2008, p.24), a pesquisa permite uma melhor
aproximação do pesquisador do objeto a ser pesquisado e
consequentemente permite um melhor entendimento de sua
complexidade.
A escolha correta da metodologia permite uma melhor segurança e
economia tempo no alcance do objetivos, assim alerta Marconi e Lakatos
(2003, p.82):
[...] o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos
válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e
auxiliando as decisões do cientista.

Dessa forma, possibilita-se esclarecer, desenvolver e entender
conceitos e ideias sobre o mesmo assunto, que neste caso permitirá
analisar como o Estado tem interferido positivamente ou não, na vida dos
atores sociais através das PP, bem como melhorar o processo de sua
criação e aplicação como será apresentado no capítulo a seguir.
3 Compreendendo as políticas públicas
Na busca de compreender melhor o que é política, procura-se ir além
da definição que PP é a arte de governar em nome do povo através da
política, utilizando instrumentos e recursos públicos para atender as
necessidades e anseios da população.
Indo além, segundo as pesquisas levantadas, as PP surgiram dentro
dos meios acadêmicos dos Estados Unidos, já analisando a atuação do
Estado junto aos atores sociais onde são ou serão aplicadas as PP, fugindo
das tradições europeias de serem iniciadas como objeto pesquisa, assim
entende-se no texto de Souza (2003, p.3):
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[...] A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina acadêmica nasce nos
EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição européia de
estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise
sobre o Estado e suas instituições do que propriamente na produção dos
governos [...].

Nota-se que em uma tradução pura e simples para a língua
portuguesa, a palavra e sua definição geram alguns conflitos, como será
apresentado a seguir no texto de Martins (2016, p.24):
[...] a palavra Police, que em língua portuguesa quer dizer polícia, diferentemente de Policy,
que ai sim significa política. Já a palavra Policies quer dizer políticas, ou seja,
política no plural. O termo Policy cycle também é muito usado e significa ciclo
de políticas. Já o termo Policytakers é usado para identificar os destinatários
da política, ou seja, os que serão impactados por esta política (SECCHI, 2010).

O mesmo autor completa o texto com a ajuda de Mainardes (2006):
Há ainda o termo Policymakers, que indica os criadores ou formuladores das políticas, são
os responsáveis pelas diretrizes dessa política criada. Mainardes (2006, p. 59)
afirma a importância dos formuladores inclusive para serem consultados a
cada nova necessidade: “[...] o contexto de influência pode ser investigado pela
pesquisa bibliográfica, entrevista com formuladores de políticas e com demais
profissionais envolvidos [...]”.

Sendo assim, as PP são formuladas para atender uma necessidade de
um camada da população que passa por uma necessidade momentânea ou
definitiva em função de situações climáticas, territoriais ou mesmo
econômicas, ou ainda na tentativa de um desenvolvimento àquela região
ou grupo de pessoas que serão beneficiadas pela PP.
Gonçalvez (2006, p.75) assim define PP e a atuação do Estado:
Quando são apresentadas definições de políticas públicas, percebe-se que elas
tendem a focalizar o Estado como a gente central de sua promoção,
constituindo-se sistematicamente em ações do governo. É o caso do Eros Grau,
que nomeia políticas públicas o conjunto de “todas as atuações do Estado,
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cobrindo todas as formas de intervenção do Poder Público na vida social”.
(grifo do autor)

Em Mainardes (2006, p. 47), encontra-se a afirmação que é preciso
estudar, discutir e avaliar as PP em todo seu ciclo de política (Policy cycle):
“[...] com base nos cinco contextos do ciclo de políticas: contexto de
influência, contexto da produção de texto, contexto da prática, contexto
dos resultados/efeitos e contexto de estratégia política”. Não ficando
somente na mão de seus criadores / especialistas ou formuladores que em
inglês dá-se o nome de Policymakers, pois muitas vezes eles tem seus
interesses próprios nessa criação.
As PP criadas dentro de gabinetes ou escritórios políticos, sem a
devida consulta aos atores sociais envolvidos, ou seja, meramente para
atender interesses políticos de seus criadores, entre outros, são fadadas ao
fracasso justamente pela falta deste item básico de consulta a população,
pois em sua maioria não condizem com a realidade vivida pelos atores
sociais, que muitas vezes, ou quase nunca, se quer foram consultados ou
visitados em suas realidades vividas.
Em sua obra “Políticas Públicas por dentro”, Bonetti (2007) chama a
atenção sobre a importância da análise das políticas públicas desde a ideia
inicial, até sua realização com participação do Estado. Ele destaca três
pontos importantes: 1) a complexidade que envolve a sua criação; 2) a
forma de gerir os recursos diversos (financeiro, pessoas, materiais, entre
outros) a serem empregados na PP e 3) o caráter (motivo) da sua criação.
Dando a estes três pontos a devida importância, aumenta-se muito a
chance de sucesso da PP e boa avaliação em seus resultados.
Outro cuidado importante e necessário é com grupos dominantes. É
que de certa forma as PP vem como algo “gratuito” e por isso é necessário
uma fiscalização por parte da população mais esclarecida e de órgãos
sérios para que o Estado (ou grupos) não imponha seus interesses e
desejos ou mesmo queira algo em “troca” pela realização da PP, que na
verdade é feita com recursos e em benefício da população.
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Amartya Sen afirma a importância das PP e que são um forte
instrumento a ser utilizado para o desenvolvimento em todas as suas
nuances, como econômico, humano e social. Cabendo ao Estado as
decisões sobre as melhores PP as serem criadas e aplicadas, pois ele é quem
detém os recursos financeiros, a parte jurídica e institucional nas PP
envolvidas.
Lembrando que as PP bem pensadas, formuladas e aplicadas podem
gerar melhorias enormes na qualidade de vida e escolhas dos atores
sociais, assim Zambam e Kujawa (2017, p. 10) afirmam que:
[...] as políticas públicas precisam dinamizar o processo de desenvolvimento
social, isto é, não estar submetida exclusivamente às demandas do
crescimento econômico ou tendo como opção prioritária apenas a busca do
bem-estar material. O Estado, por meio do seu aparato institucional, jurídico
e financeiro, deve objetivar, centralmente, a ampliação das condições para a
expansão da liberdade de escolha das pessoas, aumentando as condições para
o desenvolvimento das capacidades humanas e o exercício da condição de
agente dos cidadãos.

Apesar de toda complexidade do ser humano em suas diferentes
escolhas e necessidades a criação de uma PP vai muito além dos interesses
econômicos, Rossetti (1981, p.164) assim define: “entende-se que a
formulação de uma política de desenvolvimento requer assim muito mais
que simples objetivos de crescimento econômico”.
Portanto, é muito importante que se tenham mais pesquisadores e
programas acadêmicos interessados neste tema, que adotem disciplinas
que envolvam PP em suas matrizes curriculares, e que levem a população
através de suas pesquisas e pesquisadores mais conhecimentos, evitando
assim serem manipulados por interesses escusos.
Em Sen (2010) encontra-se também a importância da participação
da população através dos regimes democráticos, que por pior estado que
estejam em algum lugares, o regime democrático ainda é uma das
melhores opções em termos de regimes políticos, pois permitem a
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participação ativa da população, de serem ouvidos seus clamores e
reivindicações.
A liberdade de trocar palavras, bens ou presentes não necessita de justificação
defensiva com relação a seus efeitos favoráveis mas distantes; essas trocas
fazem parte do modo como os seres humanos vivem e interagem na sociedade
(a menos que sejam impedidos por regulamentação ou decreto). A
contribuição do mecanismo de mercado para o crescimento econômico é
obviamente importante, mas vem depois do reconhecimento da importância
direta da liberdade de troca – de palavras, bens, presentes (SEN, 2010, p.20).

As PP se fazem muito importantes também na capacitação destes
mesmos atores sociais, tirando eles da situação de passividade e total
desesperança que às vezes se encontram, dando a eles nova oportunidade,
não só de alimento, abrigo, educação, saúde, segurança temporário, entre
outros, mas muitas vezes estas PP veem como uma nova perspectiva de
vida e trabalho, de realização de planos e sonhos já desacreditados por
anos de miséria e esquecimento pelo Estado na situação de penúria em
que se encontram.
Sen (2000) lembra que as PP podem atuar em diversas áreas como
educação, capacitação, saneamento, saúde, geração de emprego, entre
outras, sendo que seu objetivo principal é trazer a liberdade de escolhas
aos atores sociais:
Essa distinção tem uma influência prática significativa sobre a política pública.
Embora a prosperidade econômica ajude as pessoas a ter opções mais amplas
e a levar uma vida mais gratificante, o mesmo se pode dizer sobre educação,
melhores cuidados com a saúde, melhores serviços médicos e outros fatores
que influenciam causalmente as liberdades efetivas que as pessoas realmente
desfrutam. (SEN, 2000, p. 334)

Assim pode-se confirmar a importância de PP eficazes para a
diminuição das desigualdades, para a melhoria no desenvolvimento e
capacitação do atores, saindo de uma maneira assistencialista de
dependência e se transformando em uma importante ferramenta de
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emancipação social destes mesmo atores, assim entende-se no texto de
Zambam e Kujawa (2017, p.10) em confirmação com a obra de Sen (2000):
[...] está ancorada na importância da pessoa e na necessidade de ter as
condições para o desenvolvimento das capacidades (capabilities) e agir como
cidadão na condição de agente ativo, na atuação do estado como organizador
de políticas de promoção humana e combate às desigualdades, na ação de
instituições ou associações com a finalidade de propor, incentivar e
administrar de forma propositiva, participativa e cooperativa as políticas que
visem o bem comum e a equidade social, razão primeira de sua existência.

O próximo capítulo será dedicado ao tema das capacidades
(capabilities) e nele discute-se mais sobre o assunto e sua importante
utilização no desenvolvimento dos atores sociais e como as PP podem
ajudar neste processo.
4 Capabílities é além das capacidades
Assim como na tradução PP houve alguns conflitos com a língua
portuguesa, na palavra capabílities, pois na maioria das traduções e
opinião dos autores, optou-se pela tradução direta para o português como
capacidades, mas alguns autores não se satisfazem com esta tradução nua
e crua, entendem esta palavra vai além de simplesmente a capacidade de
aprender algo, ela transcende o ato de aprender simplesmente, passando
por empoderar os atores sociais, e muitos casos desenvolvendo não só as
suas capacidades, mas também as suas vidas, as vidas das pessoas ao seu
redor e dos ambientes em que vivem.
Ao conseguir as capabilities indicadas por Sen (2010), o ator social
consegue uma emancipação em sua vida muitas vezes de uma situação de
miséria, e passa a ter vez e voz, passa a ter opção de escolhas e não só uma
profissão, ou uma cesta básica, ou acesso um item de saúde, lazer ou
cultura, ou mesmo ainda um auxílio mensal em dinheiro por um período
determinado, é algo que modifica a sua vida, que lhe dá empoderamento
e não só a capacidade de aprender a fazer algo relacionado a alguma
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profissão ou conhecimento que ainda não tinha pleno domínio, é algo além
do aprendizado. São as capabílities sem tradução exata para a língua
portuguesa, mas que para um melhor entendimento, aceita-se a tradução
simples como capacidades pura e simplesmente.
Em Rawls (1999) encontra-se em sua obra sobre a teoria da justiça,
uma preocupação de divisão equitativa de bens materiais, mas é aceita a
possibilidade que alguns tenham mais que outros, na perspectiva de que
tenham produzido mais que os que possuam menos.
Todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, renda e riqueza, bem
como as bases sociais da auto-estima – devem ser distribuídos
igualitariamente, a não ser que uma distribuição desigual de um ou de todos
esses valores traga vantagens para todos (RALWS, 1999, p. 66) Apud
(LINHARES; SANTOS, 2014).

Segundo Linhares e Santos (2014), “[...] Rawls decompõe sua teoria
em três partes, as quais explicam como devemos proceder nas
distribuições segundo uma ‘prioridade lexical’ [...]” e assim dá destaque a
dois princípios de Rawls.
Primeiro principio: (de liberdade): Cada pessoa deve ter um direito igual ao
mais abrangente sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível
com um sistema semelhante de liberdades para todos. Segundo princípio: as
desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de modo que a) (da
diferença) sejam para o maior beneficio dos que tem menos vantagens,
consistente com o principio de poupança justa, b) (principio da oportunidade
justa) e vinculadas a cargos e posições abertos a todos sob condições de
igualdade equitativa de oportunidade. (RAWLS, 1999, p.266) Apud
(LINHARES; SANTOS, 2014).

Existe uma pequena diferença entre a ideia distributiva da teoria da
justiça de Rawls e Sen quanto aos critérios para se medir as desigualdades,
na questão dos princípios e prioridades, como pode-se entender melhor
na afirmação de Juliani (2012).
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A diferença de ideias entre Sen e Rawls evidencia-se, ainda, em relação aos
critérios que devem ser utilizados para medir as desigualdades no processo de
elaboração da justiça distributiva. Para Rawls, o aspecto a ser medido na
determinação das desigualdades e nas políticas destinadas à sua redução são
os bens primários, os recursos. Para Sen, o julgamento deve ser feito a partir
das liberdades que advêm da existência de meios, como a renda e os bens
primários, que possibilitam o desenvolvimento de capacidades amplas pelos
indivíduos, como o direito à vida, à integridade física e à saúde. Juliani (2012).

Como lembrado anteriormente, este empoderamento, ou mesmo,
este encorajamento ao ator social o transforma tanto, que chega a
influenciar em seu desenvolvimento e no ambiente em que vive. Ao tirálo da condição de passividade e colocando em condição de agente ativo
tudo em si e em sua volta pode se transformar, assim alerta Zambam
(2012, p. 66):
A condição de agente é uma característica peculiar na identidade e no agir do
ser humano como membro de uma sociedade e responsável pelos seus
destinos, o que o qualifica como impulsionador do processo de organização e
de desenvolvimento do ambiente onde se encontra. O ordenamento seguro de
uma sociedade tem como referencial o critério de avaliação a ação livre das
pessoas e a sua capacidade estabelecer e fortalecer as relações que contribuem
para a realização pessoal, a integração na dinâmica da sociocultural, assim
como lhe dá condições para influenciar ativamente na sua estruturação e no
seu desenvolvimento.

Cada ser possui um tipo de funcionamento e é preciso dar a elas o
poder de escolha através de suas capabilities. Entende-se que através do
aumento das capabilities dos atores sociais e a diminuição das diferenças
sociais, chega-se a este desenvolvimento da sociedade e da justiça social
ideal e livre, inclusive nas escolhas de coisas simples como a forma de se
alimentar, que de muitos esta escolha é tirada, como descrever Sen (2010)
em seu texto:
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
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combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente
expresso, a liberdade de ter estilos de vida diversos). Por exemplo, uma pessoa
abastada que faz jejum pode ter a mesma realização de funcionamento quanto
a comer ou nutrir-se que uma pessoa destituída, forçada a passar fome
extrema, mas a primeira pessoa possui um ‘conjunto capacitário’ diferente da
segunda (a primeira pode escolher comer bem e ser bem nutrida de um modo
impossível para a segunda). (SEN;2010; p.105).

A discussão sobre a o tema desenvolvimento, políticas públicas,
democracia, capabilities, entre outros temas desta natureza, é de suma
importância para a construção de uma sociedade justa e desenvolvida, não
só economicamente como Sen insiste em suas obras, mas também pelo
lado do desenvolvimento da sociedade como um todo.
Destaco aqui a atuação de Amartya Sen e Martha Nussbaum nesta
seara, pois não sei se pelo fato de terem feito alguns trabalhos juntos na
Índia, mas parece que ambos caminham e entendem o desenvolvimento
da sociedade de forma diferente dos demais autores que tratam mais sobre
economia. Eles não se esquecem do desenvolvimento econômico
necessário e importante para as nações, mas entendem também que não
há desenvolvimento de uma nação a se orgulhar, quando não há o
desenvolvimento de seus atores sociais em igual ou maior proporção,
assim também lembra Zambam e Kujawa (2017, p.10).
[...] cresce a importância do debate sobre a necessidade de outro modelo de
desenvolvimento e o conhecimento da obra de Amartya Sen pode trazer
“fachos de luzes” nestes tempos sombrios. Desvincular a compreensão de
desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico ou
exclusivamente do acesso a bens materiais torna-se cada vez mais importante.
É necessário entender o desenvolvimento, conforme propõem Sen, como um
processo de ampliação das capabilities, da condição de agente dos indivíduos
e das condições para o exercício das liberdades. As políticas públicas devem
ser planejadas e executadas visando à efetivação destas condições e assim
orientar o desenvolvimento.

O enfoque das capabilities foi a princípio criado do Sen e
posteriormente muito trabalhado e aperfeiçoado por Nussbaum, ligando
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inclusive as capacidades aos direitos humanos de todo cidadão, como
pode-se confirmar nesta importante contribuição:
[...] todo e qualquer cidadão, em toda e qualquer nação, e cada pessoa deve
ser tratada como um fim. [o enfoque das capacidades] dessa forma, é similar
à abordagem dos direitos humanos internacionais; na verdade, vejo o enfoque
das capacidades como uma espécie de abordagem dos direitos humanos.
(NUSSBAUM, 2013, p.94)

Em Sen (2010) encontra-se uma grande preocupação com a pobreza
que no seu modo de ver é uma grande forma de exclusão social e
impedimento do desenvolvimento das capabilities dos atores socias, pois
não terão acesso a necessidades básicas com educação, saneamento, saúde,
segurança, entre outros, e a nenhum tipo capacitação ou de melhorias em
sua vida. Nesse prisma em seu libre “Sem fins Lucrativos”, Nussbaum
transmite a importância do regime democrático e dos cidadãos se
relacionarem adequadamente com o mundo que os cerca, também através
da arte, da cultura, de coisas abstratas, e de utiliza-se o princípio da
empatia chamado por ela de “imaginação narrativa”, onde todos os
cidadãos possam se preocupar com os outros se colocando em seus lugares
de exclusão e sem possibilidades de escolhas:
Isso significa a capacidade de pensar como deve ser se encontrar no lugar de
uma pessoa diferente de nós, de ser um interprete inteligente da história dessa
pessoa e de compreender as emoções, os anseios e os desejos que alguém
naquela situação pode ter. O desenvolvimento da compreensão tem sido um
elemento fundamental dos principais conceitos recentes sobre educação
democrática, tanto em países ocidentais, como não ocidentais. Embora muito
desse desenvolvimento deva acontecer na família, as escolas de ensino
fundamental e médio, e mesmo as escolas técnicas e as universidades, também
desempenham um papel importante. (NUSSBAUM, 2015, p.95-96).

Nussbaum lembra a importância das disciplinas de humanidades,
artes, literatura entre outras nas escolas, que trarão uma formação
humana e responsável aos cidadãos e não só profissional e com
pensamentos no lucro.
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Se não insistirmos na importância crucial das humanidades e das artes, elas
vão desaparecer gradativamente porque não dão lucro. Elas só fazem o que é
muito mais precioso do que isso: criam um mundo no qual vale a pena
viver, pessoas que são capazes de enxergar os outros seres humanos como
pessoas completas, com opiniões e sentimentos próprios que merecem
respeito e compreensão, e nações que são capazes de superar o medo e a
desconfiança em prol de um debate gratificante e sensato. (NUSSBAUM, 2015,
p.143-144). (grifo deste autor).

Na obra “Educação e justiça social”, Nussbaum lembra da
importância das pessoas saberem se relacionar com outras de forma
harmônica mesmo diante de divergências.
[...] trocar ideias com os outros [pessoas] numa atmosfera racional de respeito
mútuo, o que é fundamental para a resolução pacífica de divergências tanto
no contexto de um só país como no de um mundo que cada vez mais se vai
polarizando devido a conflitos étnicos e religiosos. (NUSSBAUM, 2014, p.79).

Mesmo que se viva em um mundo tão globalizado e com tantas
facilidades de comunicação, a autora lembra que são criadas muitas
divergências para vida diária entre as pessoas, muitos dificuldades que
precisam ser superadas em prol de um boa convivência, pacífica,
harmônica e onde se possa alcançar os benefícios comuns a todos:
Assim, “a imaginação permite ter uma percepção profunda da experiência de
outra pessoa que, de outra forma, é muito difícil alcançar na vida quotidiana,
sobretudo num mundo em que qualquer encontro é dificultado pelas
gigantescas divisões que nele foram criadas” (NUSSBAUM, 2014, p. 81)

Portanto, é preciso mudar esta situação, muitas vezes de abandono
em que vivem os atores sociais, trazendo ao Estado e ao restante da
sociedade esta preocupação e responsabilidade em visitar suas realidades,
ouvir seus clamores, ter a percepção de suas capacidades, ter o
compromisso de transformá-las em capabilities, como convida os autores
pesquisados.
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Voltar a colocar nas matrizes curriculares as disciplinas que
enfatizam mais as humanidades e não só o aperfeiçoamento profissional,
lucros e aquisições materiais.
Dar empoderando ao atores sociais e permitir que eles saiam desta
situação de passividade e penúria que estão, para uma situação de agente
ativo e atuante no ambiente em que vivem, para que também possam ser
multiplicadores desta mesma ação e fomentem e fortaleçam ainda mais a
Democracia e suas nuances no meio em que estão inseridos.
5 Considerações finais
Após os estudos levantados nos diversos materiais e autores
pesquisados, chega-se à conclusão que as PP existem, são muitas e também
muito importantes como relatam Sen. Nota-se uma possibilidade de maior
sucesso das PP quando é criada com a consulta e participação de seus
atores sociais, pois eles tornam-se parte integrante desde a sua criação,
tornando-se também responsável pelo seu sucesso e aplicabilidade.
Reforça-se que a atuação do Estado na redescoberta da importância
das disciplinas como humanidades, artes, literatura, entre outras na
matriz curricular das escolas e instituições em todos os níveis da formação
dos atores sociais. Pois como relata Nussbaum (2014), estas disciplinas
aliadas aos viveres de cada um, “criam um mundo no qual vale a pena
viver” (grifo deste autor), não deixando os atores presos somente a lucros
e coisas materiais e passageiras, tornando a vida uma eterna luta sem
sentido e sem prazeres verdadeiros, se não os de conquistas de bens
materiais conseguidos por uns e retirados de outros.
Destaca-se também incansavelmente a importância do
fortalecimento e ampliação do regime democrático e de suas instituições,
lembrando novamente que por pior situação que ele se encontre em uma
nação, é ainda uma das melhores opções de regimes políticos para uma
nação que busca a sua liberdade e de seus cidadãos.
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Dá-se novamente um destaque especial a importância do resgate dos
atores sociais, em especial os mais excluídos da sociedade e em maiores
condições de vulnerabilidade. Dando a eles condições de ampliarem suas
capacidades (capabilities) e saírem da condição de passividade que lhe são
impostas por várias situações, buscando uma transformação em suas
vidas e uma atuação como agentes ativos e empoderados de suas escolhas,
sendo multiplicadores para as pessoas que o cercam e no ambiente em
vivem.
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11
As contribuições transdisciplinares de Amartya Sen
no desenvolvimento da educação escolar
Israel Kujawa 1
Taimara Foresti 2
Giovanna de Oliveira Pedroso 3

1. Introdução
Amartya Sen disponibiliza ferramentas conceituais para o
desenvolvimento humano, com reflexões transdisciplinares que podem
ser agregados em três áreas principais: economia, justiça e liberdade. Ao
relacionarmos estas ferramentas com a educação escolar, consideramos
sua construção social, histórica e política, intimamente ligadas à
universalidade de direitos e interligada com diversas dimensões
conceituais. O problema central deste artigo, trata da relação e da
aplicabilidade da teoria da justiça de Amartya Sen, nos métodos de ensino
e aprendizado e nas diretrizes para a educação escolar. O principal objetivo
deste artigo é reconstruir as bases teóricas acerca das relações entre
discentes e docentes, relacionando autores como Amartya Sen, Paulo
Freire e Pedrinho Guareschi, que sustentam o modelo educacional dialogal
e libertador, visando atingir o protagonismo e a emancipação das pessoas.
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Para avaliar essa aplicabilidade da teoria da justiça de Amartya Sen
na educação escolar, foi utilizado o método bibliográfico narrativo,
priorizando referenciais transdisciplinares, que sinalizam diálogos
possíveis com práticas pedagógicas transdisciplinares. Segundo o
economista indiano Amartya Sen, na obra Desenvolvimento como
Liberdade (1999), as discussões e debates públicos permitidos pelas
liberdades políticas e direitos civis, podem desempenhar um papel
fundamental na formação dos valores sociais estipulados pela sociedade.
Esta compreensão ampla de desenvolvimento, a escola deve privilegiar
democraticamente o protagonismo do conjunto dos sujeitos envolvidos no
contínuo e interminável processo educacional. Nesse modo de refletir, a
simultaneidade e a sincronia de ações, faz com que a caracterização de
escola no contexto dos desafios contemporâneos, não seja simplesmente a
evolução daquilo que se praticava no passado, mas demande uma
ressignificação epistemológica, que supere o tradicionalismo disciplinar,
padronizador e massificante. Para lograr êxito na ressignificação da
educação escolar, se faz necessário explicitar as concepções de ser humano
que a compõem, reconstruindo, analisando e delineando diretrizes que
identifiquem o indivíduo como pessoa. Segundo Paulo Freire (1970), o
homem é um ser inconcluso, isto é, que ainda está em um permanente
desenvolvimento de si próprio e por isso, não pode ser definido e
delimitado. Para Pedrinho Guareschi (2012), o ser humano pode ser
descrito e orientado a partir de três cosmovisões denominadas de
totalitária, individualista e comunitária.
No contexto da sala de aula, os desafios educacionais vinculam-se à
necessidade de concretizar uma evolução epistemológica, que supere a
diretriz da transmissão e consolide o referencial da construção e da
expansão da consciência, aliando justiça e liberdade. A evolução
epistemológica inclui as revoluções cientificas, explicitadas por Kuhn
(1987), quando a dimensão material é reconhecida como uma parte
agregada da realidade imaterial (ampla), nominado com a palavra
consciência. Segundo Amit Goswami (1998), a consciência, no sentido
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amplo é tudo que existe. Portanto, qualquer definição que se possa lhe dar,
será falha, visto que a definição é um fenômeno da consciência, e não o
contrário. No entanto, o reconhecimento da existência da consciência,
aliada a constantes exercícios reflexivos possibilita que a dimensão pessoal
da consciência seja expandida.
Com base nas teorias de Amartya Sen, a educação deve servir como
instrumento de libertação, ofertando capacitações, para que os indivíduos
se conscientizem acerca de suas próprias condições e atuem como agentes
da transformação e de desenvolvimento, nos contextos sociais aos quais
encontram-se inseridos. Atuar nas diretrizes de um modelo dialogal e
libertador, demanda o desencarceramento do pensamento crítico,
tornando possível a capacitação para a dignidade humana, que inclui a
superação da falsa separação autônoma e estática dos papeis sociais,
possibilitando à pessoa um ser sujeito. Sujeito esse, capaz de perceber e
fortificar sua capacidade para o desenvolvimento de sua autonomia e
tomada de consciência.
Para relatar as informações extraídas sobre as problemáticas que
envolvem a educação escolar no contexto contemporâneo, o artigo foi
organizado em três tópicos. No primeiro, foi reconstruído o conceito de
pessoa em três cosmovisões que são: a individualista, a totalitária e a
relacional ou comunitária. No segundo tópico, foi reconstruído os
conceitos de justiça, economia e liberdade, nas publicações de Sen. O
terceiro e último tópico relata as diretrizes para educação escolar,
decorrentes da cosmovisão de pessoa como relações, dos conceitos de
justiça, de economia e de liberdade. Eleger o ser humano e uma concepção
de pessoa como ponto de partida para a educação escolar implica em uma
inversão metodológica, reconhecendo que o ponto de partida não será
mais uma disciplina específica, mas um problema que transcende todas as
disciplinas, por isto é denominado de transdisciplinar (KUJAWA, 2016).
Como resultado, essa pesquisa visa oferecer uma maior centralidade para
a função social da educação escolar no contexto contemporâneo,
oportunizando o desenvolvimento de pessoas com capacidades de
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protagonismo e de autodesenvolvimento para a atuação nos mais diversos
setores da sociedade.
2. O conceito de ser humano simbolizado em três cosmovisões
O conceito de cosmovisão traduz a forma como compreende-se o
mundo de constantes relações humanas. Inclui elementos como o modelo
de sociedade, a concepção de ser humano, os valores e os tipos de relação
estabelecidos com os demais (GUARESCHI, 2012). A relevância de
caracterizar as compreensões, que parecem ser abstratas ou teóricas está
no fato de que as cosmovisões, influenciam e são relevantes nas práticas
sociais e geral, bem como no funcionamento institucional e nas práticas
pedagógicas. Cosmovisão é um conceito alternativo, mais preciso e
atualizado para as ciências sociais, no que se refere o termo paradigma,
que costuma ser empregado para designar um modelo, onde haja um
consenso relativo para os resultados da pesquisa científica (KUHN, 1987).
Na teoria de Guareschi (2012), as cosmovisões podem ser agrupadas
em três grandes modelos que são o individualismo, o totalitarismo e o
relacional ou comunitarismo solidário. Neste modo de representar o
pensamento, as cosmovisões totalitárias e individualistas, típicas e
hegemônicas das sociedades ocidentais modernas, podem ser substituídas
por uma terceira, que rompe com a desumanização e com a visão
equivocada de ser humano limitado no indivíduo. Trata-se de uma
tentativa de superação dos modelos ditatoriais simbolizados no conjunto
das ditaturas, bem como dos modelos liberais, que excluem e
desumanizam. O comunitarismo se diferencia por incluir o diálogo e a
democracia, bem como a definição de pessoa com um ser que forja sua
existência nas relações com os demais seres.
É oportuno salientar que nenhuma cosmovisão se apresenta de
forma plena, livre de contradições, assim como, as diferentes cosmovisões
foram constituídas em discrepantes momentos e lugares. Na perspectiva
ditatorial, a determinação do que é certo e deve ser seguido é a autoridade
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e a tradição. Porém, pensadores como Rene Descartes e Immanuel Kant,
contribuíram para afirmar que a legitimação não é mais a autoridade e a
tradição, mas o indivíduo que pensa, reflete e faz a experiência pessoal.
Estes pensadores contribuem para a sustentação epistemológica da
perspectiva liberal, ainda no século XVIII e neoliberal no final do século
XX, que se expandiu apoiada por ideais democráticos, opostos aos modelos
ditatoriais e centrados nas liberdades individuais. Na cosmovisão
individualista, o indivíduo se apresenta como suficiente para si mesmo,
não necessitando de outros para sua definição e compreensão.
As eventuais consequências de uma sociedade pautada no individualismo são:
o aumento das desigualdades sociais, a indiferença diante do sofrimento
alheio, a degradação dos laços sociais e do meio ambiente. Porém, para
perpetuar-se e garantir sua hegemonia, criam-se mecanismos ideológicos
propagados nas práticas cotidianas e difundidos principalmente pela mídia,
que apontam tal cenário como natural e imutável. (VERONESE; CARVALHO,
2006, p. 175)

A defesa do diálogo e da democracia são apresentados como
diferenciais que pesariam a favor da cosmovisão individualista. No
entanto, o princípio da consciência-de-si, somente para si mesma, é
geradora de guerras desenfreadas pelo poder, que amplia as desigualdades
e as ausências de reciprocidade. A defesa do encontro com outra
consciência, implica em sair de si mesma e ser reconhecida na outra. A
luta por reconhecimento, pode ser visualizada na história dos
enfretamentos para garantir a liberdade, a independência e a autonomia
(HEGEL, 2005). A busca por maiores níveis de harmonia social implica
em reconhecer o ser humano incluso em uma cultura, marcado por um
contexto, decorrente da posição de seus antecessores, constituindo
características pessoais e diferentes níveis de esforço.
Ao contrário do individualismo, que se apoia no primado do
indivíduo, na cosmovisão totalitária, o social é apresentado como uma
entidade em si, algo dado, que possui leis próprias, como as leis da
natureza:
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Nessa cosmovisão, o ser humano não é um ser autônomo, mas está sujeito ao
coletivo, limitando-se a expressar os valores de sua cultura, cumprir as
funções sociais determinadas ou colocar em prática as regras envolvidas na
lógica da estrutura de que depende. É o “todo”, o “coletivo” que predomina,
não havendo espaço para o singular e o diferente, sendo as relações pautadas
na massificação, no anonimato e na burocracia (...) O diferente, o que contesta,
é apontado como inimigo, como ameaça, sendo lícito combatê-lo ou até matálo, para o bem do coletivo (VERONESE; CARVALHO, 2006, p. 175).

O totalitarismo foi descrito e analisado por Hannah Arendt (1999),
que o descreve como uma forma de domínio que destrói as capacidades
políticas do ser humano e as instituições e as relações humanas,
transformando as pessoas em peças que atuam de forma automática para
alimentar uma engrenagem. Atrocidades são cometidas em nome de um
suposto bem maior, com polícias truculentas, serviços de vigilância e forte
manipulação ideológica.
A consolidação de uma cosmovisão equilibrada supõe a superação de
visão de ser humano como peça de uma engrenagem social, sem liberdade
e sem autonomia, bem como da cosmovisão que idolatra o indivíduo
solitário hermeticamente fechado em sua bolha social. Ao consolidar e
exercitar uma cosmovisão que inclua a concepção de pessoa na relação de
interdependência, com os demais seres e com a totalidade, a educação
escolar estará se aproximando da possibilidade de ser uma função
relevante para a construção social saudável e harmônica.
Trata-se de uma construção complexa, mas imprescindível, para
buscar soluções em um contexto em que as desigualdades, as violências,
as injustiças e as desumanidades teimam em expandir seus espaços. A
defesa de olhares acolhedores entre as pessoas, independentemente das
condições econômicas, sociais ou intelectuais, pode contribuir para o
fortalecimento de uma visão voltada ao social, contraposto ao
individualismo, ao autoritarismo e ao desumano. Mesmo que em pequena
escala, as microevoluções podem representar uma revolução na sociedade,
permitindo que novas visões de mundo possam ser pensadas e praticadas,
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pondo em discussão e questionamento filosofias que valorizam mais o ter
perante e o aparente do que o ser que transcende as sombras (PLATÃO,
2000). Além disso, as barbáries decorrentes das cosmovisões totalitaristas
que marcaram o século XX, devem ser lembradas em forma de denúncia,
para que os momentos mais cruéis da história da humanidade não voltem
a se repetir e não se perpetuem os mesmos atos de crueldade.
Para nos aproximarmos de uma situação em que a cosmovisão
comunitarista ou relacional, em que o ser humano tenha assegurada a
condição de expandir a própria consciência, na relação com os outros,
muitos fatores devem convergir. Um dos fatores é a consolidação do
entendimento que supere a visão maniqueísta, que separa os bons dos
ruins, os inteligentes dos ignorantes, os senhores dos escravos. Em
especial no dualismo que separa equivocadamente os senhores dos
escravos, na dialética do senhor e do escravo, Hegel (2005) demonstra que
a autonomia dos senhores é falsa e que sua liberdade é condicionada pela
interdependência. Outro fator, está vinculado com uma visão que combata
as injustiças evitáveis (SEN, 2011), que aumentam com a retirada os
direitos sociais e civis, de governos que desrespeitam às leis, em nome de
combate de inimigos maiores, sejam eles grupos étnicos com foi o caso dos
judeus no século XX, ou de grupos buscam o reconhecimento (mulheres,
pobres, negros) como é o caso do século XXI (SOUZA, 2017).
Neste contexto, o papel da educação escolar se mostra
imprescindível, para evitar que as tragédias da cosmovisão totalitarista se
repitam, defendendo a expansão da consciência, salientado a importância
do pensamento crítico, relacionando as cosmovisões e buscando a
superação do maniqueísmo. Apresentadas as cosmovisões que legitimam
conceitos de ser humano, em que tanto o individualismo como o
totalitarismo mostram-se insuficientes para sustentar a construção de
uma sociedade mais humana com a diminuição das injustiças evitáveis,
passaremos a tratar das necessárias relações conceituais entre economia,
liberdade e justiça.
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3. Relações conceituais necessárias
Este tópico do artigo trata das relações entre os conceitos de
economia, justiça e liberdade, nas publicações de Sen. A metodologia
utilizada por Sen pode ser entendida como uma distanciamento e
questionamento da epistemologia cartesiana positivista, que se apoia nas
especialidades ou na diretriz do separar para analisar, entender e explicar.
Ao afirmar que economia não pode ser restrita na dimensão da
engenharia, mas deve incluir a ética, ao defender um entendimento de
liberdade relacionado com superação da pobreza e criticar a visão
reducionista de justiça, Amartya Sen, ratifica a metodologia do relacionar
para analisar, entender e explicar.
Entre as inúmeras formas de compreender os conceitos de economia,
liberdade e justiça interessa a definição que considera a diretriz da
complexidade. Nessa forma de entender, não é possível analisar os
conceitos sem relacioná-los. Nesse modo de pensar, encaixam-se as
compreensões que apontam a relação como forma de compreender as
áreas do conhecimento destacadas.
A simplificação na metodologia da construção do conhecimento
afastou a dimensão ética da economia. O distanciamento entre a ética e a
economia está assentado na base epistêmica, cujo método é separar para
analisar, compreender e explicar. Na teoria de Amartya Sen, a defesa da
aproximação, salientado a necessidade do resgate da ética, visto que a
mesma foi negligenciada e excluída das análises econômicas. Para resgatála, se faz necessário enfatizar o desenvolvimento das capacidades
humanas, de integração e sustentabilidade social, propagando a necessária
valoração das condições de justiça, a administração equitativa dos recursos
disponíveis e a realização da pessoa na condição de agente.
Dentre as principais contribuições de Sen para a teoria econômica
internacional e as ideias de desenvolvimento econômico, encontra-se a
releitura que o economista faz da teoria de Smith, levando sua interpretação a
patamares muitas vezes esquecidos pela economia moderna, qual seja, a teoria
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econômica atrelada à psicologia moral, que proporcionará uma ideia de
mercado mais complexa do que, simplesmente, deixar que “a mão invisível do
mercado” aja livremente (COSTA; BARBOSA, 2019, p. 403).

A ética trata do comportamento humano, enquanto a economia
analisa as necessidades humanas confrontada com os recursos
disponíveis, a curto, médio e longo prazo. Incluir a dimensão ética na
economia supõem a mudança epistemológica cujo método é separa, para
o método que é relacionar para analisar, entender e explicar. A religação
do que não devia ser separado, ética e economia, supõem a retirada do
mercado como um valor absoluto, incluído e dando centralidade para ser
humano como componente de ligação.
O resgate e a centralidade para a dimensão ética da economia estão
na base e justificam a inclusão da discussão sobre a justiça. O conceito de
justiça pode ser reconstruído a partir de metodologias distintas. Uma que
separa a dimensão institucional do mundo vivido e pessoal. Outra, que
inclui o sentimento de justiça e as dimensões culturais do comportamento
humano.
[...] há uma dicotomia substancial entre dois tipos diferentes de argumentação
racional sobre a justiça que refletem dois grupos de importantes filósofos
ligados ao pensamento radical do período iluminista. Uma abordagem se
concentrou na identificação de arranjos sociais perfeitamente justos,
considerando a caracterização de “instituições justas”. [...] Por outro lado,
muitos outros filósofos iluministas [...] adotaram uma variedade de
abordagens que compartilham o interesse comum em fazer comparações
entre diferentes vidas que as pessoas podem levar, influenciadas pelas
instituições, mas também pelo comportamento real dessas pessoas, pelas
interações sociais e outros determinantes significativos. (SEN, 2011, p. 17-18).

As teorias de Amartya Sen contrapõem o modelo construtivista
procedimental de justiça, enfatizando a dimensão das diferentes interações
sociais. Essa distinção, aproximação e resgate das diferentes formas de
vida, na dimensão da justiça social, que para Amartya Sen, implica em
mudança metodológica, na qual a dimensão contratualista cede espaço
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para a dimensão das relações sociais, que diz respeito à vida das pessoas
na sociedade.
As discussões sobre justiça, devem incluir e ter como um dos pontos
de partida a liberdade. Em contextos de liberdade restrita, a
imputabilidade ética e o julgamento do comportamento tornam-se
insustentáveis, desse como, abre-se o caminho para agregar o estudo da
liberdade. A capacidade de livre escolha se constitui como um traço
elementar na vida pessoal e social ao permitir que, livremente, uma pessoa
decida que tipo de vida pretende seguir. No entanto, atingir esta dimensão
da liberdade, se faz necessário assegurar o que Sen denomina como
liberdade substantiva, que inclui os bens necessários para sobrevivência,
além das características e capacidades pessoais que possibilitem converter
os bens primários na promoção de objetivos pessoais (SEN, 2010).
O modo como Sen aborda os conceitos de economia, justiça e
liberdade, salienta que uma análise satisfatória da realidade, demanda a
superação do pensamento simples, focado em recortes especializados que
se afastam das diversas dimensões que compõem o comportamento
humano. As capacitações estão incluídas na teoria de Sen, como uma das
proposições relevantes e necessárias, para que a vida em sociedade seja
desenvolvida com diminuição de injustiças evitáveis. A metodologia de
análise proposta por Sen, bem como a centralidade para o conceito de
capacitação, tornam relevante a reflexão sobre as relações entre os
conceitos centrais da sua teoria e a problemática contemporânea da
educação escolar.
4. A viabilização da justiça, da economia e da liberdade, por meio da
educação escolar
Os conceitos de economia, liberdade e justiça se apresentam com
relevantes, nas bases conceituais que envolvem a educação em geral e a
educação escolar em específico. Os modelos culturais e as bases
epistemológicas predominantes da organização institucional foram
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consolidadas a partir do entendimento de que, “a função escola é ensinar
e que a educação vem de família”. Este entendimento está apoiado em uma
base epistêmica da separação, da fragmentação e da atuação escolar
reduzida ao técnico, especializado, repetitivo e padronizado, excluindo o
complexo, criativo e singular. Assim, não tecendo espaços para o conceito
de pessoa vem se fazer presente, na construção dessa “educação”.
Em sintonia com o entendimento das ciências que estudam o
comportamento, se faz necessário atribuir uma posição de destaque para
os conteúdos da consciência (GUARESCHI, 2012), para aspectos globais e
não empíricos, que alteram a percepção dos referenciais e orientam o
mesmo. As condições do comportamento humano no início desse século
XXI, estão paradoxalmente marcadas pela perturbação, influenciada por
excessos de estímulos e de opções, visualizada em dificuldades nas relações
de aprendizado, que são reflexivas, implícitas e culturais. Nas palavras de
Bauman (2010), “a cultura de hoje é feita de ofertas, não de normas” (p.
33). Essa constatação inclui o paradoxo, em decorrência das informações,
das opções de pensamento e de comportamento que desorientam, por se
apresentarem em quantidade excessiva. Para um entendimento adequado
dessas dificuldades, se faz necessário considerar as influências das
variáveis de ordem comercial, mercadológica e tecnológica.
Além disso, a instabilidade provocada pela retomada de alguns
princípios formais gera incerteza e insegurança epistemológica,
resultando na indisponibilidade ou falta de prontidão para reorganizar e
ampliar o campo de percepção. Em sintonia com a descrição apresentada
por Morin (2008), “há uma ressureição das entidades globais, como o
cosmos, a natureza, o homem, que foram picadas como salsichas,
finalmente desintegradas, supostamente porque provêm do senso
primitivo pré-científico, na verdade porque contêm, no âmago, uma
complexidade insuportável para o pensamento disjuntivo/redutor” (p. 8990).
Nesse campo de relações complexas e problemáticas, entre os
estímulos externos e os referenciais internos, o que é e como é percebido
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pelo indivíduo, são importantes elementos para que se possa compreender
e contribuir para a auto orientação do comportamento. Quando o campo
de visão está limitado a uma parte de um determinado objeto, sem
considerar que o todo influencia, mesmo estando além dos limites da
percepção, há uma tendência ao aumento do desequilíbrio, de
reducionismos e de equívocos. Nesses equívocos, se incluem, como por
exemplo, a grande parte das análises que se repetem, da atual crise
educacional, política, institucional, jurídica, moral e econômica do Brasil.
Uma problemática que envolve a falta de sintonia entre o
comportamento e os objetivos dos jovens, na relação com o ofertado pelas
instituições escolares está na estagnação dos referencias para
compreensão da ciência. Para transcender os abismos existentes das
ciências, com o mundo vivido, Morin (2011, p. 11) propõe a superação do
que ele denomina como “patologia do saber e a derrota da inteligência
cega”, em seu método da complexidade:
Vivemos sob o império dos princípios de disjunção, de redução e de abstração,
cujo conjunto constitui o que chamo de o paradigma da simplificação.
Descartes formulou este paradigma essencial do ocidente, ao separar o sujeito
pensante (ego cogitans) e a coisa entendida (res extensa), isto é, filosofia e
ciência e ao colocar como princípio de verdade as ideias claras e distintas, ou
seja, o próprio pensamento disjuntivo. Esse paradigma, que controla a
aventura do pensamento ocidental desde o século XVII, sem dúvida permitiu
os maiores progressos ao conhecimento científico e à reflexão filosófica; suas
consequências nocivas últimas só começaram a se revela no século XX
(MORIN, 2011, p. 11).

Morin (2011) constata a disjunção entre o formal, neutro, acadêmico
e mundo vivido, entre conhecimento e ética, bem como a redução de um
tema, de um problema para a ciência de forma específica. Esse modelo
disjuntivo e reducionista controlou/dominou maneiras de pensar, que
resultou-se em progressos para o conhecimento científico. No entanto,
carregou, também, o aumento da agressão, da violência, do sem sentido,
com mortes e destruição do homem, da vida e da natureza. Não se trata

Israel Kujawa; Taimara Foresti; Giovanna de Oliveira Pedroso | 171

de ratificar um saudosismo medievo do período pré-moderno ou précartesiano, mas de registar a constatação da relevância em perceber que a
interpretação dos desdobramentos históricos da modernidade (BAUMAN,
2010) devem transcender ao sentido unívoco.
As metanarrativas da tradição ocidental, construídas a partir da
mitologia, do logos filosófico grego, da fé cristã medieval e da razão
moderna foram alteradas, mas não deixaram de existir. Além da
significativa aproximação delas entre si, passando-se a conviver com as
diversas vertentes da tradição oriental, simbolizadas, por exemplo, no
budismo no islamismo. Nesse contexto de pluralidade e alta complexidade,
as orientações e reorientações comportamentais passam pela assimilação
dos conceitos que corroboram para a construção de diretrizes que
transcendem os limites do pensamento simples e objetivo. Essas
reorientações incluem uma reforma do pensamento, assimilando o
pensamento sistêmico, a teoria da complexidade e a modernidade líquida.
Fritjof Capra (1982) sintetiza as contribuições e os limites do método
analítico cartesiano que orientou a evolução científica moderna:
O método de Descartes é analítico. Consiste em decompor pensamentos e
problemas em suas partes componentes e em dispô-las em sua ordem lógica.
Esse método analítico de raciocínio é provavelmente a maior contribuição de
Descartes à ciência. Tornou-se uma característica essencial do moderno
pensamento científico e provou ser extremamente útil no desenvolvimento de
teorias científicas e na concretização de complexos projetos tecnológicos. Foi
o método de Descartes que tornou possível à NASA levar o homem à Lua. Por
outro lado, a excessiva ênfase dada ao método cartesiano levou à fragmentação
característica do nosso pensamento em geral e das nossas disciplinas
acadêmicas, e levou à atitude generalizada de reducionismo na ciência — a
crença em que todos os aspectos dos fenômenos complexos podem ser
compreendidos se reduzidos às suas partes constituintes (p. 45).

A transição metodológica com a incorporação de novos referenciais
epistemológicos, enfrenta variáveis coercitivas, entre as quais, vale
perceber a relativa supremacia, de uma forma de conhecimento etiquetada
como científica, a partir da qual, a evidência que separa a realidade e
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imaginação foi calcificada, classificando a dimensão imaginativa como
objeto investigativo irrelevante. A leitura reflexiva foi substituída pela
leitura das palavras, restritas ao sentido técnico, com isto o conhecimento
passou estar limitado a uma reposição de dados, sem avanços a respeito
de como eles devem ser relacionados, fazendo com que a informação
ocupe o lugar da sabedoria.
As ferramentas científicas apresentadas pelas diversas ciências
trouxeram para o concreto, fatos que estavam no mundo da imaginação.
Entre os exemplos ilustrativos, vale relatar a comunicação instantânea de
pessoas que estão em continentes diferentes e a capacidade de se deslocar
pelo espaço aéreo. Essas ferramentas disponíveis no mudo
contemporâneo advém das diversas especialidades, úteis para descrever e
construir realidades concretas. No entanto, as especialidades são limitadas
pelo recorte, se restringindo a uma dimensão pequena da realidade,
apresentando poucos ou nenhum investimento e esforço para relacionar
as partes entre si. Essa metodologia de construção de conhecimentos,
caracterizado como de alta especialização, está desconectada dos fatos
sociais e da vida na sua dimensão humana.
A orientação/desorientação do humano é resultado de construções
culturais, abstratas, imaginárias, imateriais que foram separadas das
especialidades científicas, que se pretendem objetivas, extas e concretas.
Supostamente, as ferramentas científicas deveriam estar a serviço do ser
humano, no entanto os exercícios de “humanização” dependem da relação
diretas das pessoas com a natureza, nos quais as especialidades científicas
ou tecnológicas se apresentam como ferramentas. Desse modo, a
humanização das pessoas passa pela capacidade de perceber e avaliar os
seus modos de convivência entre si, com a natureza e com as ferramentas
científicas disponíveis.
O modelo científico moderno pode ser simbolizado na aposta do ser
humano em conhecer completamente a natureza e na instrumentalização
da mesma para benefício próprio. As crises vividas na sociedade do século
XXI devem ser entendidas, também, como uma crise deste modelo,
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representado em um modo de relacionamento entre esses três
componentes da realidade: natureza, humano e tecnologia. Por mais
evoluído que o conhecimento esteja, ainda não viabilizou e parece se
distanciar do atendimento das necessidades básicas para o humano no seu
conjunto, no qual estão incluídos, por exemplo, a segurança alimentar e
habitacional (BAUMAN, 2009).
Percebe-se um distanciamento abismal entre humano, a natureza e a
tecnologia, assim como entre grande parte do conhecimento produzido no
meio acadêmico, que não se relaciona com as necessidades humanas. Para
além de entender, controlar e atender as necessidades, se faz necessário
relacionar com ponto de partida para a dimensão do desejo das emoções e
dos sentimentos, que, de certo modo, foi negligenciado pelo modelo
moderno (DAMÁSIO, 2012). Algumas proposições teóricas e princípios
devem ter centralidade (SEN, 2010) para equacionar este paradoxo que
disponibilizou significativas facilidades, mas que, ao mesmo tempo, uma
grande parcela da sociedade não acessa ao básico. Exemplos de práticas,
que defendem ações que instituam gradativamente programas de renda
básica incondicional devem ser universalmente viabilizadas.
A crise do modelo teórico da modernidade, simbolizado em um ciclo,
cuja base está em Rene Descartes e o ápice está em Immanuel Kant devem
ser cotejados com a crise de um modelo científico, que caracteriza a ciência
moderna e auxilia na análise, compreensão e explicação da problemática
enfrentada pela educação escolar. Os referencias para o comportamento
humano, cuja base está em cientistas modernos (que também são
pensadores) como Isaac Newton e Sigmund Freud, devem ser confortados
com Albert Einstein, Carl Gustav Jung, Fritjof Capra, Edgar Morin, entre
outros, para que possamos consolidar novos referenciais epistemológicos.
Conclusão
O lugar da educação escolar no século XXI se apresenta como
possibilidade de contribuir para a inserção social saudável e diminuição
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das injustiças evitáveis. Esta contribuição passa pela religação de
dimensões do conhecimento que foram separadas. Para além das
religações, nas suas dimensões materiais, a dimensão imaginativa,
sentimental, emocional e afetiva devem ter centralidade. Para a
consolidação de novas bases conceituais, no atual contexto de
desorientação, se faz necessário a construção do conhecimento a partir da
história de vida, com o protagonismo de quem aprende, com centralidade
na complexidade do humano e das relações sociais em substituição ao
monológico, ao natural ou formal. As diversas cosmovisões de ser humano
devem ser analisadas nos seus efeitos concretos, com foco na relação entre
as diversas dimensões da vida, das diversas áreas do conhecimento,
almejando a superação do pensamento patológico (MORIN, 2011),
substituindo a forma simples pela forma complexa de pensar. Nesta
análise das percepções que orientam comportamentos e práticas
pedagógicas, os efeitos nocivos das cosmovisões que restringem a pessoa
a condição de máquina ou a uma peça de uma engrenagem, bem como de
indivíduo autossuficiente e não relacional, devem ser evidenciadas. As
análises que apontem para os limites das cosmovisões totalitárias ou
individualistas, deve abrir espações para o relacional e comunitário.
O cartesianismo que calcificou do pensamento binário, focado nas
especialidades, no qual o indivíduo foi separado do social e o corpo da
mente é insuficiente para a superação da problemática que envolve a
educação escolar. O estabelecimento de relações entre as diversas ciências
e os diversos temas, como justiça, economia e liberdade, possibilitam a
constituição de novos espaços de pensamento e o reconhecimento de
novos comportamentos, pelos quais as pessoas, independente da condição
de gênero, classe social ou etnia, lutam para legitimar seus direitos.
A efetividade da educação escolar é dependente da superação do
reducionismo e das dicotomias, que estão enraizadas no pensamento e no
comportamento individual e institucional. O modelo de educação escolar,
no qual a prática pedagógica está focada na transmissão de informações
para as pessoas como se fossem iguais, sem considerar sua subjetividade
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é insuficiente. O modelo relacional, no qual se aprende o que fazer com as
informações, dever ter centralidade, pois dará sentido para as mesmas
dentro do contexto em que cada um vive. Deste modo, cada um vai
aprender a interpretar as informações em sintonia com a sua
potencialidade e a sua capacidade.
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O Direito a Liberdade como categoria de Justiça Social:
uma reflexão a partir das contribuições de Amartya Sen
Izete Pengo Bagolin 1

1 Introdução
Em contextos em que as injustiças sociais resultam em elevado
número de pessoas enfrentando severas privações, é razoável nos
questionarmos sobre quais as razões que nós temos para valorizar o
direito à liberdade como requisito para promoção de justiça social. Na
perspectiva da abordagem das Capacitações de Amartya Sen, como o
próprio autor costuma ressaltar em diversos trechos de suas diferentes
obras, os argumentos em favor da importância da liberdade estão em
todos os lugares. Para ele, a liberdade tem tanto importância constitutiva,
quanto instrumental no processo de desenvolvimento humano, na
promoção e avaliação do bem-estar humano e da justiça social. Mas o que
isso significa? Como isso se inter-relaciona com as questões de justiça e,
principalmente, de injustiças sociais?
Para auxiliar a reflexão sobre essa questão, serão apresentados e
discutidos alguns dos elementos que Amartya Sen utiliza nas obras Uma
Ideia de Justiça e Racionalidade e Liberdade.
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2 As injustiças como parâmetros para reflexões sobre critérios e
fundamentos de justiça
No início da obra uma ideia de justiça, Sen (2009) ressalta que um
aspecto central, que precisamos ter em mente, quando queremos tratar da
ideia de justiça é que nós podemos ter um forte senso de injustiça em
várias situações e mesmo assim não concordar sobre qual é o aspecto
dominante (específico e fundamental) para diagnosticar e enfrentar uma
determinada injustiça.
Seguindo essa linha de raciocínio, para o autor, “os requisites de uma
teoria da justiça exigem a inclusão da racionalização (escrutínio público)
ao processo de diagnosticar situações justas e injustas” (Sen, 2009 p.5). O
processo de razão pública, na perspectiva do autor, é fundamental para
analisar adequadamente estados de bem-estar e justiça social,
contribuindo assim, para o entendimento da situação de injustiça e
também, para construção coletiva de soluções que promovam a expansão
das liberdades fundamentais das pessoas.
A ideia de utilizar a racionalidade para buscar reduzir privações
intoleráveis e buscar o bem-estar remonta a Aristóteles e, e segundo Sen
(2009), continua válida e atual. Ao mesmo tempo, o uso racional das
oportunidades oferecidas pela ciência e tecnologia moderna, de forma
conjunta com os objetivos finais e valores, é um poderoso desafio do
presente.
Esse desafio e seu tamanho, decorrem de um conjunto de
dificuldades que fazem parte desse processo de razão pública. Nessa
perspectiva, Sen (2009) destaca a importância de refletir sobre: Como nós
vemos a demanda por racionalidade e quanto nos guiamos pela
recomendação de Aristóteles de que as escolham deveriam ser guiadas por
desejo e razão voltados para um fim?
Ao explorar essas questões, o argumento do autor volta-se para as
dificuldades profundas que ele considera que acompanham esse debate e
o efetivo exercício do processo de razão pública. A primeira, destas
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dificuldades consiste em definir os desejos de quem e os objetivos de quem.
Essa dificuldade tem origem na grande diversidade de desejos, valores e
preferências. Sen (2002) argumenta que existem tantas preferências
quanto pessoas e que o desafio de agregar estas diferentes preferências
tem ocupado uma fatia considerável do debate. Muitos autores,
principalmente na área de escolha pública, se debruçaram para responder
a questionamentos como por exemplo: É possível fazer escolhas agregadas
de bem-estar social que sejam razoáveis? Existem formas de decisão que
respeitem, razoavelmente, os valores e preferências individuais? Esse
desafio, apesar dos muitos avanços do debate da escolha pública, continua
enfrentar dificuldades de operacionalização prática.
Uma segunda dificuldade diz respeito ao argumento de Buchanan
(1954) de que “racionalidade e irracionalidade como um atributo do grupo
social implicam a imputação ao grupo de uma existência orgânica
contrária (separada) dos seus componentes individuais. Isso implicaria a
inexistência de diversidade. No entanto, na prática, mesmo de grupos
pequenos, aparentemente homogêneos, a diversidade de preferências,
valores e atitudes desafia a agregação de preferências.
A terceira dificuldade se refere, também a questionamento de
Buchanan, que sugere, no mínimo, que se tenha cuidado na imposição de
propriedades fortes sobre consistência de escolha social e, mais
ambiciosamente, isso sugere que deveríamos abandonar todas as
avaliações consequencialistas de acontecimentos sociais e optar por
abordagens procedimentais.
A quarta dificuldade apontada por Sen (2002), apresenta o
argumento de que os prospectos da racionalidade em decisões socias
devem ser fundamentalmente condicionais a natureza da racionalidade
individual uma que existem diferentes concepções de racionalidade
individual.
Ainda nessa perspectiva da racionalidade, o autor destaca que existe
outra questão relacionada a racionalidade e comportamento social, que diz
respeito ao papel da iteração social no desenvolvimento dos valores, e
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também, a conexão entre a formação dos valores e o processo de tomada
de decisão. Para Sen (2002) esse é um ponto que ainda precisa avançar,
pois a teoria da escolha social tem evitado essa questão, seguindo Arrow
que diz que: nós vamos assumir que “os valores como dados”.
Em função da demanda por razão pública e das dificuldades que esse
processo envolve, é importante trazer para a conversa sobre a liberdade
como um direito, um importante questionamento que o autor já utilizou
na discussão sobre desigualdade e também nos seus argumentos sobre a
importância da liberdade nas decisões de interesse social. Podemos, então
nos questionar sobre: Liberdade de que?
Para refletir sobre questionamento, recorro a contribuição de Sen
(2002), no capítulo 21, do Livro Rationality and Freedom, sobre os dois
aspectos da liberdade, que são: (1) o aspecto da oportunidade e; (2) o
aspecto do processo. Nessa discussão o autor argumenta que apesar de
distintos, estes dois aspectos não podem ser desvinculados e que as nossas
preferências são responsáveis por vincular os dois. Para Sen (2002), nós
podemos valorizar objetivos relacionados com o resultado final, mas,
também, podemos valorizar o processo de escolha, por meio do qual
chegamos a esse resultado final. Por exemplo, nós podemos valorizar a
liberdade de sermos prósperos, criativos, realizados, felizes. Mas, também,
podemos valorizar ser hábeis para escolher livremente o caminho que nos
levará, ou não, a prosperidade, realização, felicidade sem ter enfrentado
interferência de outros nos dizendo ou determinando a forma como
vivemos ou o que devemos fazer.
Avançando na perspectiva de liberdade como um critério de justiça,
que seja capaz de considerar tudo aquilo que as pessoas valorizam ser ou
fazer, cabe considerar o segundo questionamento relacionado com a
liberdade e nos perguntarmos: Liberdade para quem? Nessa perspectiva,
valorizar a liberdade como requisito para a justiça, implica também na
necessidade de lidar com questões relacionadas a quem são o seriam os
beneficiários dessas liberdades e ter respostas para questões como: (1) são
as liberdades que eu valorizo?; (2) são as liberdades que a maioria
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valoriza? Ou são (3) as liberdades “negociadas” e discutidas? Em outras
palavras, são as liberdades que resultam de um processo de razão (ou
escrutínio) público?
Para Sen(2002), existe uma conexão básica entre os dois aspectos da
liberdade por meio do mecanismo das nossas preferências. Isso decorre de
a base informacional da escolha social incluir nosso sistema completo de
valores, incluídos os valores sobre os valores. Se a visão baseada em
preferência for usada, então, ambos aspectos da oportunidade e aspecto
do processo deveriam em última instância ser julgados pelo que as pessoas
preferem, ou tem razão para preferir. Para o autor, as preferências são
relevantes no julgamento de processos de duas formar inter-relacionadas.
i)Preocupação com o processo pessoal: os indivíduos podem ter preferências sobre
o processo que ocorre em suas vidas.
ii)Preocupação com o processo sistêmico: Eles podem, também, ter preferências
sobre o processo que opera como regra geral no funcionamento da sociedade.

A preocupação com o processo pessoal se refere ao jeito que os
indivíduos gostam de fazer suas escolhas e levar suas vidas, levando em
consideração se estes indivíduos são ajudados ou impedidos pelas outras
pessoas ao seu redor, e assim por diante.
A preocupação com os processos sistêmicos se refere as visões sobre
as instituições e regras de comportamento social. Por exemplo, se uma
pessoa odeia a interferências dos outros em sua vida pessoal, mas não tem
particular preferências sobre a adequação de regras gerais referentes a
interferência na vida dos outros então, esse é um caso de preocupação com
processos pessoais, mas não com processos sistêmicos.
Porém, para Sen (2002) nós podemos encontrar, também, a
possibilidade oposta quando uma pessoa é movida pela necessidade de
existência de um conjunto de procedimentos apropriados como
mecanismo de decisão política mesmo que sua vida não seja afetada por
isso. O que é mais frequente, o usual, em sociedades não polarizadas, é as
pessoas tenderem a ter preocupações tanto com processos pessoais quanto
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sociais. Mas cabe o questionamento sobre: Mas qual a abrangência social
das preferências que englobam processos sociais
É importante ter em mente que a preocupação com processos
sistêmicos reflete crenças sobre propriedade social, enquanto preocupação
com processos pessoais pode ser totalmente auto interessada e, nesse caso,
a pessoa pode estar disposta a defender a liberdade como um direito, mas
somente naquelas coisas que lhe interessam.
Em termos da abordagem da teoria da escolha social, o que os
indivíduos preferem sobre os processos bem como sobre os resultados
finais deve ser centralmente relevante nas avaliações sociais e isso se
aplicaria a compreensão e avaliação da liberdade. Avaliando a natureza e
a extensão da liberdade, torna-se claro que a preocupação com o processo
pessoal deve ser incluída. E, Sen (2002) defende a ideia de que nós
precisamos ir além do aspecto de oportunidade da liberdade. Para ele,
embora menos imediata, a preocupação com processos sistêmicos é
relevante para o exercício de análise e utilização da liberdade, uma vez que
as situações de liberdade orientada por processos pode precisar ser julgada
em termos do atendimento ou violação de regras sistêmicas relacionadas
com os processos.
Por exemplo, na avaliação de uma situação na qual seja necessário
julgar se a liberdade de uma pessoa está sendo ou não violada, a referência
deve estar fundamentada nas regras de abrangência geral como, por
exemplo, regras sobre o respeito a privacidade uns dos outros. As regras
devem ser generalizáveis ao invés de serem aplicadas indivíduo a
indivíduo. Da mesma forma, na determinação da cobertura de liberdades
pessoais, existe a necessidade de obter uma lista compartilhada de
diferentes liberdades que poderiam ser usadas para avaliar a violação ou
provimento de liberdades pessoais a cada um. Sen (2002) argumenta que
essa questão é central na discussão dos direitos a liberdade pessoal, por
exemplo.
No entanto, recorrendo novamente a obra a ideia de justiça,
Sen(2009) ressalta que a sociedade é o resultado de fatores não
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institucionais tais como comportamento das pessoas e interação social. E,
além disso, na visão dele, se uma teoria da justiça é útil para guiar, via
escolha racionalizada as políticas, estratégias ou instituições, então a
identificação de um arranjo completamente justo não é nem necessário e
nem suficiente.
Nesse aspecto, se insere o debate 2 entre Amarty Sen e Martha
Nussbaum na construção ou não de uma lista de capacitações (liberdades)
para guiar as avaliações de bem estar, justiça e formulação de políticas
públicas. Na visão de Amartya Sen, uma lista completa não teria utilidade,
porque ela deveria emergir dos problemas e debates de cada local ou
comunidade. Sendo construída com a participação das pessoas, via
processo de razão pública.
Por outro lado, o argumento de Martha Nussbaum, é de que uma
abordagem completamente aberta, torna-se “não operacionalizável” como
instrumento de avaliação e comparação de diferentes estados de bem-estar
e justiça. Nussbaum aceita o argumento da importância da participação e
de que as pessoas façam parte das decisões, mas defende a importância de
acordos mais gerais, que deem suporte, inclusive, aos valores e direitos
universais. (NUSSBAUM, 2000,2003).
3 Considerações Finais
Para finaliza, essa reflexão, deixo os questionamentos: A liberdade
enquanto um direito, consegue garantir o exercício justo das liberdades
individuais sem violar o objetivo social? Em países como o Brasil, onde
existem elevadas desigualdades e diferentes níveis de efetivação dos
direitos legalmente garantidos, como ampliar a liberdade, especialmente
as liberdades individuais, daquelas pessoas menos favorecidas para que
elas consigam ser capazes de participar efetivamente de processos de

2
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razão pública e fazer valer o direito a liberdade de ser e ou fazer o que
consideram importante?
Referências:
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Estado e reconhecimento:
a dificuldade de superação do individualismo
no Estado Democrático de Direito brasileiro
João Luis Bernieri 1
José Carlos Kraemer Bortoloti 2

1 Introdução
O Estado Democrático de Direito brasileiro, por meio da Constituição
Federal de 1988, trouxe a perspectiva transformadora democrática,
levando a superar os modelos autoritários que o sucederam. Confere ao
povo brasileiro a esperança, que em outros tempos foi levantada pela
classe burguesa, comprometendo-se em assegurar a todos os indivíduos
igualdade de condições, erradicar as diferenças de classes e
descentralização do poder para que esse passasse-se a ser originariamente
do povo.
Acolhendo como princípios basilares do Estado brasileiro, a cidadania
e a dignidade da pessoa humana figuram como guias da atuação estatal.
Contudo, passados trinta e um anos do advento da democracia no Brasil,
ainda se amarga a dificuldades para se tornar uma sociedade altruísta,
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experimentando as mazelas de uma sociedade egocêntrica, centrada em
obter suas conquistas individuais.
Partindo do método dedutivo, engendrado a partir da consulta
literária, dados e outras referências, o presente texto busca provocar a
percepção sobre a dificuldade de promoção de direitos que transcendem o
indivíduo e que em consequência terminam por restringir também o
acesso a considerável gama de cidadãos que não possuem condições, tanto
de percepção sobre seus direitos, assim como fadados ao esquecimento da
sociedade, a qual briga com sua feição fraterna.
Para isso, as provocações dialogam com a Teoria do Reconhecimento
de Axel Honneth e as capacitações (capabilities) de Amartya Sen, como
pontos opostos da visão individualista-excentrista, bem como perspectiva
para a saída da sociedade brasileira da visão pura e excêntrica de seus
direitos individuais.
À guisa das considerações encontradas pelo trabalho, é possível
afirmar que o ser em reconhecimento, o indivíduo inserido em uma
conjuntura de compreensão, respeito e interação com direitos que
transcendem ao indivíduo, fomenta as capacitações (capabilities) e forma
um ciclo de efetivação de direitos, bem como sua interação com a atuação
frente ao Estado passa de espectador para interlocutor no Estado
Democrático de Direito.
2 Um resgate da memória sobre o estado social
Com o crescimento acelerado e o desenvolvimento descontrolado das
desigualdades sociais, o liberalismo concentra em sua evolução o avanço
do pensamento individualista-patrimonialista, voltada ao aumento do
patrimônio econômico as custas de uma forma de governo não
intervencionista, característica marcante do período liberal.
Ocorre que diante do aumento significativo das discrepâncias sociais,
em razão do gozo das garantias liberais se encontrar efetiva em pequenos
grupos, o proletariado, irresignado com tais condições, clama pela
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intervenção estatal a fim de romper com o aumento da invisibilidade
direcionada às classes pobres. Em razão disso, emerge o Estado Social,
encarregado de intervir no domínio econômico, social e político, a fim de
aproximar o indivíduo oprimido da convivência com a sociedade e o
próprio ente governamental.
Ademais, aliado ao seu surgimento, visualiza-se o movimento
constitucional a fim de positivar normas e regular a atuação do Estado
frente às dificuldades apresentadas pelo período liberal. Nesse sentido,
emergem os direitos sociais, assentados sob normas que exigem, por meio
da prestação estatal, tratamento isonômico a todos os indivíduos que se
encontram em condição de desigualdade, provendo às classes
marginalizadas o acesso a bens básicos para seu reconhecimento como
cidadão digno de direitos.
O desenrolar do liberalismo é marcado pelo domínio dos pequenos
grupos sociais dotados de grande poder econômico, a classe burguesa, a
qual após “acordar” o povo para reivindicação de seus Direitos, de forma
obscura assume o controle do ente estatal, e por meio da implementação
de uma política não intervencionista de Estado, dá início,
mascaradamente, ao controle do ente governamental. Em detrimento
disso, o pensamento individualista-holista ganha força, e os direitos a
liberdade inerentes a todos enquanto cidadãos, passam a ser de “poucos”.
Com o avanço do desequilíbrio econômico associado as condições
desumanas de trabalho, os indivíduos lançados a beira do esquecimento
rebelam-se diante da falta de realização das garantias individuais no
campo material 3 (STRECK; MORAIS, 2014, p. 70). Nesse sentido,
categórica a lição de Jorge Miranda ao dizer que “os direitos são os mesmos
para todos, mas como nem todos se acham em condições para os exercer,
é preciso que essas condições sejam criadas ou recriadas” (MIRANDA,
2016, p. 10).

3

A respeito do tema, Streck e Morais quando elucidam que no Estado Liberal se tem “uma concepção individualista
e formal da liberdade, no qual há o direito, e não o poder de ser livre”. STRECK; MORAIS, 2014, p. 70.
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Dessa forma, com base nas problemáticas apresentadas a partir da
Revolução Industrial e adotando o slogan utilizado durante a Revolução
Francesa 4, o proletariado dá início à busca pelo rompimento do
pensamento individualista-patrimonialista-burguês, reivindicando a
queda de um governo ausente, que diante da forma de atuação em que se
encontrava, protegia e alavanca o desenvolvimento dos pequenos grupos
detentores do poderio econômico (BONAVIDES, 2002, p. 214).
Somado aos ideais revolucionários, elementar indicar a influência
dos períodos marcados pelos resultados pós-guerras como imprescindível
para a superação do liberalismo, uma vez que tais fatos históricos se
mostraram capazes de inflamar “uma alteração radical na forma de
conceber as relações entre o Estado e a Sociedade”( NOVAIS, 2006, p.181),
preparado para compor o fim de um período gravado pelo crescimento
econômico de pequenos grupos.
Basilar a importância dos movimentos constitucionais que, ao lado
das grandes guerras mundiais, alcançou por meio da Constituição
Mexicana de 1917 e de Weimar em 1919, o ponto máximo para emergência
do Estado Social. Tais constituições são recepcionadas como as primeiras
a incorporarem em seu texto uma gama de direitos reconhecidos como
sociais, uma vez que assim como o Estado Social, buscavam promover a
justiça social.
Contudo, o fato de serem recepcionadas como sendo as primeiras a
elencar em seu texto normas de cunho social preocupadas em atribuir ao
Estado o papel de assistir aos indivíduos, quando estes não possuírem
meios para alcançar a realização de suas necessidades por si próprios, não
se inaugura a partir do movimento constitucional do século XIX e XX, pois
antes mesmo se estabelecer a crise liberal, encontra-se na Grã-Bretanha
no século XVII, uma constituição preocupada em organizar uma forma de
assistência social (NOVAIS, 2006, p.180).

4
Nesse sentido Bonavides ao dizer que “[...]a propagação paralela e não menos influente das teses do igualitarismo
democrático da Revolução Francesa" para se referir sobre a importância de tal movimento histórico para a
emergência do Estado Social. (BONAVIDES, 2002, p. 214).
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A partir de então, a nova forma de atuação de Estado, se mostra
completamente às avessas do anterior, pois agora, enlaçado pelo clamor
social voltado a incumbir no ente estatal a responsabilidade de um governo
atuante, cabendo ao Estado “a palavra de ordem deve determinar e
garantir precisamente, sob a forma do direito, as linhas e os limites da sua
actuação, bem como as esferas de liberdade dos cidadãos (NOVAIS, 2006,
p. 180).
Sendo assim, as classes lançadas ao esquecimento, passam a
reconhecer na figura do Estado, uma forma de limitar o controle
econômico da classe burguesa e minimizar as discrepâncias sociais. De
todo modo, o empoderamento do ente estatal como interventor nas
relações socioeconômicas, é apontado como solução para (re)inserir o
indivíduo na vida em sociedade. Canotilho apresenta a necessidade de
superação do modelo capitalista-individualista:
Se o capitalismo mercantil e a luta pela emancipação da sociedade burguesa
são inseparáveis da consciencialização dos direitos do homem, de feição
individualista, a luta das classes trabalhadores e as teorias socialistas
(sobretudo Marx, em A questão Judaica) põem em relevo a
unidimensionalização dos direitos do homem egoísta e a necessidade de
completar (ou substituir) os tradicionais direitos do cidadão burguês pelos
direitos do homem total, o que só seria possível numa nova sociedade,
independentemente da adesão aos postulados marxistas, a radicação da ideia
da necessidade de garantir o homem no plano econômico, social e cultura, de
forma a alcançar um fundamento existencial-material, humanamente digno,
passou a fazer parte do patrimônio da humanidade (CANOTILHO, 2002, p.
383).

Inserido em um novo contexto, ao Estado é conferido o status de
superioridade e anterioridade em relação aos indivíduos que lhe formam,
permitindo, à vista disso, uma atuação completamente adversa da qual era
incumbido no período liberal, quando no presente contexto, passa a se
atribuir de intervenções no âmbito organizacional e de novas diretrizes
não só na ordem social, como também na econômica e política.
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Não obstante, a aproximação do Estado e sociedade constitui uma
forma de governo assentada em um papel intervencionista, capaz de
reconhecer as necessidades de seus integrantes e por força de sua atuação
prover os meios necessários para se alcançar à justiça social (SILVA, 1999,
p. 119), tema objeto das reinvindicações das classes operárias.
A partir de uma atuação intervencionista, o Estado assume aspecto
social apto a realização do bem-estar social, quando por meio de sua
interferência, o indivíduo visualiza defeso a efetivação de suas garantias de
forma a restituir a sua dignidade. Do mesmo modo, tal forma de atuação
assumida pelo Estado é denominada por Chevallier como de “Estado
Providência” (CHEVALLIER, 2013, p. 80).
Para Bonavides, o emprego da palavra Social como complemento da
ideia de Estado, somente se mostra coerente:
Quando o estado, coagido pela pressão das massas pelas reivindicações que a
impaciência do quarto estado faz ao poder político, confere, no Estado
Constitucional ou fora deste, os direitos do trabalho, da previdência, da
educação, intervêm na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a
moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá ao
trabalhado e ao burocrata a casa própria, controla as profissões, compra a
produção, financia as exportações, concede crédito, institui comissões de
abastecimento, provê necessidades individuais, enfrente crises econômicas,
coloca na sociedade todas as classes na mais estreita dependência de seu
poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a quase
todos os domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área de
iniciativa individual, nesse instante o Estado pode, com justiça, receber a
denominação de Estado Social (BONAVIDES, 2001, p. 186).

A emergência do Estado Social é ligada diretamente aos cuidados e
medidas adotadas em favor dos indivíduos marginalizados ao sistema 5,
tendo em vista à desigualdade material imposta pelo liberalismo.
5

Novais de forma pontual, ensina que a base do Estado Social encontra-se sob a forma de um Estado que visa, por
meio de prestações positivas, formas de diminuir as situações de miséria enfrentadas pelos indivíduos durante a
vigência do modelo liberal, como forma de garantir a tais pessoas um meio de subsistirem com um mínimo
existencial, por meio da implementação de sistema de serviços ligados a saúde e a assistência social. (NOVAIS, 2006,
p. 188).
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Apropriando-se dos discursos das classes operárias da época, bem como
dos ideais Revolucionários Franceses, o Estado insurge em face das
desigualdades do período, visando a efetivação das garantias
fundamentais positivadas.
Por conseguinte, a procura pelo reconhecimento da dignidade de
cada indivíduo por meio da atuação intervencionista do Estado, provoca
um equilíbrio em relação à efetividade das garantias liberais, não de modo
a excluí-las, de forma alguma, mas de incorporar a sua eficácia à vontade
e controle do Estado, com o fito de impossibilitar a extensão dos danos
causados por sua livre aplicação.
Ademais, com a ascensão do Estado Social e sua função
assistencialista, o Estado passa a intervir no âmbito sócio-políticoeconômico, razão pela qual tais intervenções são reconhecidas como de
“status positivus” (DIMOULIS; MARTINS, 2013, p. 60). Contudo, seria
equivocado exprimir que a partir de então, como já ressaltado, o Estado
passaria a negar as prestações negativas, uma vez que ao se mostrar
necessário a intervenção estatal a fim de garantir a efetividade de um
direito, se tem de forma quase simultânea, uma manifestação de cunho
negativo (SARLET, 2008).
O Estado Social é cimentado sob o prisma de garantir formas de
convivência sociais igualitárias, com crença na possibilidade de
desenvolvimento do seu povo, por meio de uma atuação fortemente
interventora no domínio econômico-social, limitando o crescimento
localizado de capital, de modo a afastar as injustiças oriundas do
individualismo-patrimonialista, tendo como resultado um Estado capaz de
“prover justiça, ainda que o mundo pereça” (MALUF, 2013).
Por conseguinte, ao considerarmos que a emergência do Estado
Social se deve à necessidade de um governo com feitio capaz de intervir
além das esferas econômicas, políticas e sociais, apresentando como
propósito de realização a necessidade de um modelo de Estado capaz de
reestruturar e aproximar a relação envolvendo o ente estatal, a sociedade
e o indivíduo. Frisa Novais ao dizer que “a nova época exigia era, não
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apenas um acréscimo das intervenções do Estado, mas uma alteração
radical na forma de conceber as suas relações com a sociedade" (NOVAIS,
2006, p. 183).
Sob essa perspectiva o homem é levado “a si mesmo, à sua
veracidade. Esse homem não existe, porém, no particular, senão no geral;
é social, e não individual” (BONAVIDES, 2001, p. 171). Ademais, além dos
ideais já levantados, o Estado enquanto social, responsabiliza-se, em razão
das reivindicações oriundas das classes trabalhistas, de atribuir a
propriedade, enquanto meio de produção, uma função social e não mais
de barganha pela força de trabalho.
Sendo assim, a superação aqui trabalhada, apresenta a ideia de uma
“estadualização da sociedade e recíproca socialização do Estado” (NOVAIS,
2006, p. 180) como meio indispensável para emergência do Estado de
Bem-Estar Social 6. À vista disso, o Estado invoca a implementação de
políticas e ações públicas como forma de resgatar os indivíduos excluídos
da participação social, por força de uma vivência social de garantias
liberais apenas em seu aspecto formal.
Com sorte, a ausência de efetividade de tais direitos, expõe a
necessidade de intervenção estatal afim de garanti-las.
Com a implementação do modelo Social de Estado, o indivíduo é
(re)colocado ao status de origem vivenciado no modelo liberal, uma vez
que lhe é estendida a possibilidade de gozar de suas garantias individuais
(direitos de liberdade) sob a guarida da máquina estatal.
Outrossim, a exigência de prestações materiais por meio da
implementação de políticas públicas voltadas à efetivação das garantias
liberais, apresentam-se muito além de seu objetivo central que é o de
elevar a condição de cidadão àqueles que antes eram esquecidos, tal
realização oferece a todos os indivíduos a capacidade de reconstituir as

Nesse sentido, defendendo tal posição Streck e Morais quando dizem que “o desenvolvimento do État Providence
ou Estado de Bem-Estar pode ser creditado a duas razões: uma de ordem política, através da luta pelos direitos
individuais, pelos direitos políticos e, finalmente, pelos direitos sociais(...)”. (STRECK; MORAIS, 2014, p. 79).

6
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suas dignidades (NOVAIS, 2015, p. 70) 7, quando agora lhe é permitido
pertencer a uma comunidade.
Nessa perspectiva, as normas que regulamentavam o Estado,
abandonam de fato a seara “formal” e assumem a condição de normas de
cunho “material”, preocupadas em concretizar todas as atribuições
conferidas ao Estado Social. A partir de então, preocupa-se não só com a
quantidade de prestações (direitos) estabelecidos no texto constitucional,
mas também com a qualidade de sua implementação.
Diante da implementação de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento do Estado Social, bem como a necessidade de concretizar
a forma pela qual os indivíduos passariam a contar com a assistência e
interferência do ente estatal em suas relações, é que as primeiras
constituições empregam em seus textos, os chamados direitos sociais e a
sua necessária relação com o reconhecimento (Honneth) e as capacitações
(capabilities) (Sen).
3 Estado, direitos fundamentais sociais e reconhecimento
A realização dos direitos sociais como fundamentais é ponto vital
para proteção e reconhecimento da dignidade dos indivíduos, sob a égide
de um Estado Democrático de Direito que figura como engendramento
transformador social. Os direitos sociais insurgem em um contexto de
vociferação social, marcado pelos muros da invisibilidade, perpetuados em
face do excentrismo individualista, que compreende (muitas vezes) na
proteção dos direitos sociais o risco para o implemento de direitos
exclusivamente focados no indivíduo.
Parece – nesta visão de eterno retorno – que paira o receio, o medo
de que com a efetivação, a proteção dos direitos fundamentais sociais
colocará em risco as expectativas mais individuais, principalmente aquelas

7

A respeito do tema da dignidade da pessoa humana, Novais de forma ilustre, pontua que “a dignidade da pessoa
humana pôde então, mais do que um direito ou mais do que uma garantia jurídica, ser considerada com um
verdadeiro “direito originário a ter direitos”. (NOVAIS, 2015, p. 70).
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atreladas às liberdades econômicas individuais, afinal, o Estado em
sociabilidade necessita estar atendo às necessidades oriundas dos direitos
fundamentais sociais, consequentemente, investindo em políticas públicas
de manutenção de tais direitos.
No Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988 e a
afirmação de um Estado Democrático de Direito, tenta-se romper com o
pensamento individualista-patrimonialista encravado no liberalismo
econômico. Com tal intuito, o texto constitucional positivou inúmeros
direitos de cunho social, atribuindo ao Estado o dever de realizá-los a fim
de permitir ao indivíduo o seu reconhecimento como cidadão e a proteção
de sua dignidade (NOVAIS, 2015, p. 68) 8.
Nesse espectro, ao incluir no Estado de Direito o “princípio
Democrático”, passa-se a empregar uma nova concepção do conceito de
cidadania, dando enfoque para a afirmação das relações entre os
indivíduos, superando (em expectativa), desse modo, a ideia de relação
indivíduo e patrimônio (STRECK, 2016), característica do modelo
individualista de sociedade.
A partir de então, o Estado (brasileiro) passa a reconhecer os
indivíduos como meio justificador de sua existência, conferindo-lhes uma
gama infindável de garantias fundamentais, reconhecendo cada homem
como cidadão de direitos.
As promessas constitucionais de 1988 conferem aos indivíduos até
então à margem dos exercícios de seus direitos, a esperança de uma
cidadania plena, articulada e participativa entre o mundo da vida e o
sistema representado pelo estado. Como típica promessa, a
contemporaneidade mostra que a referida articulação carece de
efetividade, bem como a inserção nas promessas constitucionais vai
8
A respeito da relação da dignidade da pessoa humana com os direitos fundamentais, a primorosa obra de Novais,
retrata que “[...]assumindo conscientemente a vagueza e diluição de contornos do princípio da dignidade da pessoa
humana quando considerado a se, a saída seria encontrada através da identificação do conceito, de forma genérica,
com tudo aquilo que se de mais substancial valorizamos e prezamos no Estado de Direito do nosso tempo: direitos
fundamentais, em geral, [...] participação democrática e liberdade individual, igualdade, direitos sociais, promoção
do igual respeito e consideração devidos a todos os seres humanos, deveres estatais de proteção desses valores e
direitos, bem como deveres estatais de prestação dos mínimos materiais necessários a uma vida digna[...]”. (NOVAIS,
2015, p. 68).
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encontrar amparo no Poder Judiciário, tornando-o (perigosamente) um
sistema anexo à democracia, afinal, a partir da promessa ainda se acredita
na possibilidade de superação do pensamento individualista presente nas
sociedades hodiernas.
[…] é necessário, contudo, ressaltar uma condição: nenhuma legislação no
mundo – especialmente dos Direitos Humanos – consegue estabelecer
cenários de reconhecimento. O território da legalidade, aqui, não tem força
suficiente para se garantir, a longo ou curto prazo, cenários de convívio sadio
entre as pessoas […] Nesse local de sentido observa-se tão somente duas
possibilidades: 1) assegurar que não haja quaisquer formas de violência, de
omissão ou supressão daquelas condições consideradas indispensável à
manutenção da Liberdade, da Igualdade, da Fraternidade e da Justiça; 2)
rememorar, constantemente, o que pode ocorrer quando o ser humano se
torna reificado[14] ao, de modo seletivo, não se desenvolver mecanismos que
coíbam os impulsos excessivamente egoístas (AQUINO, 2016).

Na esteira do que defende Streck, a não passagem do Estado por um
Welfare State, prejudica não só a superação do modelo individualistaliberal, mas também sugere o enfraquecimento dos direitos fundamentais
e do direito ao “que se relaciona aos valores substantivos constitucionais –
como um mecanismo (meramente) redutor de complexidades, impedindo
o aparecer do sentido transformador próprio do paradigma do Estado”
(STRECK, 2003, p. 268).
De fato, a promessa constitucional de 1988 seria de que o modelo
liberal-individualista seria desestimulado de nossa cultura sócio-estatal.
Contudo, tais medidas não se mostraram suficientes para aproximar a
relação indivíduo-sociedade, mas a impregnação do modelo de Estado de
Direito pré-1988 causou um aumento da produção da individualidade.
Tal afirmativa ganha respaldo, na medida em que se vivencia uma
judicialização em massa com processos que visam garantir a efetividade
dos direitos fundamentais. Não obstante se tratar de direito confiado a
todos, o que se busca aqui é apontar que tal fenômeno (da judicialização
em massa), em muitas ocasiões, é oriundo de indivíduos que possuem
meios próprios para alcançar uma vida digna e ter acesso a bens como
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medicamentos, escola, mas em razão de projetos pessoais, atribuem ao
Estado o dever de tal concessão (AQUINO, 2016).
O individualismo contemporâneo experimento pelas sociedades
contemporâneas, pouco difere do que lhe fora apresentado durante o
período liberal. A obsessão pelo aumento de riquezas pessoais ainda
prevalece, o que nos distingue do período liberal, é que agora, mediante a
positivação das garantias fundamentais sociais, todos os cidadãos
atribuem ao Estado o dever de efetivar tais direitos.
Não obstante, a projeção do desenvolvimento econômico individual é
uma das barreiras erguidas frente a dificuldade de reconhecimento do
“outro” e a presença do pensamento individualista-liberal.
Nesse sentido, visualiza-se repetida e incansavelmente cada vez mais
cidadãos preocupados em imputar ao Estado a responsabilidade pelo
fornecimento de bens que, por meios próprios poderiam ser adquiridos,
adotando como premissa de tal responsabilização, que essa é sua função.
Tal pensamento denúncia, gritantemente, a falta de sensibilidade
presente em nossa sociedade, de reconhecer o “outro” e suas necessidades
como mais imediatas do que a do “eu”, corroborando para a dificuldade de
reconhecimento e afirmação da alteridade 9, bem como confirmando que o
“Welfare State não passou de um simulacro” (STRECK, 2003, p. 278) no
Brasil.
O cenário pelo qual passamos em relação aos direitos fundamentais,
é caótico, pois, as dificuldades enfrentadas pelo Estado em efetivar as
garantias fundamentais, bem como a escassez de recursos públicos,
alertam para “uma crise de direitos fundamentais” (SARLET, 2001, pp. 146). Em virtude disso, a promoção da justiça social, a que se propõe o texto
constitucional, somente se mostrará possível, no contexto brasileiro, se os
cidadãos passarem a reconhecer a existência do “outro” como cidadão.

9

“[…] a sensibilidade é um vetor, uma ponte e um caminho de trânsito, de conflitos, de reconhecimento entre o “Eu”
e o “Tu”. É esta transição denominada de Alteridade, matriz ética de nossas responsabilidades comuns[...]”.
(AQUINO; MAGRO, 2016).
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A justiça social somente apresentará condições de realização eficiente, eficaz
e efetiva se a sociedade, no seu conjunto, estiver disposta ao preciso e precioso
mister de contribuir para que cada pessoa receba o que lhe é devido pela sua
condição humana. Por obvio a efetivação dos direitos fundamentais é
primordial para realização da justiça social, contudo, o estado deve adotar
medidas voltadas a proteção do indivíduo esquecido, de modo a evitar
qualquer forma de proteção aos privilegiados. (AQUINO, 2016)

Ademais, o dicionário define cidadão como 1-habitante da cidade e 2indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e
políticos por este garantidos e desempenha os deveres que, nessa
condição, lhe são atribuídos 10. Pois bem, o princípio da dignidade da
pessoa humana em conjunto com as garantias fundamentais, visam
reconhecer o indivíduo afetado pela invisibilidade como cidadão.
Para ser reconhecido como cidadão, basta que o indivíduo seja
membro de um Estado, e a ele seja oportunizado gozar de todos os direitos
inerentes a sua pessoa. Ocorre, que em tempos aonde o “outro” não é
preocupação do “eu”, logo “a imagem, a presença, o estar-no-mundo, não
é suficiente para desfazer a invisibilidade social” (AQUINO, 2016) e
permitir ao indivíduo sua identificação como cidadão.
O reconhecimento, é peça fundamental para que se retire o véu da
invisibilidade dos indivíduos que se encontram espalhados em nosso
território, mas que não são recebidos como cidadãos. Afim de instigar a
uma reflexão mais profundo acerca do tema, Levi:
Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite,
encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem
que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço
de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma
mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os
olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu: eu
lhes mando estas palavras. Gravem-na em seus corações, estando em casa,
andando na rua, ao deitar, ao levantar; repitam-nas a seus filhos. Ou, senão,

10

Conceito retirado em https://www.dicio.com.br/cidadao/. Acessado em 04 de outubro de 2019.
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desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos, os seus filhos virem o
rosto para não vê-los (LEVI, 2016).

Nesse contexto, apresentam-se todos os inúmeros moradores de rua,
dos conjuntos habitacionais precários, todos aqueles a que se atribuí os
mais despretensiosos objetivos de vida.
Em uma rápida reflexão, Dias propõe uma reflexão a respeito do que
é uma boa vida. Descreve tal possibilidade, com reservas, quando realizada
a comparação com a de outros indivíduos, e ainda abre espaço para mais
um questionamento, qual seja, “se a minha vida requer o sofrimento dos
outros, a negação de suas próprias vidas, isso pode ser chamado de vida
boa?” De fato as respostas para tais indagações ganham força para um
debate quase infindável, e como não poderia ser diferente, por se tratar de
um texto reflexivo, o autor conclui indagando “como é possível uma vida
boa em uma vida ruim?” (DIAS, 2016).
A comparação que se sustenta sob o aspecto de comparativo da vida
do eu em face de outros indivíduos, projeta dois tipos de reflexão, pois
quando comparada com a vida de seres que vivem à beira da invisibilidade,
reconhece-se o pertencimento a classe de privilegiados, enquanto
relacionada a pequena parcela de indivíduos que detém grande poderio
econômico, nos projetamos como pertencentes a classe excluída,
marginalizada (BITTAR, 2013, p. 138).
A distorção de tais direitos fica clara quando Cittadino elucida que:
Os direitos civis e políticos são, portanto, a todos destinados, enquanto os
direitos sócio-econômicos estão associados ao processo de inclusão social
daqueles que, na ausência de tais direitos, encontrariam grande dificuldade
não apenas de conduzir com dignidade suas vidas, como também em atuar no
cenário público. (CITTADINO, 2016)

Nesse sentido, ao adotar o modelo neoconstitucional como forma de
reação aos regimes autoritários que “marcados, singularmente, pelo não
reconhecimento do outro, da alteridade, a ausência da solidariedade”
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(ROSSI, 2016), é que as garantias fundamentais encontrariam razão de
existir na Constituição brasileira.
Tudo isso, nos faz pensar se o homem, é realmente um ser social, pois
na medida em que se coloca para vida em sociedade, mais se identifica
aspectos de que o homem em nada é um ser voltado para si, centrado em
si. Resta a constatação de que “conduzir a vida, de forma autônoma,
significa mitigar as fragilidades comuns, as desigualdades a partir de
relações pautadas pelo reconhecimento” (HONNETH; ANDERSON, 2016,
p. 87).
Ademais, as diferenças e as pluralidades são características
originárias da democracia, reconhecendo-as, estaremos diante da
possibilidade de formação de uma sociedade justa. A sensibilidade de
conhecê-las, valida a dignidade de seus semelhantes e, desse modo, se
torna possível visualizar os demais indivíduos como (cidadãos)
participantes da vida em sociedade, dotado de direitos e garantias.
A descentralização do ser egocêntrico, é papel fundamental para
libertá-lo do amor exagerado de si próprio e assim tornar legítimo o valor
do “outro”, bem como sua autonomia. Nas palavras de Honnet,
“reconociendo a alguien, en el sentido de concederle una autoridad moral
sobre mí, estoy motivado al mismo tiempo a tratarlo en el futuro de
acuerdo con su valor” (HONNETH, 2011, p. 176).
Desse modo, admitindo a alteridade enquanto meio para uma
(con)vivência com o “outro”, a ideia de que as garantias fundamentais no
Estado brasileiro são normas vazias, mudam de perspectiva. Pois, como
bem destaca Warat, “definitivamente a questão dos direitos humanos é
uma questão de alteridade. Não podemos falar de Direitos humanos
ignorando o componente da alteridade que o constitui em estrutura”
(WARAT, 2010, p. 116).
Portanto, o constituinte ao atribuir como sendo de todos o direito a
exigir do Estado as garantias fundamentais, influenciado pelo movimento
socialista dos países europeus, os quais experimentaram, de fato, o Welfare
State, insere tais prestações, visando atender aos indivíduos que se
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encontram a margem do esquecimento (DIAS, 2014). Contudo, não
superada a ideia liberal-individual de que é dever do Estado garantir a
todos, de uma forma geral, a efetivação dos direitos fundamentais,
continuar-se-á remando a favor da produção da invisibilidade social.
Aqui fundamental a contribuição de Amartya Sen em sua obra A ideia
de justiça, quando aborda temática sobre a Abordagem das capacitações
(capacidades). No referido Sen indica que as a “abordagem das
capacidades se concentra na vida humana e não apenas em alguns
objetivos separados de convivência, como rendas ou mercadorias que uma
pessoa pode possui” (SEN, 2006, p. 198), tais inserções estão vinculadas
exclusivamente na ideia de liberdade e econômica “como critério principal
do sucesso humano” (SEN, 2006, p. 198).
A preocupação de Sen vai focar “desde a concentração nos meios de
vida até as oportunidades reais de vida” (SEN, 2006, p. 198). Quer dizer, a
opção de escolha em desenvolver determinado tipo de vida deve ser a
condição real à disposição do ser humano. O volume considerável de
marginalizados dos direitos elementares para sobrevivência, estão
afastados das oportunidades reais de vida, não chegam sequer a figurar
em um plano hipotético de liberdade econômica, mas permanecem
fadados à sua condição de ausência de escolha.
É preciso reconhecer todos os indivíduos como cidadãos, superar a
ideia de que o “outro” é um inimigo constante para realização das vontades
particulares. A neurose capitalista-patrimonialista, ainda presente na
sociedade brasileira, inflamada pela valorização do patrimônio e da
liberdade econômica, leva a continuidade de uma estrutura de cidadania
sem condições de oportunidades reais de vida, no sentido dado por Sen.
4 Considerações finais
Diante do estudo realizado neste ensaio cumpre tecer algumas
considerações finais. A trajetória dos direitos fundamentais ao longo da
história se desenvolve conexa a fatos trágicos. Sob a égide de atribuir aos
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indivíduos a condição de cidadão portador de direitos básicos e naturais
ao homem, bem como garantir a proteção de sua dignidade é que as
garantias fundamentais são lançadas no texto constitucional.
Dos primeiros movimentos sociais do Estado de direito se
vislumbram uma série de garantias individuais, a fim de promover a livre
relação entre os homens sem qualquer interferência autoritária do Estado.
Contudo, o desenvolvimento econômico sustentado sob a ótica do
capitalismo, acabou por frear o gozo das liberdades individuais, ao passo
que excessivamente centrado no cidadão com condições de exercício das
liberdades a partir do fomento econômico.
A partir de então, os indivíduos que não concentram grandes posses,
em consequência não detém poder econômico, passam a ter um caráter
meramente simbólico representativo na democracia brasileira, lançados a
beira da invisibilidade, e com baixíssimas oportunidade reais de vida,
conforme argumenta Amartya Sen em sua Ideia de Justiça.
A (re) emergência do Estado Social, agora atrelado aos parâmetros
do Estado Democrático de Direito, preocupa-se em efetivar as garantias
fundamentais de liberdade e assegurar ao indivíduo o acesso a bens que
por suas forças não alcançaria. Nesse sentido, figura sob a tônica de ser o
responsável pela superação do pensamento individualista ao
(re)estabelecer a dignidade de cada indivíduo, e atribuir aos indivíduos a
possibilidade de serem reconhecidos como cidadãos.
As primeiras constituições presentes no Estado Social (de direito),
posicionam em seus textos normas regulamentadoras da atuação estatal,
bem como inauguram a nova dimensão dos direitos fundamentais, os
sociais. Positivados para serem direitos de promoção e proteção,
direcionam-se no sentido de promover a igualdade de condições para os
mais carentes, fornecendo acesso a saúde, educação, trabalho digno,
dentre outros direitos. Busca-se (re)inserir o indivíduo marginalizado à
vida em sociedade, reconhecendo desse modo sua dignidade, de maneira
a harmonizar a relação entre Estado e cidadãos.
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O presente texto é uma provocação ao intérprete do direito para uma
observação da problemática da não superação do pensamento
individualista-patrimonialista
liberal
na
sociedade
brasileira
contemporânea, a partir de uma análise a respeito da efetivação e
reconhecimento dos direitos sociais (como) fundamentais. Possibilita-se
apontar que a falsa experiência brasileira de passagem por um Estado
Social é tida como consequência para formação de cidadãos egocêntricos,
incapazes de identificar que a atribuição do Estado é de prestar apoio aos
que vivem à beira do esquecimento.
Aliada ao simulacro de Estado Social no Brasil, a falta de alteridade
dos cidadãos brasileiros 11, mantém acesa a centelha do individualismo nos
dias de hoje, na medida em que os cidadãos reconhecem os que estão a sua
volta como ameaças para efetivação de seus direitos. Necessita-se na
realidade brasileira uma moralização da sociedade em prol do emprego
dos direitos fundamentais aos indivíduos que não possuem meios para
gozar de uma vida digna.
A partir do reconhecimento do outro (Honneth) e a garantia de
oportunidades reais de vida (Sen), é que se conseguirá superar o modelo
individualista-patrimonialista, que ainda se faz presente na sociedade
brasileira, enquanto não se conseguir enxergar no “outro” como se
estivesse vendo a mim mesmo, continuar-se-á produzir “cidadãos”
esquecidos.
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O desafio da liberdade de expressão em um mundo
conectado: democracia digital sob o prisma da teoria do
desenvolvimento de Amartya Sen
Luiz Guedes da Luz Neto 1
Enoque Feitosa Sobreira Filho 2

1 Introdução
O Homem sempre buscou a liberdade e esta parece ser um valor
intrínseco ao ser humano. Porém, esse valor apresentou-se escasso ao
longo de toda a história da humanidade, desde a pré-história até os dias
atuais. Por muitos séculos o instituto jurídico da escravidão parecia ser o
responsável pela privação de liberdade. Os homens e mulheres, na
Antiguidade, eram transformados em escravos quer por pertencerem a
povos que perderam batalhas e guerras, quer porque eram devedores de
quantias em dinheiro.
Com o passar do tempo, em especial no Ocidente, a escravidão foi
abolida de todos os sistemas jurídicos, pois a Humanidade passou a
considerá-la intolerável. Apesar disso, muitos aspectos da realidade
apontam ainda para uma escassez na liberdade, em especial na liberdade
substantiva dos indivíduos. No aspecto formal, diversos ordenamentos
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jurídicos nacionais declaram que todos são iguais perante a lei. Porém, de
forma substantiva a realidade é diversa.
Com o advento da internet, o mundo parece ter perdido as suas
fronteiras, com as pessoas podendo se conectar a outras a qualquer hora
do dia e da semana, aparentemente sem limites. Com a rede mundial de
computadores nasceu a sensação de liberdade, em especial a liberdade de
expressão, pois, aquele indivíduo que não tinha voz nos meios tradicionais
de comunicação passou a tê-la na internet, bastando a criação de um site
pessoal, blog, ou ter acesso a qualquer uma das diversas comunidades
virtuais.
O movimento de expansão da internet foi bastante rápido, hoje
estando potencialmente disponível para todo e qualquer indivíduo do
planeta terra, bastando que tenha acesso a um dispositivo capaz de se
conectar à internet. Assim, com a conexão à rede mundial de
computadores através de um device, a pessoa pode expressar a sua
opinião, participando da maior arena pública já criada pelo Homem. Será
isso verdade? Essa realidade incita a necessidade de investigação científica
por pesquisadores de vários ramos do saber. Dentro de uma abordagem
jus-filosófica, propõe-se o seguinte problema de pesquisa: qual a melhor
regulação estatal para garantir, de forma material (substantiva), a
liberdade de expressão na internet e, desta forma, a liberdade contribuir
para o desenvolvimento do ser humano?
Para a resposta ao problema de pesquisa proposto, apresenta-se a
hipótese a seguir: para assegurar a liberdade de expressão, o assento
constitucional de tal direito é medida suficiente, não devendo haver
regulação do exercício desse direito em norma infraconstitucional, pois
criar critérios em leis, ou em outros diplomas normativos, gera um risco
demasiado de cerceamento da liberdade de expressão. Ou seja, a melhor
regulação é a ausência de regulação infraconstitucional.
Na busca da verificação da validade da hipótese apresentada, a
pesquisa possui o seguinte objetivo geral: analisar se existe efetiva e
materialmente respeito à liberdade de expressão na rede mundial de
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computadores. Quanto aos objetivos específicos, são os seguintes: analisar
a previsão do conceito de democracia e da liberdade de expressão na
Constituição Federal de 1988; verificar como as Nações Unidas tratam o
tema da liberdade de expressão na internet; analisar o marco regulatório
da internet no Brasil; compreender o conceito de liberdade como
desenvolvimento em Amartya Sen; averiguar a liberdade de expressão na
internet.
A metodologia utilizada no presente artigo será a dissertativadescritiva, com a análise do conceito de liberdade de expressão na obra
Desenvolvimento como Liberdade, do teórico Amartya Sen e a sua
aplicação ao mundo virtual da rede mundial de computadores.
Ao fim e ao cabo desta pesquisa, haverá a verificação da validade do
problema de pesquisa proposto.
2 A democracia e a liberdade de expressão na constituição federal de
1988
É importante analisar o fundamento constitucional do conceito de
liberdade. E, no presente arquivo, o conceito da espécie liberdade de
expressão. Assim como os demais países ocidentais, o Brasil inseriu no rol
dos direitos fundamentais o direito à liberdade, em especial o da liberdade
de expressão.
Encontra-se no rol do art. 3º, que prevê os objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil, a previsão da construção de uma
sociedade livre, justa e solidária (BRASIL, 1988).
Ainda no texto constitucional brasileiro, no art. 5º, inciso IV, é “livre
a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (BRASIL,
1988). Como decorrência da liberdade de expressão, há a liberdade da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, com previsão
no art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Eis o teor do texto
constitucional:
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
O outro lado da moeda da liberdade de expressão é o direito de acesso à informação, com
previsão constitucional, no art. 5º, XIV, da CF/88, a saber:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional;

No Capítulo III, Seção I, da CF/88, art. 206, inciso II, o legislador
constitucional inseriu entre os princípios do ensino, o da liberdade de
divulgar o pensamento. Mais adiante, no Capítulo V, que abarca a
comunicação social, no art. 220, caput, a Carta Magna também previu que
a manifestação do pensamento não sofrerá qualquer restrição.
Conforme visto, o Poder Constituinte originário de 1988 inseriu ao
longo do texto constitucional a liberdade de expressão do pensamento
como direito e princípio norteadores do agir do Estado brasileiro e dos
seus cidadãos e empresas que atuam no território nacional, conferindo
relevo constitucional diante da escolha política que atribuiu importância
ao valor liberdade.
Em relação ao termo democracia, importante delimitarmos em qual
sentido está sendo emprego no presente estudo, mais especificamente a
expressão democracia digital. Essa expressão tem diversos significados e
alcance. Pereira da Silva, Cardoso Sampaio e Callai Bragatto conceituam
da seguinte forma:
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O que podemos chamar de “democracia digital” lida com a complexa relação
entre tecnologias digitais de comunicação e as práticas democráticas. Também
serve para definir um emergente campo de estudo que se consolidou nessas
primeiras décadas (também sob a denominação de “e-democracia”,
“democracia eletrônica” ou “ciberdemocracia”). Diretrizes governamentais,
relatórios de organismos multilaterais, livros e um grande volume de artigos
científicos têm sido publicados sobre o tema buscando estabelecer conexões
conceituais e práticas, teóricas e empíricas, críticas ou normativas neste
campo.(BRAGATTO, SAMPAIO, SILVA, 2011, p.17)

Assim sendo, no presente artigo adotar-se-á o termo democracia
digital como a “complexa relação entre tecnologias digitais de
comunicação e as práticas democráticas”. Isto é, o uso das tecnologias
digitais (internet, plataformas digitais, computadores, smartphones, entre
outros componentes eletrônicos) para uma das práticas democráticas
fundamentais: a liberdade de expressão.
3 Nações Unidas e a liberdade de expressão na internet
A internet não conhece limites geográficos, conectando pessoas e
empresas em diversos pontos da terra. Dentro de cada território, o estado
soberano aplica as suas leis às empresas que ali exercem atividade. Porém,
nem sempre é claro verificar a origem da plataforma digital, necessitando,
em tese, de uma atuação internacional para enfrentar os problemas e
desafios gerados na rede.
A Organização das Nações Unidas, em 2011, publicou os princípios
orientadores sobre empresas e direitos humanos. Em 2019 especialistas da
ONU fizeram um relatório que alertou que a atuação de governos e de
empresas em nome do combate a discursos de ódio e às fakes news está
eliminando a liberdade de expressão na internet (NAÇÕES UNIDAS, 2018).
De acordo com David Kaye, especialista da ONU para direitos
humanos, em nome do combate à desinformação e ao discurso de ódio
propalados na internet, os “governos estão se movendo rapidamente na
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direção errada e, frequentemente, apresentam ameaças diretas à liberdade
de expressão online” (NAÇÕES UNIDAS, 2018).
Interessante constatação fez David Kaye acerca do papel regulatório
exercido pelas empresas, de âmbito global, assim se manifestando: “As
empresas de Internet fornecem um espaço sem precedentes para
comunicação e acesso à informação, mas elas também são as reguladoras
globais da expressão do nosso tempo” (NAÇÕES UNIDAS, 2018).
O Conselho de Direitos Humanos da ONU endossou o Guia de
Princípios na Resolução 17/4, de 16 de junho de 2011, não tendo o Brasil
ainda aderido a esta resolução, de acordo com o sítio eletrônico do Alto
Comissariado para Direitos Humanos (OHCHR, 2018).
De acordo com o Principles on Business and Human Rights, são os
seguintes os princípios gerais: a) os Estados têm a obrigação de respeitar,
de proteger e de cumprir os direitos humanos e as liberdades
fundamentais; b) O papel das empresas comerciais, como órgãos
especializados da sociedade que desempenham funções especializadas, é
necessário para cumprir todas as leis aplicáveis e para respeitar os direitos
humanos; c) A necessidade de corresponder direitos e obrigações aos
direitos apropriados e aos remédios eficazes quando violados esses direitos
(UNITED NATIONS, 2011, p.1).
Dos princípios acima transcritos, constata-se que as Nações Unidas
elaboraram um rol de princípios (gerais) norteadores para que as
empresas e os Estados possam garantir os direitos humanos, em especial
a liberdade de expressão na internet.
Porém, a enumeração de tais princípios parece, de acordo com o
relatório do especialista David Kaye, insuficiente, pois, de acordo com o
referido relatório, os Estados e as empresas não têm conseguido garantir
o direito fundamental da liberdade de expressão na rede mundial de
computadores.
Tudo indica que a elaboração de uma lista de princípios, em normas
infraconstitucionais ou infralegais (contratos, termos de adesão de uso
etc.), com o objetivo de assegurar a liberdade de expressão, tem gerado
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um paradoxo. Isto é, quanto mais se regulamenta a proteção da liberdade
de expressão, parece que esta sofre mais limitações como consequência da
aludida regulamentação.
4 Do marco regulatório da internet no Brasil
O Brasil publicou, em 23 de abril de 2014, a Lei nº 12.965, que
estabeleceu os princípios, as garantias, os direitos e deveres para o uso da
internet no Brasil. Recebeu essa lei o nome de Marco Civil da Internet. O
art. 2º, da Lei nº 12.965/2014, informa que a disciplina do uso da internet
no Brasil tem como fundamento, dentre outros, o respeito à liberdade de
expressão.
O art. 3º do aludido diploma legal elenca os princípios disciplinadores
do uso da rede mundial de computadores, explicitando no inciso I a
garantia da liberdade de expressão. Mais adiante, ainda na referida lei, o
art. 8º deixa expresso que a liberdade de expressão nas comunicações é
condição “para o pleno exercício do direito de acesso à internet” (BRASIL,
2014).
O art. 19 prevê a responsabilidade por danos decorrentes de
conteúdos gerados por terceiros, responsabilizando provedores de
aplicações de internet por danos apenas depois de receberem ordem
judicial específica para a remoção do conteúdo, não tomarem as
providências técnicas ao alcance e dentro do prazo assinado. Tudo isso
para garantir a liberdade de expressão e impedir a censura.
Em todo o texto da Lei nº 12.965/2014, a expressão liberdade de
expressão aparece cinco vezes, denotando, assim, a preocupação do
legislador infraconstitucional com o direito fundamental previsto na
Constituição Federal. Esse é o diploma legal básico que disciplina o uso da
internet no Brasil, relativamente recente e que suscitará debates quando
da sua aplicação e interpretação pelo Poder Judiciário.
O anteprojeto que deu origem ao Projeto de Lei nº 2126/2011
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011), originário do Poder Executivo
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(PLANALTO, 2011), informava, no item 16, que a liberdade de expressão
estaria assegurada com o Marco Civil da Internet.
O marco civil apenas menciona a garantia da liberdade de expressão,
mas não especifica de que forma, não estabelece critérios objetivos para
tal proteção. Nesse sentido, parece caminhar de forma alinhada ao
legislador constitucional, que assegura a liberdade de expressão, mas não
informa os critérios para tanto.
Quanto à liberdade de expressão, tanto a Constituição Federal,
quanto o Marco Civil da Internet, são harmônicos na previsão da garantia
desse direito individual fundamental. Porém, tal diploma legal é suficiente
para a adequada proteção da liberdade de expressão? Esse
questionamento remete ao problema de pesquisa proposto neste artigo,
para o qual haverá mais adiante a proposta de resposta.
5 Do conceito de liberdade como desenvolvimento em Amartya Sen
O economista indiano Amartya Sen propôs uma abordagem
diferente da costumeiramente até então largamente adotada para
mensurar o índice de desenvolvimento de uma nação. Ele propõe ir além
da análise do Produto Interno Bruto – PIB do país, índice esse
costumeiramente utilizado há muitos anos. Para Amartya Sen, a
verificação do desenvolvimento é melhor realizada através da análise da
liberdade dos indivíduos, nas várias dimensões da mencionada categoria.
Na sua obra “Desenvolvimento Como Liberdade”, Amartya Sen
(2010, p.55) afirma que tentou, na sua abordagem, visualizar o
“desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais que
as pessoas desfrutam”. Para a análise da liberdade, Sen considera a
expansão da liberdade por dois prismas: a) como fim primordial; b) como
principal meio do desenvolvimento (SEN, 2010, p. 55).
O fim primordial é denominado também de “papel constitutivo”,
relacionado “à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da
vida humana” (SEN, 2010, p.55). A liberdade como principal meio do
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desenvolvimento é o aspecto instrumental, ou “papel instrumental”, que
“concerne ao modo como diferentes tipos de direitos, oportunidades e
intitulamentos 3 contribuem para a expansão da liberdade humana em
geral e, assim, para a promoção do desenvolvimento” (SEN, 2010, p. 57).
Pelos papéis atribuídos por Sen à liberdade, conforme abordado
acima, a categoria denominada de liberdade é, ao mesmo tempo,
substância (papel constitutivo) e instrumento (papel instrumental). Diante
disso, é válido afirmar que a liberdade de expressão é, além de um direito
necessário para o desenvolvimento, um poderoso instrumento na luta pelo
desenvolvimento através da expansão da liberdade em suas várias
conotações. Isto é, a liberdade de expressão é tanto uma liberdade
constitutiva que inclui uma capacidade elementar (liberdade de expressar
o pensamento sem ser perseguido ou censurado), quanto um instrumental
necessário para o exercício da liberdade constitutiva.
Assim sendo, mister, para a percepção adequada da liberdade como
desenvolvimento, a análise das liberdades pelos dois aspectos, o material,
ou constitutivo, e o instrumental. Passa-se a analisar a liberdade de
expressão através da internet pelos dois aspectos propostos por Amartya
Sen.
6 Da liberdade de expressão na internet
A internet é uma presença constante na vida das pessoas, quer para
uso pessoal, quer profissional e comercial. Difícil encontrar hoje uma
atividade humana que não esteja relacionada ao mundo da rede mundial
de computadores. Desde uma simples compra de qualquer produto pela
internet, quer a realização de um cadastro presencial em algum hotel,
alguém estará utilizando o mundo cibernético para concretizar (parte ou
totalmente) a operação.

3
De acordo com o tradutor do livro, a palavra inglesa utilizada no original é entitlement, e, de acordo com o emprego
utilizado pelo autor da obra, significa, em linhas gerais, aquilo que a lei garante e apoia.
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Com a expansão das redes sociais, o espaço cibernético tornou-se um
foro de debate público, no qual as pessoas expressam as suas opiniões
políticas, formam comunidades virtuais com pessoas que detém
pensamento semelhante, mobilizam pessoas para atos públicos tanto no
mundo virtual quanto no real.
Ao mesmo tempo em que se tornou um espaço para manifestação do
pensamento, a internet virou um repositório dos pensamentos dessas
pessoas, que pode ser acessado a qualquer momento por outras pessoas,
por empresas e por governos. Isto é, tornou-se um grande arquivo público
das publicações dos pensamentos de pessoas e grupos, ficando, desta
forma, sujeitos, em tese, a um maior controle por parte das agências
governamentais e das empresas.
Limitando-se o presente artigo ao aspecto da liberdade de expressão
dos pensamentos das pessoas no ambiente virtual, apresenta-se o seguinte
problema de pesquisa: qual a melhor regulação estatal para garantir, de
forma material (substantiva), a liberdade de expressão na internet e, desta
forma, a liberdade possa contribuir para o desenvolvimento do ser
humano?
A rede mundial de computadores, quando foi concebida, foi
desenhada para ser um território livre, no qual a informação circularia
livremente entre as pessoas, sem limites geográficos e sem filtro
ideológico. Porém, ao longo do tempo, várias normas jurídicas foram
criadas por diversos países e por blocos econômicos no intuito de proteção
dos dados pessoais, das empresas e dos governos, sob a justificativa de
combate aos crimes cibernéticos e ao terrorismo.
As eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, no ano de
2016, trouxeram à tona a questão das fakes news, que, de acordo com
alguns especialistas, teria influenciado no resultado das eleições. O mesmo
debate surgiu em 2018, nas eleições presidenciais no Brasil, e essa temática
parece presente em outros pontos do planeta.
O combate proposto das fakes news traz um preocupante potencial
limitador da liberdade de expressão, o que pode gerar danos irremediáveis
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ao direito inalienável e fundamental das pessoas de se expressarem
livremente na internet.
Um outro exemplo de regulação que tem impacto direto na liberdade
de expressão é a Diretiva de Direitos Autorais do Parlamento Europeu.
A União Europeia aprovou, em 12 de setembro de 2018, o documento
sobre a Diretiva de Direitos Autorais do Parlamento Europeu, no qual
pretende aquele bloco a proteção dos direitos autorais. A justificativa para
a limitação da liberdade na internet dos usuários europeus é a proteção
dos direitos autorais, porém, as normas ali contidas têm potencial para
limitar, sem precedentes no ocidente, a liberdade de expressão
previamente, isto é, antes do material ser inserido em sites e redes sociais.
O artigo 13 da Diretiva de Direitos Autorais do Parlamento Europeu
prevê que a plataforma que hospedar conteúdo que contenha áudio e/ou
elementos visuais que não sejam de propriedade (ou que este tenha licença
de uso) do produtor do vídeo, responderá por violação aos direitos
autorais, podendo, inclusive, ser demandada judicialmente. Esse tipo de
regulamentação, sob o fundamento de proteção do direito autoral, pode,
na prática, ser um instrumento de censura prévia dos conteúdos a serem
disponibilizados na internet.
Hoje é cada vez mais presente a tensão entre a liberdade de expressão
na internet e a denominada segurança pública, entre a liberdade de
expressão e o combate às fake news, e a liberdade de expressão e o combate
ao terrorismo.
As externalidades criadas pelas regulações jurídicas têm sido
potencialmente mais negativas do que positivas, em especial em relação à
liberdade de expressão, pois, a exemplo da Diretiva de Direitos Autorais
do Parlamento Europeu, gera responsabilidade por danos ao direito
autoral para terceiros, ou seja, para as plataformas que hospedam material
criado por seus clientes, que são os produtores do conteúdo hospedado e
disponibilizado na plataforma digital. Essa possibilidade de
responsabilização gerará censura prévia, pois, na dúvida, a empresa que
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hospeda o conteúdo preferirá proibir o upload e a divulgação do material
potencialmente suspeito de infringir a diretiva de direitos autorais.
Assim sendo, constata-se que toda regulamentação sobre a liberdade
de expressão no meio cibernético afirma que foi pensada e elaborada no
sentido de assegurar tal liberdade da forma mais ampla possível,
preocupando-se com o excesso no exercício da liberdade de expressão ou
no uso ilícito de tal liberdade por grupos criminosos ou terroristas.
Qualquer critério de classificação de excesso no exercício da liberdade de
expressão traz consigo uma arbitrariedade capaz de, na prática, ir além do
combate ao excesso, restringindo, portanto, o próprio exercício da
liberdade de expressão.
E a previsão de critérios prévios, mesmos que objetivos, dispostos em
diplomas legais ou infralegais, ao invés de servir como instrumento para
a salvaguarda da liberdade de expressão, através do papel instrumental da
liberdade, de acordo com a classificação apresentada por Amartya Sen,
funciona de forma inversa, como catalisador de cerceamento da referida
liberdade. E, servindo como limitador da liberdade de expressão a
regulamentação legal ou infralegal, atinge a liberdade pelo aspecto
constitutivo.
7 Conclusão
Verificou-se que a Constituição Federal brasileira consagra o
princípio da liberdade de expressão em vários momentos do seu texto. E
essa liberdade de expressão deve ser garantida tanto no mundo físico,
quanto no virtual, pois a democracia pode ser exercitada, com o advento
da internet, também no mundo cibernético.
Diante da importância, para os direitos humanos, da liberdade de
expressão na internet, as Nações Unidas elaboraram um conjunto de
princípios para orientar Estados, pessoas e empresas nessa complexa
interação com a finalidade de assegurar a liberdade de expressão, tão
importante para a democracia.
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As pessoas estão cada vez mais conectadas, passando várias horas
dos seus dias navegando pelas páginas eletrônicas, divulgando ideias,
interagindo, fazendo pesquisas e negócios. Difícil imaginar a vida de
alguém hoje sem o uso da internet. Diante do aumento das horas de
conexão, bem como com a evolução dos dispositivos eletrônicos que
permitem a conexão de praticamente qualquer lugar e a qualquer
momento, natural que as pessoas transferissem para o meio cibernético o
foro de debates de ideias, do debate político, pois as pessoas perceberam
que virtualmente era possível alcançar pessoas em qualquer ponto do
planeta.
Diante dessa possibilidade de divulgação das ideias através da
internet, de forma paralela aos meios tradicionais de difusão de
informação (rádio, televisão, jornais, revistas etc.), em tese com maior
liberdade de atuação, vários organismos públicos e privados, sob o
pretexto de proteção da intimidade, da privacidade, dos direitos autorais,
do combate a violências, empreendem movimentos de regulação do uso
da internet.
A rede mundial de computadores, que foi concebida para ser um
local livre, começou a sofrer limitações, quer através da atuação privada
de empresas de internet, quer através do aparato estatal, através da
expedição de regulamentos jurídicos.
Constatou-se que no sistema constitucional brasileiro, a norma que
garante a liberdade de expressão é de aplicação imediata, não sendo,
portanto, norma de eficácia limitada, ou seja, sua eficácia não está
condicionada à edição de norma infraconstitucional, passando a ter
eficácia e vigência com a promulgação da Carta Magna.
O problema de pesquisa abordado neste estudo é o seguinte: qual a
melhor regulação estatal para garantir, de forma material (substantiva), a
liberdade de expressão na internet e, desta forma, a liberdade contribuir
para o desenvolvimento do ser humano?
Pela análise empreendida, confirmou-se a hipótese apresentada, que
é a seguinte: para assegurar a liberdade de expressão, o assento
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constitucional de tal direito é medida suficiente, não devendo haver
regulação do exercício desse direito em norma infraconstitucional, pois
criar critérios em leis, ou em outros diplomas normativos, gera um risco
demasiado de cerceamento da liberdade de expressão. Ou seja, a melhor
regulação é a ausência de regulação infraconstitucional.
Para a realização da pesquisa que resultou na ratificação da hipótese
acima mencionada, propôs-se o objetivo geral a seguir: analisar se existe
efetiva e materialmente respeito à liberdade de expressão na rede mundial
de computadores. Quanto aos objetivos específicos, os seguintes foram
propostos: analisar a previsão do conceito de democracia e da liberdade de
expressão na Constituição Federal de 1988; verificar como as Nações
Unidas tratam o tema da liberdade de expressão na internet; analisar o
marco regulatório da internet no Brasil; compreender o conceito de
liberdade como desenvolvimento em Amartya Sen; averiguar a liberdade
de expressão na internet.
Desta forma, pode-se concluir que todas as evidências normativas e
empíricas estudadas apontam no sentido de que os esforços de regulação
da liberdade de expressão trazem consigo um risco de diminuição desta
liberdade, pois, mesmo que haja critérios objetivos na norma reguladora,
a interpretação dessa norma pelo aplicador estará sujeita a certo grau de
discricionariedade, podendo, na prática, resultar em uma diminuição do
direito fundamental de liberdade de expressão de pessoas e empresas, o
que não é o desejado por ninguém, em especial em um estado democrático.
Assim sendo, constatou-se que manter a regulação do direito de
liberdade de expressão no texto constitucional, sem a necessidade de sua
regulamentação através de dispositivos infraconstitucionais, é a forma
mais segura para assegurar o exercício mais amplo da liberdade de
expressão, deixando a cargo do Poder Judiciário a resolução de eventuais
conflitos que surjam do exercício do referido direito constitucional,
analisando-se caso a caso.
Regulamentar de forma pormenorizada, além da previsão
constitucional, em sede infraconstitucional, de forma geral e irrestrita, tem
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potencial para resultar em uma censura prévia, o que não é compatível
com a democracia.
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15
Liberdade e democracia:
a atuação de pessoas e imprensa
como mecanismos de participação social
Marlon André Kamphorst 1
Neuro José Zambam 2

1 Introdução
Amartya Sen prospecta o direito à liberdade de expressão somada a
uma mídia livre de censura como essenciais à democracia, o direito a
palavra com a existência de uma mídia livre e atuante são importantes
para o desenvolvimento da sociedade, bem como ferramentas no combate
as desigualdades sociais. Como o caso recorrente do desvio de recursos
públicos em proveito próprio ao revesso da aplicação em benefício da
sociedade e fomento de programas sociais para gerar liberdades
substantivas às pessoas menos favorecidas.
Esse trabalho objetiva analisar as liberdades políticas com base na
liberdade de expressão à luz da teoria da justiça, considerando a
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interpretação de Sen acerca dos conceitos de democracia, liberdade e
desenvolvimento. A partir disso, poderemos responder se “A liberdade de
expressão, sobretudo nas redes sociais, e a liberdade de imprensa como
forma de participação social, auxiliam na promoção de políticas públicas?”
Para cumprir com o objetivo proposto, o artigo fará um resgate do
processo histórico relativo à inserção dos direitos a liberdade de expressão
estabelecido na Constituição Federal, nos 5º, inc. IV, VIII, IX e art. 220, §2,
e estabelecer a ligação entre a democracia a liberdade diante dos
ensinamentos de Sen.
Com o surgimento da internet e das facilidades derivadas de seu uso
concedeu-se ao cidadão, não apenas a existência de um novo espaço para
troca e busca por informações, mas também trouxe a mudança do
comportamento ao ser adotada uma postura ativista, ou seja, de mero
espectador passou a condição de participante ativo nas decisões políticas.
Decorrente da livre divulgação de informações nas mídias sociais, haja
vista a celeridade, instantaneidade e o baixo custo de utilização desse
ciberespaço pelos usuários.
Em seguida, como decorrência desse aumento assombroso do uso da
internet, onde ocorrem debates instantâneos e mais rápidos, vê-se que a
web é primordial para a democracia, pois garante ao cidadão exercer a sua
função de participante ativo das decisões deixando de ser apenas um
expectador político.
Analisando a posição de Sen quanto às liberdades, de quanto mais
liberdade, maior será o desenvolvimento, o aumento das liberdades
políticas, traz uma expansão da responsabilidade dos particulares pelas
postagens e publicações na internet. Pois, mais liberdade implica em mais
responsabilidade, e aplicação de penas legais pela falsidade da notícia
inserida nas redes sociais.
Os benefícios da liberdade de acesso às informações provêm a
participação popular igualmente no controle das ações públicas, e também
na fiscalização dos gastos dos governos, incluindo o poder executivo,
judiciário e legislativo. A publicidade das informações são elementos

224 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 6

primordiais para o controle da corrupção, e a criação de Leis que obrigam
os órgãos públicos a informar a aplicação dos recursos é fundamental para
a verificação da capacidade e competência do gestor. O advento da LAI –
Lei de Acessoa a Informação no Brasil é marco legal da liberdade de
informação e publicidade das informações públicas.
Por último, como fruto do avanço do uso da internet, percebe-se uma
ascendência e uma concretização de uma verdadeira democracia
participativa, onde a população e a imprensa atuam de maneira mais
concreta na gestão pública, com críticas ao governo, iniciando projetos de
lei e atuando nos processos legislativos.
2 A liberdade de expressão e as relações sociais
Sen explica que o desenvolvimento da humanidade “pode ser visto
como um processo de expansão das liberdades reais” (2010, p. 16), onde o
desenvolvimento pode ser atingido com a expansão das liberdades. No
plano dos sujeitos, isto se dá com a transformação das pessoas em agentes,
através do desenvolvimento de suas capabilities, que são as combinações
alternativas de funcionamentos das pessoas cujas realizações lhe são
factíveis.
A capability é um tipo de liberdade, em que o sujeito pode realizar
uma escolha, justamente primando a importância em sua condição de
escolher. Se uma pessoa não está em condições de optar, como por
exemplo, quando ela precisa sujeitar-se a um trabalho degradante e
extremamente perigoso para sobreviver, ela não tem liberdade para
escolher. (SEN, 2010, p.106).
O desenvolvimento nestes termos requer a expansão das liberdades,
e para isso ser atingido é necessário que todas as formas de privação de
liberdade sejam extintas. A privação de liberdades pode-se referir a tirania,
a intolerância dos Estados, e também como veremos à ineficiência dos
serviços públicos que impossibilita o acesso a recursos elementares, como
a alimentação, saúde, remédios e educação.
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Logo, existe a necessidade de se desenvolver uma pluralidade de
instituições como sistemas democráticos, mecanismos legais e estruturas
de mercados não excludentes, acesso a bens básicos, e serviços de
educação e saúde, bem como um sistema de comunicação de massa
independente e plural.
Os fins e as liberdades instrumentais do desenvolvimento dependem
que a perspectiva de liberdade seja colocada no centro do palco. As pessoas
devem ser vistas como agentes envolvidos e não meros destinatários
passivos dos frutos dos programas de desenvolvimento como um todo, e
no desenvolvimento também das capacidades humanas, as quais o Estado
e a sociedade têm papel central.
A discussão pública além de ser um dos correlatos da democracia o
seu cultivo pode fazer inclusive, com que esta funcione melhor. Sen (2010,
p.208) exemplifica que até uma discussão sobre meio ambiente, quando
bem fundamentada além de ser benéfica ao meio ambiente, pode se tornar
importante para a saúde e para o sistema democrático. Tão importante
quanto à própria democracia é salvaguardar as condições e circunstâncias
que garantem a amplitude e o alcance do processo democrático.
É preciso avaliar os meios e caminhos dispendidos para faze-la
funcionar bem, e os direitos civis e políticos podem contribuir neste
sentido. E é aí que a liberdade de expressão, somada à uma mídia livre de
censuras agem para o aperfeiçoamento destas liberdades.
Verifica-se que a liberdade de expressão também possui um aspecto
positivo, contribuindo para a expansão das liberdades reais e
desenvolvimento das capabilities. Sendo que esta liberdade de expressão
já está incluída em nosso dia a dia, através das redes sociais, palco onde as
pessoas se manifestam em diferentes sentidos e formas sobre
determinados assuntos, através de postagens e vídeos, com interação
imediata e divulgação momentânea e com enorme número de visualização
e conhecimento pelo público, proporcionado a partir do uso da rede de
computadores, e de outros suportes tecnológicos (como, por exemplo, o
smartphone e o tablet) a comunicação virtual imediata.
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Nesse novo mundo virtual, a transparência passou a ser uma
exigência moral, pois é uma luta contra a corrupção a partir da vontade do
povo em acompanhar os gastos. A abertura destes espaços retrata um
grande avanço democrático, onde a ciberdemocracia aparece para
monitorar a atividade política e o uso correto da coisa pública.
No Brasil, a Lei nº 12.527/2011 regulamentou o direito constitucional
de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de
maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa,
física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o acesso e o
recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.
A LAI (Lei de Acesso a Informação) constitui importante papel na
propulsão da cultura da transparência na administração pública brasileira,
na promoção da diafaneidade das informações e no estímulo à
participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública. O
acesso à informação é um direito humano e fundamental e está vinculado
à noção de democracia.
Entrementes, é oportuno destacar o artigo 19° da Declaração
Universal dos Direito Humanos, tido como um marco histórico ao fazer
constar, formalmente, a liberdade de expressão e opinião, incluindo em
seus termos o direito à informação. Todo o indivíduo tem direito à
liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser
inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem
consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de
expressão.
A lei vale para os três poderes da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, inclusive aos órgãos fiscalizadores, como os Tribunais de
Contas e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos
também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao
recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.
A liberdade de expressão, somente é possível em um ambiente
democrático, e compreende a liberdade de expressar-se e de manifestar-
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se ideologicamente e a liberdade de acesso à informação, com o livre acesso
às mídias e informações eletrônicas e escritas.
Para Sen (2015, p.27)
A liberdade de expressão tem valor em si mesma, e é algo que a maioria das
pessoas aprecia. Mas trata-se também de um importante instrumento para a
política democrática, que reforça a participação potencial – e real – das pessoas

Esta liberdade é reconhecidamente um dos principais pilares dos
regimes democráticos, e pode ser considerada liberdade substantiva na
visão seniana. A liberdade de expressão tem valor em si mesma, e é algo
que a maioria das pessoas aprecia, mas trata-se também de um importante
instrumento para a política democrática, que reforça a participação
potencial e real das pessoas” (SEN, 2015, p.27)
Este autor apontou várias funções e importâncias da liberdade dos
meios de comunicação e do debate público em obras como
Desenvolvimento como Liberdade (2010), Gloria Incerta (2015) e A ideia
de justiça (2011), mas também apontou problemas e deficiências
observadas na imprensa, sobretudo no caso indiano. Em Desenvolvimento
como liberdade, o economista mostrou a importância da mídia e da
informação na prevenção das fomes coletivas.
Refere Sen (2010, p. 236)
Uma imprensa livre e a prática da democracia contribuem imensamente para
trazer à luz informações que podem ter enorme influência sobre políticas de
prevenção das fomes coletivas (por exemplo, informações sobre os primeiros
efeitos de secas e inundações e sobre a natureza e o impacto do desemprego.
(...) Com efeito penso que uma imprensa livre e um oposição politica ativa
constituiem o melhor sistema de alerta prévio que um país ameaçado por
fomes coletivas pode ter

Assim, para o autor através dos meios de comunicação é possível
divulgar as primeiras informações sobre secas, desemprego e outros
infortúnios, sendo que as melhores fontes de informação em casos como
estes, são fontes privadas e independentes do Estado, porque assim elas
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podem publicar informações que poderiam ser embaraçosas ao governo.
Um governo autoritário poderia inclusive, querer censurar certas
informações.
Um sistema democrático pode construir elos informativos que
poderiam evitar desastres como o ocorrido na China, em 1950, quando
uma fome coletiva matou milhares de pessoas. Informações falsas sobre a
economia e a agricultura eram divulgadas pelo governo, e os meios de
comunicação não podiam investigar nem questionar essas informações
porque eram controlados pelo governo. (SEN, 2010, p.237)
Em Glória Incerta, Sen e Drèze (2015) apontam que no caso indiano,
os maiores problemas com os meios de comunicação não estão
relacionados com a censura e a falta de liberdade, tal como em países com
governos autoritários, diferentemente de países como a China, por
exemplo. O problema da Índia reside mais em uma falta engajamento da
mídia que denunciasse a situação social e econômica da população, assim
como o que poderia ser melhorado no paìs em termos de carência e
limitações.
Assim, os prejuízos que a falta de uma discussão pública, viabilizada
pelos meios de comunicação podem trazer à população, como por exemplo
no tocante as campanhas de vacinação em massa que não funcionam. Pois
o desconhecimento da população sobre os serviços de saúde são
resultantes de uma baixa visibilidade das questões de saúde nos principais
meios de comunicação e na política democrática da índia. A mídia, caso
efetivamente cumprisse um papel de difusão de informações e de
diagnóstico de injustiças sociais, seria uma importante ferramenta na
busca pela justiça, equidade e eficiência democrática.
Quanto à corrupção, a mídia também pode contribuir de várias
formas. Uma delas vai no sentido de publicização dos atos dos governos.
Muitos países sofrem com problemas de corrupção, e uma mídia investida
de consciência social, que ao colocar o tema da corrupção na agenda de
discussão pública poderia contribuir para a redução destes índices,
conscientizando e informando a população.
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Há, segundo Sen (2015) três razões centrais para a ocorrência da
corrupção: a pobreza e escassez de informação; tolerância e aceitação
social da corrupção e leniência social e jurídica para atos de corrupção. A
primeira razão está relacionada com o papel da mídia e com o amplo
acesso à informação. Isto porque a corrupção ocorre em contextos de
pobreza informacional. Por questões óbvias, a corrupção é uma atividade
que acontece de forma velada. Políticas institucionais de promoção de
transparência e políticas de accountability podem ser uma saída para
evitar ou ao menos diminuir os índices de corrupção.
Sendo que a conivência e aceitação social da corrupção também são
fruto, ainda que de forma indireta da falta de transparência nas
informações. O acesso à informação combinados com o uso construtivo
dos meios de comunicação podem ter grande valia neste sentido,
contribuindo no sentido de formar uma percepção pública daquilo que é
aceitável e dentro da lei do que não é (SEN; DRÈZE, 2015).
No mesmo sentido, Brunetti e Weder (2001, p.6) explicam que a
liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são fundamentais para
o controle dos excessos e para descobrir infrações do governo. A imprensa
livre é provavelmente a instituição mais eficaz para controlar a corrupção.
Os jornalistas conseguem investigar qualquer irregularidade, se
agirem de forma independente e imparcial. Outros corpos anticorrupção
como o judiciário podem ser menos eficazes, porque essas agências de
controle interno da corrupção podem ser subvertidas e incluída nos
arranjos de poder.
Com efeito esclarecem Brunetti e Weder (2001, p.6)
Portanto, em teoria, a liberdade de imprensa pode ajudar a combater a
corrupção extortiva e pode ser uma instituição particularmente eficaz para
combater a corrupção colusiva, onde cliente e burocrata têm interesse mútuo
no ato corrupto 3

Tradução livre do original: “Therefore, in theory press freedom can help to fight extortive corruption and may be a
particularly effective institution to fight collusive corruption where cliente and bureaucrat have a mutual interest in
the corrupt act.”.

3
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A liberdade de expressão é Direito humano e fundamental, como
Direito Humano foi esculpido pela DUDH de 1948, no artigo 19: “Todo ser
humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão”, e como direito
fundamental constou na Constituição Federal do Brasil no art 5º, inc. IV e
XIV “é livre a manifestação do pensamento” e “é assegurado a todos o
acesso à informação”.
E também como marco da informação pública, a Lei nº 12.527/11 –
LAI, Lei de Acesso a Informação pública passa a ser a regra, e o sigilo, a
exceção. Os portais da transparência possuem todas as informações
referentes a salários, compras, licitações, investimentos, gastos, entre
outras, e além dos portais, para se buscar a informação, conforme dispõe
a LAI, bastaria a pessoa entrar em contato com o serviço de informações
ao cidadão (que pode ser eletrônico ou presencial) e solicitar os dados.
Ao solicitar esses dados, a entidade tem até 20 dias para enviar uma
resposta, prazo que pode ser prorrogado por mais 10 dias, se houver
justificativa. A pessoa não precisa dizer o motivo da solicitação, aliás, os
agentes públicos são proibidos de fazer essa exigência para dar uma
resposta.
3 A internet e o novo debate público
Podemos verificar o poder da utilização da internet como forma de
promover o debate público e a liberdade de expressão, quando bem
utilizada, e manejada para um fim especifico. Como exemplo do novo
paradigma, a utilização das redes sociais na eleição presidencial de Barak
Obama nos Estados Unidos em 2008 foi fundamental para o sucesso da
campanha eleitoral.
Aquela campanha redimensionou o papel da internet nas eleições
confirmando sua importância gigantesca e amplificando muitas coisas que
já estavam inventadas, como arrecadar fundos para a campanha e
construir uma poderosa rede de voluntários.
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Obama conseguiu uma parte expressiva do dinheiro da campanha
através de pequenas contribuições feitas pela internet, o que garantiu
maior poder de fogo ao candidato, especialmente na reta final,
convertendo-se no primeiro presidente a não depender de lobbies, de
pressões nem dos interesses daqueles que habitualmente financiam as
campanhas.
Antes a televisão tinha se convertido no cenário onde ocorria a ação
política, usurpando, inclusive, o papel do Parlamento. E no caso da eleição
de 2008, a internet, sem usurpar o papel de ninguém, converteu-se em
um novo meio que traz para a política um debate mais rico, vivo, atual,
potente e um vivido intercâmbio de mensagens.
Ao poder nos conectar aos outros livremente, cria-se uma potência
de transformação, pois ao compartilhar informações, mais inteligente e
consciente politicamente a sociedade deve ficar. As ferramentas da
comunicação fazem com que as questões locais possam ser vistas a nível
planetário. É uma nova dimensão política, e uma nova era da
intercomunicação, onde novos formatos da palavra pública estão
surgindo.
O uso das tecnologias móveis para denunciar problemas e realizar
manifestações são exemplos do impacto desta nova forma de comunicação
no ciberespaço para partir à construção de uma ciberdemocracia.
Participar da vida pública tem sido mais fácil a partir dos benefícios
eletrônicos.
No livro Cibercultura, Pierre Lévy traça suas percepções sobre a o
crescimento do ciberespaço, novo meio de comunicação que surge da
interconexão de computadores e o consequente surgimento da
cibercultura. Segundo ele, “a cibercultura expressa o surgimento de um
novo universal, diferente das formas que vieram antes dele no sentido de
que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer”
(LÉVY, 1999, p. 15).
Trata-se, como especula o autor, de um novo dilúvio, provocado
pelos avanços tecnológicos das telecomunicações, em especial, o advento
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da internet. Os conceitos de cibercultura e ciberespaço são centrais na obra
de Lévy e dele derivam todas as suas reflexões.
Para Levy (1999, p. 17)
O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse
universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de
técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento
do ciberespaço

Neste sentido, estaríamos passando por um processo de
universalização da cibercultura, na medida em que estamos dia-a-dia
mais imersos nas novas relações de comunicação e produção de
conhecimento que ela nos oferece. O ciberespaço traz uma nova relação
entre tempo e espaço, traduzindo-se em uma nova dimensão da vida.
A informação, a comunicação, as redes sociais e a globalização
desenham uma nova direção política. Aponta-se para uma maior
informatização do mundo, construindo um novo espaço com maior
liberdade e responsabilidades dos cidadãos. Sugere-se uma nova forma
de organização social, em que indivíduos sejam mais livres, em que
ferramentas de cooperação intelectual são mais eficazes, pois estas tem
mais vantagens daquelas em que as pessoas são oprimidas e a
cooperação intelectual é desencorajada.
A evolução cultural traz o aperfeiçoamento da inteligência coletiva e
a democracia traduz esta inteligência em política. Por isso regimes que
primam pela liberdade intelectual e política acabarão por se impor sobre
os regimes que reprimem a liberdade do pensamento. A potência está ao
lado das liberdades e não da opressão.
Por isso, democracia e ciberdemocracia fazem todo o sentido, e
promovem nosso destino, para mais liberdades e mais intensa
participação. As liberdades trazem evolução. O ciberespaço muito
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possivelmente é o sistema de comunicação que se expande com mais
rapidez em toda a história humana.
Os últimos quatro séculos foram imprevisíveis e trouxeram grandes
avanços à emancipação humana, tais como os direitos do homem,
emancipação de mulheres e de minorias e o ciberespaço tem ajudado
nestes processos mais recentes de emancipação humana. Mais
comunicação implica mais liberdade.
Com a internet adentramos em uma civilização de cooperação em
rede de espaços desterritorializados e do tempo instantâneo. Isso
condiciona muitas mudanças, tais como a mutação dos governos, dos
sistemas de saúde e educação, por exemplo. A cada dia temos mais
possibilidades de comunicação e consumo de informação. Trata-se das
mídias pós-massivas, onde todos podem colaborar.
Importantes impactos para o futuro da democracia podem ser
esperados a partir da forma livre de comunicação das idéias e aumento da
inteligência coletiva. Há uma passagem da mídia massiva, que detinha o
monopólio da informação e opinião pública para as funções pós-massivas
que caracterizam-se pela abertura da produção de informação.
Nestas mídias não há a necessidade de vastos recursos financeiros
nem da liberação do Estado para que se possa atuar. Seu fluxo circula em
torno da conversação, da interação. Elas encontram-se nos nichos do
conhecimento e informação. A diferença entre referidas mídias encontrase na forma de produzir e distribuir os conteúdos.
Com a globalização da cibercultura há uma maior liberdade à palavra
pública e à circulação de conteúdo, que não é controlada por editores. A
distribuição dos conteúdos é aberta, livre. O próprio governo já adentrou
nesta esfera ao disponibilizar informações a seu respeito para facilitar o
acesso aos cidadãos.
A democracia e cidadania supõe a possibilidade dos cidadãos
saberem ler, aplicar e entender a lei. A nova forma de comunicação
provoca o nascimento de um novo espaço público redefinindo as condições
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de governança engendradas em novas formas políticas ainda
imprevisíveis.
A evolução dirige-se a um caminho de cada vez maiores liberdades e
interconexão, que se transformam na inteligência coletiva. Dessa forma,
os destinos da democracia e do ciberespaço estão intimamente ligados
porque ambos implicam o que há de mais essencial na humanidade: a
aspiração à liberdade e à potência criativa da inteligência coletiva.
Com as funções pós-massivas, que criam espaços de comunicação
interativos, que aproximam os mais diversos locais do globo, os espaços
para debates acerca da opinião pública ficam muito mais amplos. Isso
porque para debater é mais preciso dirigir-se a cafés e praças, por
exemplo, pois já é possível interagir com qualquer integrante do planeta a
respeito de questões como da participação democrática, por exemplo.
Criam-se, com isso, novas condições de uma cidadania planetária em
uma nova esfera pública mundial por meio da web. Novos problemas são
levantados, mas com maiores possibilidades de resolução vindas de todos
os lugares em tempo real. Há uma nova relação entre espaço público e
interação. Um desafio da ciberdemocracia é manter o cidadão
informatizado ligado aos novos espaços mantendo o vínculo comunitário.
O espaço físico e eletrônico se fundem de forma cada vez mais direta
e esta tendência deve ser acelerada no futuro, como exemplo o GPS em
celulares que identificam o ponto de localização de onde a pessoa se
encontra é um exemplo claro disso. O diferencial em relação ao passado
está na maior transparência e maior acesso à informação. Revistas
científicas e jornais de todas as especialidades estão disponíveis na web,
atendendo as novas necessidades humanas.
No plano político a sociedade e todas as suas informações podem ser
obtidos em tempo real e para qualquer pessoa. Isso demonstra o início de
uma ciberdemocracia instituicional de Estado potente que captam os
fluxos de informação que circulam no ciberespaço. A defesa desta
privacidade de determinadas informações tem gerado muitos debates,
sendo que algumas das instituições políticas mais poderosas do mundo

Marlon André Kamphorst; Neuro José Zambam | 235

apresentam todos os seus dados na web, gerando uma maior
transparência.
Está cibercultura modifica os hábitos sociais, cria novas formas de
relações no trabalho, lazer e novas formas de sociabilidade e comunicação
social. É um conjunto de tecnologias e processos sociais que ditam
mudanças que ocorrem muito rapidamente. como estes impactos da
cibercultura estão em toda parte, apenas um pensamento global pode dar
conta da emergente sociedade de comunicação planetária. Emerge o
paradigma informacional.
Trata-se do domínio da natureza para transformá-la em informação.
Tudo pode ser transformado em bits e ser distribuído por meio de
computadores em tempo real para todos, tornando a sociedade da
informação uma realidade. Buscando agilidade e transparencia os serviços
de governo eletrônico são implantados no mundo todo.
O que muda com a cibercultura é a nova relação que se instala entre
a tecnologia e os processos de informação. Esta relação apresenta alguns
princípios, tais como: A liberação da palavra, onde qualquer pessoa pode
repassar informação por meio da internet, passando a ser formadora de
opinião. Mecanismo que deixa de ser exclusivo das grandes mídias de
massa. Passa a existir a conexão da conversação mundial (inteligência
coletiva) atavés de uma maior intercomunicação planetária fomentando a
opinião de forma global e em tempo real.
Ocorre a reconfiguração social, cultural e política através da
transformação das mídias de massa, que mobilizadas são importantes
para dar à comunidade um sentimento de pertencimento local. O sistema
pós-massivo permite a conversação livre e desenraizada, e cria-se um novo
panorama político comunicacional.
4 A mutação das mídias: Redes sociais e opinião pública
As mídias pós-massivas são mais do que instrumentos informativos,
são ferramentas de conversação que irão se expandir no futuro, pois não

236 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 6

são controladas por centros editores de informação. As práticas políticas e
relações sociais modificam-se para seguir a direção de uma
ciberdemocracia planetária. O que há é uma nova forma de comunicação
pessoal, onde estas mídias pós-massivas oferecem à sociedade um maior
poder de intervenção na vida política, assim como uma maior organização
para poder participar de decisões a partir de mobilizações facilitadas pela
internet.
O mundo externo pode ser mais amplamente conhecido por meio
destas mídias. Já existem locais na internet onde os próprios leitores
podem ser os produtores, contribuindo com textos, fotos e isto representa
uma tendência mundial do que se chama de jornalismo cidadão, onde estas
novas ferramentas desenvolvem um importante papel político, pois
desenvolvem-se de baixo para cima, por meio de conversação e
colaboração coletiva.
A rede mundial permite que os cibercidadãos descubram muitas
coisas das quais jamais imaginou. Diferente da democracia moderna, hoje
quem decide o que vai ser colocado na internet são as próprias pessoas, os
interessados da comunicação de algo. Cada um se torna seu próprio
jornalista, gerando uma maior diversidade de informações e opiniões, em
que o poder de dizer, mostrar-se e mostrar algo do seu interesse é uma
das principais dimensões da revolução da ciberdemocracia que está
ocorrendo.
Com toda essa liberdade surge a tradicional pergunta: como
identificar, diante de tantas informações, as coisas boas e sérias se todo
mundo pode colocar o que quiser na internet? Mas a própria rede traz
espaços para que as pessoas descubram aquilo que tem de melhor neste
meio.
O ciberespaço permite que encontremos coisas não padronizadas,
como “aquele livro”, “aquela música”. Se nos conectarmos aos locais certos
existe a construção de uma inteligência coletiva, já que muitos contribuem
para que este espaço seja variado e contributivo. A cultura digital permite
o luxo da escolha – e esta é o que faz a riqueza da internet.
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O desenvolvimento das redes sociais é um dos maiores
acontecimentos dos últimos anos – é uma nova forma de fazer sociedade.
Elas constituem o fundamento social do ciberespaço e uma das chaves para
a ciberdemocracia. As comunidades virtuais e as redes sociais fazem com
que seus membros compartilhem um espaço simbólico que mantém certa
permanência temporal, fazendo com que seus membros sintam-se partes
de um agrupamento do tipo comunitário.
Esta vida associativa é importante para a atividade política. Esta nova
forma de contato social não substitui os antigos, mas adiciona algo mais a
eles, pois contribuem para o aumento geral das interações humanas. Com
celulares e redes 3G aumentam ainda mais os contatos em tempo real e
permitem que pessoas com os mesmos interesses possam reunir-se e
trocar idéias a respeito dos temas que lhes aproximam. Neste intuito de
aproximação entre as pessoas, as ferramentas disponibilizadas são em
geral fáceis de usar e gratuitos. E hoje, por meio dos celulares e redes 3G
já é possível comunicar-se e consumir em deslocamento.
O fato de as nossas decisões e atitudes atingir e gerar efeitos sobre a
vida de todos os outros habitantes do planeta faz com que tenhamos
interesse em nos falar. A comunicação não limita as idéias a zonas
geográficas determinadas. O espaço praticado encurtou a e a Terra é a
nova vizinhança de todos.
Os novos espaços e práticas sociais reconfiguram-se a partir dos
novos formatos comunicacionais, reconhecendo a instauração de uma
dinâmica sociopolítica, onde as novas tecnologias da comunicação
possuindo algumas características, como a representação na web de
determinado lugar com portais de informações e serviços e comunidades
virtuais com representação política, a criação de infraestrutura e serviços
para o público, relacionados a novas tecnologias, por exemplo
disponibilizar banda larga gratuita a todo o país e a modelagens em 3D
para planejamento e gestão estratégico.
Este novo modelo de democracia que se objetiva, onde os sítios das
cidades se transformam em comunidades virtuais dependem de uma
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vontade política para construir uma comunidade inteligente e isso pode
trazer muitas vantagens a uma região. A cooperação e participação
popular nesta construção é o seu diferencial. Por isso, o objetivo das
cidades digitais é permitir a inclusão dos cidadãos na construção da
sociedade da informação.
No Brasil, muitos projetos estão em teste ou em andamento. O
Ministério das Comunicações elaborou um Plano Nacional de Cidades
Digitais para levar banda larga a todo o país. Muitas cidades e Estados
também já tem criado portais na web adaptando-se ao novo paradigma.
Esta nova era tem trazido uma tendência de disponibilizar serviços,
informações mais variadas, simplificando procedimentos administrativos
por meio de governos eletrônicos – visando tornar as demandas e serviços
públicos mais eficientes e ainda aproximar governo e cidadão por meio da
internet. Este governo eletrônico traz um progresso da democracia, tendo
tudo para contribuir para a diminuição da arbitrariedade do Estado, que
deve servir ao cidadão, sendo mais flexível e prático.
O Brasil, por meio de portais tenta passar mais transparência aos
seus cidadãos, mas existem alguns problemas que precisam ser
solucionados para que efetivamente se consiga ampliar este espaço mais
democrático, tais como a pobreza e o analfabetismo, pois com isso o
cidadão poderá ter acesso aos materiais necessários e a oportunidade de
ler e entender as informações repassadas, tendo uma visão crítica e
podendo exigir mudanças concretas naquilo que entender ser prejudicial
ao país.
A globalização da política está ligada à internet, mas também ao
conjunto de mídia contemporâneo. A opinião pública é cada vez mais
global. Os novos sistemas podem ser usados para a vigilância de
indivíduos, empresas e governos, por exemplo este aumento de
visibilidade tem muitas implicações. Portanto, mostra-se um desafio à
ciberdemocracia na globalização garantir a transparência sem
desrespeitar liberdades individuais da vida privada.
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Objetiva-se na ciberdemocracia a implantação de um governo
democrático planetário e a globalização move esta perspectiva. Isso estaria
diretamente ligado ao caminho da ciberdemocracia participativa em um
espaço público na web. A multiplicidade de leis é hoje a principal proteção
a ditadores e criminosos.
Para ele, os problemas da humanidade demandam soluções
mundiais e a fragmentação das leis seria um obstáculo à sua solução. Ainda
hoje, quando nascemos passamos a pertencer a determinadas
comunidades, no entanto, com o desenvolvimento da pessoa ela passa a
descobrir quais são suas famílias de espírito e pertencimento cultural por
opção.
5 A inteligência Coletiva e as noticias falsas na internet
A inteligência coletiva é o produto das formas inovadoras e
avançadas da inteligência humana. Ela cresce com a liberdade e a
responsabilidade dos seus membros e sua riqueza está nos retornos que
traz à humanidade Ela trabalha para a melhoria da humanidade. O
ciberespaço é, ao mesmo tempo, instrumento e fruto da inteligência
coletiva. Neste tipo de inteligência os saberes passam a ser produzidos de
forma cooperativa. A linguagem é o que torna a cultura e a inteligência
coletiva possíveis. O futuro dirige-se à ciberdemocracia global utilizandose do ciberespaço e da inteligência coletiva.
A ciberdemocracia será a arte do diálogo, onde os problemas do
outro não serão desqualificados. A internet civiliza o homem e os homens
aproximam-se uns dos outros por meio da linguagem. A ética coletiva
portanto,é a ética do diálogo. Os princípios e a ética do diálogo é a base
para ciberdemocracia.
Neste processo de ampliação da inteligência coletiva e do diálogo nas
relações proporcionadas pelo ciberespaço é que se vê que uma
ciberdemocracia do futuro pode ocorrer. No Mundo são 7,5 bilhoes
pessoas, atualmente e 4 bilhoes de usuários, considerando que em 1995
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eram 16 milhoes de usuários, o que represente aumento de 25.000 %
[vinte e cinco mil por cento] em 23 anos, ou seja 173 milhoes de usuarios
aderiram a internet a cada ano.
No Brasil, onde habitam 208 milhoes habitantes, possui 126 milhoes
usuários, sendo quase 70% da população usuária da internet, e destes,
97% acessam através do celular, que atualmente está semrpe na
companhia da pessoa. A internet se postou como a principal revolução na
comunicação, e atualmente o principal meio de informação, pois permite
de qualquer lugar do mundo qualquer pessoa ou orgão ter um elo de
comunicação direta.
Temos como exemplo os processos e recursos eletrônicos junto aos
sitios dos Tribunais de Justiça, Federal e Trabalhista, as audiências e
interrogatórios de réus presos através de videoconferência, os cursos e
estudos on line (e-learning), a Web pesquisas, a cominicação por e-mail, a
prestação de serviços e vendas on line, os vídeos, filmes e as redes sociais,
existentes, como orkut, msn, twiter, facebook, instagran-linkedin,
watssapp, youtube, zoom, entre outros.
A participação civil através das midias sociais e os debates públicos
para aflorar o descobrimento da verdade. E assim varias formas de
conhecimento são criadas a todo momento, o youtube transformou-se em
um site com milhares de treinamentos disponíveis, gratuitamente.
As redes sociais são meios de comunicação de massa, informação
divulgada em tempo recorde e repercussão gigante. O cidadão passa a ser
o próprio jornalista, com a capacidade de divulgar as informações que
julgar necessário, ideologias e crenças. é determinante para o
fortalecimento do espaço público de discussão, concretizada através da
liberdade de expressão.
As falsas noticias (fake news) extrapolam a propria liberdade de
acesso e produção de informação, pois promovem a manipulação das
noticias conforme os interesse de pessoas, do mercado, corporações e do
Estado. Podemos citar a repercussão pública dos atentados terroristas
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ocorridos em janeiro de 2015 em Paris na França, que vitimou 12
jornalistas, com o ataque ao Jornal Charlie Hebdo.
As pessoas comovidas com a morte dos jornalistas adotarma o
slogan “je suis Charlie” para representar a defesa da liberdade de
expressão e liberdade de imprensa. Como repercução deste evento mais
de 1 milhão de pessoas se manifestaram, e os principais chefes de Estado
do mundo se solidarizaram e enviaram mensagens e discursos contrarios
ao massacre e em favor das liberdades, de expressão e imprensa.
Sendo que ao mesmo tempo, e no mesmo Janeiro de 2015, mas na
Nigéria, na cidade de Baga, o grupo terrorista Boko Haram, declarou um
novo Califado na região Norte da Nigéria e invadiu a cidade matando mais
de 150 pessoas, conforme informação Estatal, sendo que segundo a Anistia
internacional, seriam 2000 mortes. E este atentado não teve a repercução
internacional nem próxima do atentado na França, sendo que inclusive o
presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, enviou video de condolencias
em relação ao atentado de Paris e nada falou sobre o atentado de maiores
proporções em seu país.
6 Conclusão
Democracia e a liberdade de expressão são formas de dois lados.
Entendemos que uma não pode ser vista sem a outra. Não há como se
pensar a democracia sem a liberdade de expressão (em sentido amplo) e
nem existe liberdade de expressão fora de um regime democrático, pois
este pressupõe uma sociedade no qual haja respeito às minorias e às
opiniões dissonantes, além da crítica aos governantes e a fiscalização dos
seus governos.
No sentido abordado neste trabalho, a liberdade de expressão é vista
sob duas vertentes: a liberdade de expressar-se, de manifestar-se
ideologicamente e participar dos processos políticos de tomada de decisões
e também como a liberdade de ter acesso às informações de interesse
público e coletivo.
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Em 13 de novembro de 1985 no parecer consultivo 05, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos, na interpretação do artigo 13 da
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, afirmou ter a liberdade
de expressão dupla natureza: tanto o direito de transmitir quanto de
buscar e receber informações e ideias.
Diversos organismos da comunidade internacional também
reconheceram o acesso à informação como um direito fundamental, tais
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (artigo 1953),
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (art. 10 e 1354),
Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão (item
455) e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (artigo 1956). Em
todos estes documentos o Brasil foi signatário.
O ordenamento jurídico brasileiro, regulamentando o artigo 5º, inc.
XXXIII, o inciso II do §3º do artigo 37 e o §2º do artigo 216 da Constituição
Federal de 1988, e cumprindo com compromissos assumidos na
comunidade internacional, disciplinou a Lei nº 12.527 sancionada em 18
de novembro de 2011 e em vigor em 16 de maio de 2012. Com essa Lei, o
acesso à informação pública passa a ser a regra, e o sigilo, a exceção.
Referidos ordenamentos em conjunto com a internet promove o
acesso do cidadão as informações publicas, como maior facilidade, rapidez
e comodidade, vertentes necessárias a acompanhar o desenvoilvimento da
informatização da vida cotidiana.
A para dos direitos positivos devemos aventar que a defesa da
liberdade de imprensa está inserida no conjunto das liberdades
democráticas tradicionalmente compreendidas como dimensões
fundamentais e irrenunciáveis para a organização segura, equilibrada,
estável e duradoura das sociedades democráticas, onde a importância da
informação está relacionada com o acesso aos meios de comunicação
social, especificamente, devido ao seu poder de influenciar a tomada das
decisões da população.
A sua popularização associada às novas tecnologias foi decisiva para
a troca de produtos, a integração entre os povos e as culturas, assim como
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para o conhecimento de outras realidades. A liberdade de imprensa é um
meio essencial para manter vivos os temas relevantes da vida social e
apoiar a solução de demandas estratégicas para o equilíbrio social.
O Estado do futuro se anuncia planetário. Este Estado
ciberdemocrático do futuro teria um modo de funcionamento aberto, com
muitos serviços on-line e a circulação fluída de informação. A política de
poder seria uma política de potência de informação, onde quem possui a
informação, possui o poder. O aperfeiçoamento da inteligência coletiva
seria o meio e a finalidade da ação política.
Neste trabalho, buscou-se evidenciar como a liberdade de expressão
e a liberdade de imprensa são liberdades essenciais para a prática
democrática e para a efetivação da democracia. Estas são liberdades
substanciais necessárias para o desenvolvimento conforme a teoria de
Amartya Sen.
O desenvolvimento é concebido com uma expansão das liberdades
reais e o desenvolvimento das capabilities transforma o sujeito em
“agente”, com atuação virtual e real na esfera política e civil, providas pela
liberdade de expressão e de participação nas discussões públicas.
Assim, todo o cidadão pode ser um agente fiscalizador da vida e da
atuação pública, e sobretudo da corrupção dos governos. Países com uma
imprensa livre e independente, via de regra, são menos suscetíveis à
corrupção. Entretanto, também se observou que em alguns casos a
imprensa pode integrar redes de corrupção sistêmica, comprometendo a
democracia, como vemos atualmente na Venezuela.
Isso reitera a necessidade de meios de comunicação cada vez mais
diversificados e plurais, através da ação da imprensa e de audiências
públicas na construção de uma “argumentação pública”, necessária tanto
para a democracia quanto para a expansão das próprias liberdades. A
limitação da argumentação pública acaba limitando a própria democracia.
As liberdades de expressão e de imprensa são, neste sentido,
fundamentais para a democracia porque possibilitam a construção de uma
argumentação pública e de transparência na divulgação de informações
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essenciais. A liberdade de informação e expressão devem promover a
expansão das capacidades individuais.
A tecnologia da informação e comunicação possui um fator
fundamental no aumento da participação do cidadão. O acesso à
informação é um instrumento fundamental para o exercício da cidadania.
A efetiva participação dos indivíduos na sociedade demonstra o
compromisso com a condição de sujeito de direitos, a imprensa tem um
papel informativo e os meios de comunicação possuem uma função
protetora aos negligenciados e desfavorecidos. A discussão publica da
informação (como a redução do tamanho das famílias, reconhecimento da
igualdade de gêneros), difunde as novas normas para as pessoas.
A identidade da pessoa como sujeito de direitos e sua atuação em
vista da qualidade da informação como meio para a construção da justiça
social. A justiça social é um ideal que precisa ser buscado através da
liberdade de expressão, de imprensa e da qualidade da informação.
A luta pelo esclarecimento das informações deve ser um
compromisso moral das pessoas, do Estado e das instituições O
fortalecimento do debate público por meio da exposição das diferentes
concepções sobre os acontecimentos é a angularização da Teoria da Justiça
de Amartya Sen.
Neste mundo em que as pessoas prestam mais atenção em noticias
negativas, devemos ter cuidado com as informações que são publicadas e
compartilhadas. A população, quando desconhece a verdade legitima a
manipulação, é vítima do engano, da parcialidade e da informação que
aliena a estatura de verdade. A luta pelo esclarecimento das informações
deve ser um compromisso moral das pessoas, do Estado e das instituições.
Podemos citar a Guera do Iraque que foi baseada na existência de
armas de destruição em massa, armas químicas, onde o congresso
americano com base em depoimentos de um espião falso, um desertor
iraquiano de nome Al-Janabi, autorizou o Estado de Guerra, baseado em
uma noticia falsa, pois anos após foi reconhecido inclusive pelo Pirmeiro
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Ministro da Inglaterra que não existiam armas de destruição em massa no
Iraque.
Em outra esfera, atualmente existe para premiar e divulgar de forma
negativa as maiores noticias falsas do ano, o Premio foolitzer, que em 2018
premiou a noticia de uma virgem engravidou ao tomar vacina, noticiado
pelo jornal satirico World News Daily Report. No Brasil em video postado
no youtube que promete a cura de câncer com chá de melão de santo
antonio teve 142 mil visualizações.
Assim importante reiterara que o fortalecimento do debate público
por meio da exposição das diferentes concepções sobre os acontecimentos
precisa ser rotineira. A liberdade de acesso e produção de informação
promove a manipulação da informação por interesses do mercado, de
corporações, de pessoas, de interesses, ou do próprio estado, seja
democrático ou não.
Na democracia o papel da oposição política, especificamente dos
partidos, se inscreve nesse contexto. As liberdades políticas articuladas
com os temas relevantes para o Brasil é o instrumento com condições de
contribuir eficazmente para a educação dos valores, a escolha de
prioridades sociais, a exposição das particularidades locais e de âmbito
nacional, assim como, para o funcionamento equitativo da sociedade. Essa
conexão quanto mais fortalecida e publicizada contribui para a formação
democrática e transparente da sociedade brasileira.
A tecnologia, em especial a Internet, permite a expansão da
participação e oferece novas oportunidades para a mesma, virtualmente
de qualquer lugar do mundo, cidadãos, políticos e instituições
governamentais criam um elo de comunicação direta, onde podem ser
capazes de uma interação que antes da tecnologia não seria possível citam
o voto eletrônico, o debate político por conferências, o discurso político, a
tomada de decisão, o ativismo, a consulta, a campanha e a petição como
sendo atividades permitidas pela Participação Eletrônica.
O ciberespaço transforma a vivência no tempo e espaço, atualmente
vive-se a civilização do tempo real. O tempo da ideia e sua realização são
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praticamente simultâneos e a troca de conhecimento é imediata e gratuita
e se dá pelo princípio da colaboração em rede.
Logo, a hipótese levantada para o problema de pesquisa deste
trabalho foi corroborada. A liberdade de expressão, em conjunto com uma
mídia independente são fundamentais para o aperfeiçoamento da
democracia, ao desenvolvimento das liberdades reais e das capabilities,
além de serem uma importante ferramenta de redução dos níveis de
corrupção ao exercerem funções como conscientizar a população, bem
como divulgar, fiscalizar e promover a transparência nos governos.
A efetiva participação dos indivíduos nos destinos da sociedade traz
implícito o compromisso com a condição de sujeito de direitos que está
consagrada na tradição, independente de suas convicções morais,
filosóficas e políticas. A identidade do cidadão é ser membro ativo de uma
sociedade democrática na condição de sujeito de direitos.
E portanto, o acesso à informação é um instrumento fundamental
para o exercício da cidadania e para enfrentar o monopólio, ainda visível,
das notícias. A formação da razão pública democrática depende da
exposição das convicções individuais e do exercício do debate público
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