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APRESENTAÇÃO
A contribuição de Amartya Sen em diversas áreas do
conhecimento, especialmente, da economia e da filosofia é ampla e
diversificada. Seus trabalhos abrangem assuntos como crescimento
econômico, escolha racional, justiça social, políticas públicas,
liberdades, escolha social, economia do bem-estar, pobreza,
desigualdade, desenvolvimento econômico e filosofia política
normativa. Além do ambiente acadêmico, questões práticas
relacionadas à pobreza e ao desenvolvimento integram o conjunto
do sua obra.
A partir desse reconhecimento, a realização do I Seminário
Internacional do Centro Brasileiro de Pesquisas sobre a Teoria de
Amartya Sen contribuiu para o melhor conhecimento e divulgação
da obra de Sen em diversos meios acadêmicos e entre a sociedade
civil organizada e as instituições públicas. Nessa dinâmica, este
capitulo denominado de “Liberdade, Justiça e Desenvolvimento”,
compreende artigos de diversos autores que tratam da relação entre
o pensamento de Sen com as inquietudes e a atualidade dos temas
que incorporam a temática geral das liberdades, da justiça e do
desenvolvimento.
A compreensão das condições de justiça na atualidade
representa a necessária inversão de uma organização social que
prima pelos arranjos e estruturas funcionais orientadas pelo
autointeresse para atender aos objetivos previamente concebidos,
por um modelo que tem suas referências, sua fundamentação e suas
justificativas orientadas por valores e princípios éticos. Assim,
ocorre uma mudança não apenas na razão teórica, mas,
especialmente, na dinâmica que compõe a estruturação das relações
humanas e sociais, que nesse sentido se tornam mais humanas,
verdadeiras igualitárias e equitativas.
O ordenamento social, avaliado a partir da perspectiva
apresentada por Sen, contém os elementos básicos para que a
sociedade como um todo e, especialmente, as relações econômicas
sejam mais justas, porque sua arquitetura contempla os parâmetros
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éticos que beneficiam a todos. Para uma fundamentação filosófica,
política e jurídica atualizada da justiça é preciso considerar a
pluralidade de interesses que integram a busca por uma organização
social segura.
Independentemente da sua origem e dos seus fins, cada
qual, por diferentes meios, procura estabelecer os seus objetivos
para, assim, integrar a estrutura social na condição de agente ativo.
A construção de uma concepção de justiça, no presente contexto,
contempla a multiplicidade de fatores que contribuem para a
qualidade de vida das pessoas, a organização das relações sociais, as
políticas de desenvolvimento, entre outros compromissos
importantes para si e para a equidade das relações sociais.
O conjunto de textos contidos nesta obra contemplam a
reflexão sobre estudos de Sen dedicados a aproximar o valor moral
substantivo da liberdade com o desenvolvimento e a justiça social. O
desenvolvimento é um processo de alargamento das liberdades reais
de que uma pessoa desfruta, no sentido que as liberdades humanas
contrastam com perspectivas mais restritas de desenvolvimento que
o identificam com o crescimento do Produto Interno Bruto de uma
nação, com o aumento das receitas pessoais, a industrialização e o
progresso tecnológico.
Por outro lado, conforme Sen, podemos referir que as
liberdades não são apenas o fim primordial do desenvolvimento,
mas contam-se também entre os meios principais. Assim podemos
fundamentar um processo de desenvolvimento como processo de
integração e trocas mutuas e benéficas entre políticas públicas e
sociais, liberdades políticas e desenvolvimento social em vista da
justiça social.
A temática dos textos que compõem esta obra, fazem parte
de uma coleção que aborda o pensamento de Amartya Sen e, é fruto
da apresentação de artigos no seminário que teve como tema central
“Direito à Alimentação, Políticas Públicas e Combate à Desigualdade
Social”, e certamente é uma contribuição acadêmica que instigará
novos estudos, mas também pretende ser uma contribuição na
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avaliação e aprimoramento de políticas públicas que contribuam
para a ampliação do desenvolvimento e para a construção de uma
sociedade mais justa. Desejamos uma profícua leitura.
Passo Fundo, setembro de 2017
Ms. Marlon André Kamphorst
Prof. Dr. Neuro José Zambam

A LIBERDADE E AS CAPACIDADES E SUA RELAÇÃO
SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA
PERSPECTIVA DE AMARTYA SEN
Claudio Machado Maia1
Francieli Boito2
Maria Luiza Roman Folle3
1 INTRODUÇÃO
O desenvolvimento deve estar relacionado com a melhoria
de vida que as pessoas podem alcançar a partir da expansão das
liberdades que elas podem vir a desfrutar, assim como, por exemplo,
sua capacidade de ação, de agir como ator social. Segundo Amartya
Sen (2000), a expansão das liberdades torna mais rica e completa a
vida das pessoas, permitindo-lhes colocar em prática sua ação social,
seus direitos de escolha e tomada de decisão, além de interagir com
o restante da sociedade.
A expressão “Liberdade”, na obra de Amartya Sen diz
respeito aos diferentes tipos de direitos, oportunidades e
habilitações que contribuem para o desenvolvimento humano, e que
quando associados, trazem o que o autor chama de contrariedade à
tendência limitante. Esta tendência limitante tem a ver com a visão
tradicional de se associar o processo de desenvolvimento puramente
com fenômenos como, por exemplo, crescimento do Produto
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Interno Bruno (PIB), industrialização, avanço tecnológico e
modernização econômica.
Ao chamar a atenção para o fato de que o desenvolvimento
é um fenômeno que não pode ser compreendido
independentemente de outros processos, quais sejam, o acesso das
pessoas mais pobres da sociedade a serviços de educação, saúde,
direitos civis, ou mesmo a liberdade política.
Para Amartya Sen (2000), o desenvolvimento econômico
possui algumas extensões, dentre elas, a segurança econômica, que,
no caso de estar ausente ou ser insuficiente, condiciona parte da
população à carência de direitos e liberdades democráticas básicas.
Na obra de Sen (2000) é bastante presente uma abordagem
comparativa considerando aspectos econômicos, culturais e étnicos.
A expansão das liberdades, política, econômica, social e de
segurança, têm relação com o modo como as pessoas vivem e se
relacionam umas com as outras. E, a livre participação de trocas no
mercado, assim como ter participação ativa em um processo mútuo
de trocas de ideias, presentear e ser presenteado, torna a vida mais
prazerosa e faz das pessoas, seres sociais críticos, pensantes,
participantes e influenciadores da comunidade em que vivem.
Acerca disso refere Sen (2000, p. 31),
As liberdades não são apenas os fins primordiais do
desenvolvimento, mas também os meios principais [...] 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 [...] como as liberdades políticas
e civis são elementos constitutivos da liberdade humana, sua
negação é, em si, uma deficiência.

Com as liberdades políticas como elementos básicos no
processo de desenvolvimento, Amartya Sen foca sua análise no
processo de expansão das capacidades (capabilities no original,
também traduzido como capacitações) que as pessoas desenvolvem
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ou possam fortalecer a partir de políticas públicas, possibilitando-as
levarem o tipo de vida que valorizem.
2 A PERSPECTIVA DA LIBERDADE
A evolução do pensamento sobre desenvolvimento indica
que nos anos 80, Sen propôs um enfoque alternativo para utilidade
e para bem-estar social expandido e aprofundando a abordagem das
necessidades básicas. Seu argumento básico foi o de que as pessoas
valorizam os produtos não por eles mesmos, mas pelas suas
características e pelas necessidades que eles satisfazem.
Avançando no estudo, observou que os resultados do
consumo de produtos também dependem das características do
consumidor e da sociedade a qual ele faz parte, enfatizando que a
liberdade de escolha é importante para o bem-estar. “O padrão de
vida deveria ser julgado pela ‘capacitação’ da pessoa em ter a vida
que ela valoriza, e que vai do estar bem alimentado e saudável ao ter
alcançado o respeito-próprio e participar da vida da comunidade”
(STREETEN, 2005 p.14).
Num contexto em que é importante para o bem-estar,
liberdade é um termo abrangente e de várias noções conceituais que
se moldam a partir do contexto na qual se inserem, como também
integra um dos mais importantes direitos conquistados nos séculos
anteriores.
Reforça Sen (2000, p.31) que,
A visão de liberdade aqui adotada envolve tanto os processos que
permitem a liberdade de ações e decisões como as oportunidades
reais que as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias pessoais e
sociais.

Seguindo a analise seniana, esta reflexão apresenta uma
abordagem acerca da liberdade, discutindo-se as consequências que
ela pode apresentar no âmbito do processo de desenvolvimento
sustentável.
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Ao questionar-se quando a liberdade e o enriquecimento
exagerado impactam o desenvolvimento sustentável, tem-se uma
perspectiva em que a liberdade é colocada como uma escolha, na
qual, a riqueza é um meio genérico de perseguir o tipo de vida que
se valorizar (a partir de uma escolha) quando se tem liberdade.
Paradoxalmente, a razão para se ter mais renda e riqueza, é por
serem meios para se ter mais liberdade para levar o tipo de vida que
se pretende valorizar.
Conforme Sen (2000, p.28), a utilidade da riqueza está nas
coisas que ela nos permite fazer – as liberdades substantivas que ela
nos ajuda a obter, numa relação que não é exclusiva (porque existem
outras influências significativas em nossa vida, além da riqueza)
nem uniforme (pois o impacto da riqueza em nossa vida varia
conforme outras influências). Uma relação na qual é “tão
importante reconhecer o papel da riqueza na determinação de
nossas condições e qualidade de vida quanto entender a natureza
restrita e dependente dessa relação”.
O desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo,
com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que
desfrutamos. Expandir as liberdades que temos razão para valorizar
torna nossa vida mais rica e desimpedida, permitindo-nos tornar
seres sociais mais completos, interagindo e influenciando o mundo
em que vivemos (SEN, 2000).
3 FORMAS DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE
Muitas pessoas no mundo inteiro sofrem várias formas de
privação de liberdade, tais como fomes coletivas, subnutrição,
carência de acesso a serviços de saúde, falta de saneamento básico
ou água tratada, carência de oportunidades básicas de acesso a
educação funcional, emprego não remunerado ou ausência de
segurança econômica e social, bem como a desigualdade entre
mulheres e homens a qual restringe as liberdades substantivas para
o sexo feminino. Dentre as diversas privações de liberdades, há um
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número enorme de pessoas em diversas partes do mundo as quais
lhe são negados a liberdade política e os direitos civis básicos.
Quanto ao desenvolvimento econômico, a insegurança
econômica pode ser relacionada à ausência de direitos e liberdades
democráticas, tal como as liberdades políticas e civis são elementos
que constituem a liberdade humana. No processo de
desenvolvimento deve ser levado em conta, tanto a importância
constitutiva quanto a importância instrumental dos direitos civis e
liberdades políticas.
De acordo com Sen (2000), a privação de liberdade pode
surgir em função de processos inadequados (como violação do
direito ao voto, ou de outros direitos políticos ou civis), ou de
oportunidades inadequadas que algumas pessoas têm para realizar
um mínimo de que gostariam (ausência de oportunidades
elementares como a capacidade de escapar de morte prematura,
morbidez evitável ou fome involuntária).
Quanto aos papeis da liberdade, conforme Sen (2000), a
análise do desenvolvimento considera as liberdades dos indivíduos
os elementos constitutivos básicos. Atentando-se particularmente
para a expansão das capacidades das pessoas de levar o tipo de vida
que elas valorizam – e com razão.
Essas capacidades que podem ser aumentadas pela política
pública, assim como, por outro lado a direção da política pública
pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas
do povo. Essa relação de mão dupla é central na análise apresentada
por Amartya Sen.
3.1 No que diz respeito a democracia e incentivos políticos
Os papeis instrumentais da liberdade incluem vários
componentes distintos, porém inter-relacionados, tais como
facilidades econômicas, liberdades políticas, oportunidades sociais,
garantias de transparência e segurança protetora. Os
encadeamentos e inter-relações entre instituições, como sistemas
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democráticos, mecanismos legais, estruturas de mercado, provisão
de serviços de educação e saúde, facilidades para a mídia e outros
tipos de comunicação.
Essas instituições podem incorporar além de disposições
públicas, estruturas mais mescladas, como organizações nãogovernamentais e entidades cooperativas. O Estado e a sociedade
têm papeis amplos no fortalecimento e na proteção das capacidades
humanas.
4 NO QUE DIZ RESPEITO AO DESENVOLVIMENTO
A importância da liberdade individual no desenvolvimento é
relacionada a duas razões diferentes, referentes a avaliação e a
eficácia. Quanto à avaliação, as liberdades individuais substantivas
são consideradas essenciais, e o sucesso de uma sociedade deve ser
avaliado, primordialmente segundo as liberdades substantivas que
os membros dessa sociedade desfrutam (SEN, 2000). Ou seja, ter
mais liberdade para fazer as coisas que são justamente valorizadas
é importante por si mesmo para a liberdade global da pessoa.
A segunda razão para considerar crucial a liberdade
substantiva é que a liberdade além de ser a base da avaliação de êxito
e fracasso, é um determinante principal da iniciativa individual e da
eficácia social. Sendo assim, ter mais liberdade melhora o potencial
das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo.
O aspecto da livre condição de agente do indivíduo. Agente
no sentido de alguém que age e ocasiona mudança e cujas
realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores
e objetivos, independente de as avaliarmos segundo algum critério
externo. O papel da condição de agente do indivíduo como membro
do público e como participante de ações econômicas, sociais e
políticas – interagindo no mercado e até mesmo envolvendo-se,
direta ou indiretamente, em atividades individuais ou conjuntas na
esfera política eu em outras esferas.
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4.1 A percepção do desenvolvimento como expansão das
liberdades
Para Sen (2000), o desenvolvimento é visto como um
processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam.
Tal expansão da liberdade é considerada o fim primordial e o
principal meio do desenvolvimento. A liberdade possui dois papeis:
o papel constitutivo e papel instrumental.
O papel constitutivo do desenvolvimento é a expansão da
liberdade – o fim primordial. O papel constitutivo pode alterar a
análise do desenvolvimento. Tendo a eficácia da liberdade como
instrumento, o papel constitutivo reside no fato de que diferentes
tipos de liberdade apresentam inter-relação entre si, e um tipo de
liberdade pode contribuir imensamente para promover liberdades
de outros tipos. Portanto, os dois papeis estão ligados por relações
empíricas, que associam um tipo de liberdade a outros. Por exemplo:
não devem existir privações de liberdades políticas sem direitos civis
básicos, assim, o desenvolvimento pode ser visto como um processo
de crescimento da liberdade humana em geral.
Já o papel das liberdades instrumentais do desenvolvimento
é o principal meio. Nesse contexto, Sen (2000) distingue várias
liberdades instrumentais que contribuem direta e indiretamente
para a liberdade global que as pessoas têm para viver como
desejariam.
Então, ao citar cinco tipos de liberdades que merecem ênfase
na perspectiva instrumental, tais liberdades podem salientar
algumas questões de políticas especificas que requerem uma
atenção especial: a) Liberdades Políticas (incluindo o que se
denominam direitos civis), as quais referem-se às oportunidades
que as pessoas tem para determinar quem deve governar e com base
em que princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e
criticar as autoridades, de ter liberdade de expressão política, de
uma imprensa sem censura, de ter a liberdade de escolher entre
diferentes partidos políticos; b) Facilidades Econômicas:
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oportunidades que os indivíduos têm para utilizar os recursos
econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca.
Assim como as relações distributivas em adição as
agregativas (Produto Nacional Bruto), o modo como às rendas
adicionais geradas são distribuídas fará a diferença; c)
Oportunidades Sociais, tais como as facilidades e disposições que a
sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde, etc. as quais
influenciam na liberdade substantiva do indivíduo viver melhor. É a
liberdade para uma participação mais efetiva em atividades
econômicas e políticas; d) Garantias de Transparências: referem-se
às necessidades de sinceridade que as pessoas podem esperar, ou
seja, a liberdade de lidar uns com os outros.
Essas garantias tem um papel instrumental como inibidoras
da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de transações
ilícitas; e, e) Segurança protetora: em função do modo como opera
um sistema econômico e de mudanças materiais que afetam a vida
das pessoas, algumas delas podem encontrar-se no limiar da
vulnerabilidade e sucumbir a uma grande privação em consequência
de mudanças materiais que afetem adversamente suas vidas.
Assim a segurança protetora é necessária para proporcionar
uma rede de segurança social, impedindo que a população afetada
seja reduzida a miséria abjeta, e alguns caso até mesmo a fome e a
morte. Essas liberdades devem contribuir para a pessoa viver mais
livremente e também para complementar umas as outras.
4.2 A condição de agente
A liberdade individual essencialmente como um produto
social, existindo uma relação de mão dupla entre as disposições
sociais que visam expandir as liberdades individuais e o uso de
liberdades individuais não só para melhorar a vida de cada um, mas
também para tornar as disposições sociais mais apropriadas e
eficazes (SEN, 2000). Conforme ressalta Amartya Sen, quanto mais
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se tem liberdade, melhora-se o potencial das pessoas para cuidar de
si mesmas e para influenciar o mundo.
Por outro lado, no que diz respeito a influenciar o mundo,
no âmbito de uma alternativa de entendimento alternativo ao
processo de desenvolvimento, de alguma maneira lembra-se a
leitura da Sociologia do Desenvolvimento numa perspectiva
centrada no ator. Neste sentido, Long (2007) afirma que os estudos
nutridos pela perspectiva do ator tendem a enfatizar a racionalidade
discursiva dos atores a custa da sua consciência prática, de sua ação
a partir de sua liberdade de agir, a ação social. Onde a racionalidade
não é uma propriedade dos indivíduos e sim de discursos
disponíveis que formam parte do entorno cultural da prática social.
Refere-se que a construção de agência segue as concepções de
racionalidade, poder e conhecimento que são culturalmente
variáveis e não podem ser separadas das práticas sociais dos atores.
Sendo assim, um ponto conceitual e chave para a discussão
em torno da sociologia do desenvolvimento na perspectiva centrada
no ator é a questão da agência. Nesta, muitos autores têm
retrocedido para reconsiderar a natureza essencial e importante da
“agência humana” cuja noção “metateórica” está no coração de
qualquer paradigma revitalizado do ator social e forma o eixo ao
redor do qual giram os “planteamientos” que intentam reconciliar
as noções de estrutura e ator (LONG, 2007, p.48).
Em geral, conforme Giddens (1984) apud Long (2007), a
noção de agência atribui ao ator individual a capacidade de
processar a experiência social e desenhar maneiras de lidar com a
vida. Dentro de limites de informação e outras restrições (por
exemplo, físicas, normativas ou político-econômicas), os atores4
sociais possuem “capacidade de saber” e “capacidade de atuar”.
Intentam resolver problemas, aprendem como intervir no fluxo de
eventos sociais ao seu redor e em certa medida estão em torno de
4
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suas próprias ações, observando como outros reagem à sua conduta
e tomando nota das várias circunstâncias contingentes.
Conforme Long (2007) e Maia (2016), a agência, (e o poder)
depende de modo crucial do surgimento de uma rede de atores que
devem ser parcialmente envolvidos em um “projeto” de alguma
outra pessoa ou pessoas. A agência, então, implica a geração e uso
ou manipulação de redes de relações sociais e a canalização de
elementos específicos (como demandas, ordens, bens, instrumentos
e informação) através dos pontos nodais de interpretação e
interação.
Desta forma, sendo importante tomar conta das maneiras
como que os atores sociais se comprometem ou são envolvidos em
debates, acerca da atribuição de significados sociais a eventos
particulares, ações e ideias.
No espaço geográfico a ação de políticas públicas pode ser
traduzida pela ação do ator, devendo-se considerar a importância do
ator na questão da ação política, pois a política pública não pode ser
boa se não houver a participação dos atores locais na sua
implementação. Implícita, nessa perspectiva, está a emergência da
sociedade civil com o desenvolvimento como emergindo das
localidades – ideia chave para um processo de desenvolvimento
endógeno, no qual os grupos locais tem alguma solução a partir de
seus valores e capacidade (ou liberdade) de inovar – como base para
se pensar a heterogeneidade (MAIA, 2012).
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num contexto geral, esta produção textual apresenta
algumas reflexões sobre a obra de Amartya Sen, intitulada
Desenvolvimento como Liberdade, sobretudo no que diz respeito às
distintas liberdades e respectivos contextos e possibilidades de
caracterização.
No âmbito das liberdades, tal como a expansão das
capacidades, a capacidade de agência é de tal importância, sobretudo
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no que diz respeito à autonomia no âmbito do processo de
desenvolvimento reconsiderando a natureza essencial e importante
da “agência humana”.
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DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO
COMO LIBERDADE
Caroline Vasconcelos Damitz1
Josiane Petry Faria2
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo dedicar-se-á à essência do poder, e se
discutirá o processo de construção das políticas públicas e as
relações de poder envolvidas, pois, existe uma permeabilidade do
poder, e é necessário tomar-se consciência desse fato, bem como
entender o porquê e o para que dessa onipresença com o direito e o
saber.
Diante da crise social hodierna, é condição sine qua non
analisar as relações contemporâneas de poder. São tempos em que
é preciso reconsiderar a estatização dessas relações e afirmar uma
pedagogia emancipadora de deliberação sociopolítica. Dirige-se para
a possibilidade de se vivenciar as finalidades constitucionais, dentre
elas a formulação de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento como liberdade, porque possui o condão de
minimizar a desigualdade social e aperfeiçoar a prática de padrões
mínimos de justiça social.
Assim, serão abordadas no presente estudo, a onipresença e
as dimensões do poder; a sociedade baseada na tecnologia; a
dominação ideológica do mercado; e também o processo de
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construção das políticas públicas: informação e conhecimento para
a participação dos atores políticos, para, então, ser possível perceber
as demandas sociais e propor as políticas públicas adequadas para o
desenvolvimento humano como uma das formas de se garantir
direitos e promover cidadania.
Busca-se superar desigualdades sociais por meio de políticas
públicas que pretendam emancipar indivíduos. Por fim, nesse
estudo se utilizará o método dedutivo e a técnica de pesquisa será a
bibliográfica.
2 PODER E SOCIEDADE: DAS DIMENSÕES DO PODER E A
DOMINAÇÃO IDEOLÓGICA DO MERCADO
Depois de superada a visão romantizada e simplista da vida
humana, surgiu o ideal de desenvolvimento que originou, por sua
vez, o surgimento do conceito de políticas públicas e também os
desdobramentos conceituais e operacionais que estas implicavam.
(HEIDEMANN, 2009) Diante das relações e significações do poder
da inovação tecnológica na sociedade contemporânea, busca-se
políticas públicas fundamentadas e orientadas pela promoção do
desenvolvimento como liberdade.
A vida civil nasce e se mantém assentada em mitos e não
propriamente em verdades comprovadas cientificamente.
“Necessitamos ficções jurídicas, políticas e éticas porque a
inteligência humana tem a capacidade de pensar coisas inexistentes
que seria bom que existissem, por exemplo a cidade justa ou a uma
humanidade digna.” (MARINA, 2009, p. 217) O poder, nesse meio,
deve ser entendido não como uma essência que se desenvolve, mas
sim como uma realidade que circula, pois não se concentra em um
único ponto, eis que permeia todas as relações sociais, “[...] não é
possuído como coisa, mas exercido como prática na relação; não se
transfere como uma propriedade, mas se irradia no conjunto do
tecido social.” (RUIZ, 2004, p. 47-48).
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Assim, vive-se em um mundo híbrido de realidade e
simbolismo com duas ficções essenciais: uma é a ciência e a outra a
teoria corroborada. Soma-se a essas ainda outra, qual seja, a ética.
Trata-se da lógica da invenção que completa a lógica da realidade
junto à racionalidade positiva. (BENHABIB, 1999)
Os mitos, a produção do conhecimento e da ciência, assim
como a normalidade, são produtos da racionalidade social, isto é, são
criações humanas. “O normal passa a ser verdadeiro pelo simples
fato de ser normal.” (RUIZ, 2004, p. 52) Não se trata, portanto, de
verdade natural, mas de cultura, e, como tal, é interpretada de modo
diferente nos diversos espaços geográficos do globo.
No estudo das dimensões e nuances do poder, considera-se
a família enquanto um microcosmos, um microssistema onde se
pode encontrar uma pequena amostragem da sociedade. Nesse
pequeno sistema, se pode verificar toda a estrutura do poder e da
dominação em suas diversas nuances.
O importante nas relações de poder é a liberdade e o
dinamismo. Os conflitos e os problemas sociais decorrem não do
poder, mas da imobilização do poder. Veja-se que uma mesma
pessoa, estrutura ou instituição desempenha diferentes papéis nas
relações sociais e assume diferentes posturas em relação ao exercício
do poder. Aqui identifica-se que a família, o mercado, a política, não
são a causa do poder, mas seu espaço. As pessoas e suas atitudes são
a causa, devendo a ruptura ser direcionada à estatização das
posições das relações de poder.
O poder é pluridimensional ou multidimensional em função
de seus vários campos de atuação, não abarcando somente as
decisões, mas também as omissões ou as não decisões, que não
ocorreram por pressão de forças de poder. (SORIANO, 1997, p. 319)
Quanto ao poder político, de início se percebe a intrínseca relação
entre o poder, seu exercício e a essência da política, sendo que o
Estado representa a máxima personificação desse.
Aliás, nele se pode localizar uma vasta gama de recursos,
como o monopólio da força, o dinheiro público, a capacidade para
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ditar as regras do jogo, apoio de grandes organizações, forças
armadas, sistema de educação e saúde, burocracia, fazenda pública
e, claro, a formulação de políticas públicas.
Todos esses recursos e poderosos instrumentos de
legitimação estão à disposição dos governantes. (MARINA, 2009) O
poder político é mais potente conjunturalmente do que o financeiro
por exemplo, mas, o poder financeiro é mais duradouro do que o
poder político, pois perpassa os governos e manipula a estrutura
estatal. O poder não conhece limites. Nesse universo, a democracia
é, até o momento, a melhor forma de gerir todo esse poderio. Nela
se abre um campo de empoderamento do cidadão, maior alternância
e distribuição de poder.
No que tange ao mercado, bem, existem méritos do mercado
e do mercado de trabalho na obtenção da eficiência econômica. No
entanto, pode-se indagar se essa eficiência pode ser computada em
função de liberdades individuais e não de utilidades. A importância
da liberdade refere-se não só à vastidão de oportunidades, mas à
possibilidade efetiva de aproveitá-las. “O papel desempenhado pelos
mercados tem de depender não só do que eles podem fazer, mas
também do que lhes é permitido fazer.” (SEN, 2000, p. 145) A
consciência dos custos, evidentemente, pode facilitar o seu
manuseio e a condução para caminhos mais produtivos,
especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento humano. O
desenvolvimento é um aliado para o equilíbrio das relações de poder
e para o repensar do intercâmbio entre ciência, tecnologia e
inovação e a própria concepção de desenvolvimento.
Apesar da prevalência das regras do poder do mercado e do
desenvolvimento econômico, o conceito de desenvolvimento
humano se consolidou e o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), que o entende como um processo de
ampliação das escolhas das pessoas para que desenvolvam
capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser.
Diferente da perspectiva do crescimento econômico, que mede e
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investe no bem-estar dos indivíduos, com base nos recursos e na
renda que podem gerar.
Sem deixar de considerar a presença do mercado na
sociedade tecnológica, considera a renda importante, mas como
meio do desenvolvimento e não seu fim. Traduz uma mudança
radical, a própria mudança tecnológica, onde o foco é transferido do
crescimento econômico, ou da renda para o ser humano. (PNUD,
2014) Ao analisar os três eixos principais para a verificação do
Desenvolvimento Humano, nota-se que a renda é considerada
importante, desde que associada ao poder de compra. Entretanto,
divide espaço com as condições de vida digna e saudável e ainda o
acesso ao conhecimento por meio da educação formal.
Destarte, de acordo com as delimitações conceituais acerca
do poder, do poder político e do alcance que políticas públicas podem
ter, aproveita-se o desenvolvimento dos elementos essenciais para a
liberdade, quais sejam: a libertação das necessidades e da
ignorância, que por sua vez possibilitam a cidadania ativa, a
participação na construção de políticas públicas e o desenvolvimento
das habilidades pessoais para efetivar o desenvolvimento humano
como liberdade.
3 POLÍTICAS PÚBLICAS: DA TRANSFORMAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO COMO
LIBERDADE
A expressão política pública deve ser entendida não para
identificar a política do Estado, mas a política do público, de todos e
para todos. Nessa linha, as políticas públicas não significam resolver
problemas, mas ressignificá-los em perspectiva agora universal do
cidadão em seu contexto socioambiental na sociedade tecnológica.
A nova visão sobre as funções do governo no pós-guerra,
especialmente no que tange à economia e às políticas sociais e
também a questões voltadas ao equilíbrio entre impulsionar o
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, promover a inclusão social.
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(SOUZA, 2006) Ou seja, está imbuída nas funções do governo
atentar-se a essa codependente tarefa: desenvolver e incluir
indivíduos.
A importância jurídica das políticas públicas está na
concretização dos direitos sociais, que inauguram um novo
paradigma de Estado, agora atuante e não mais abstencionista,
implicando uma implementação também dos direitos de primeira
geração (FARIA, 2015).
A orientação das políticas públicas é voltada para a resolução
de problemas sociais e para atender a complexidade da sociedade
que se apresenta multidisciplinar e com múltiplos métodos e
metodologias, preocupada em traçar um mapa panorâmico das
questões em sua conjuntura integral com vistas às opções e aos
resultados possíveis.
Para tanto, existe uma retroalimentação com os atores
políticos (Estado, instituições, mercado, sociedade civil) em busca de
integração de conhecimento produzido e apreendido com o fim de
analisar as alternativas e eleger as metodologias e estratégias
adequadas pensando sempre em contribuir com a democratização
da sociedade. (PARSONS, 2004) O processo de desenvolvimento das
políticas públicas prevê fases sucessivas indispensáveis.
A primeira atividade reside na identificação e na formação
da questão a ser resolvida, onde decide enfrentar certo problema e
buscar a solução. O segundo movimento é a formação da agenda,
isto é, o momento em que o problema torna-se questão política, é
eleito prioridade e transforma-se em problema público. É um
movimento que nunca tem fim, eis que sempre em construção.
(SCHMIDT, 2008) O próximo passo é a formulação, onde mais uma
vez o embate de forças aparece com clareza, pois refere-se à escolha
das alternativas disponíveis para resolver os problemas levantados.
Enfim, entre os pontos de destaque da estratégia de governo
e políticas públicas, está “a expansão de mercados, na regionalização
da produção e no desenvolvimento tecnológico, resultando em
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novos perfis de consumo e em novas regiões consumidoras” (MDIC,
2014).
Em relação à sociedade, entre outros fatores, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome trouxe a missão de
“promover a inclusão social, a segurança alimentar, a assistência
integral e uma renda mínima de cidadania às famílias que vivem em
situação de pobreza.” (MDS, 2014) Para tanto, é preciso organizar e
desenvolver políticas públicas sustentadas em programas de
desenvolvimento social.
As políticas públicas de desenvolvimento do Brasil são
marcadas eminentemente pelo poder econômico. A ciência e a
tecnologia, embora apareçam em programas, projetos e metas, são
inseridas em um contexto voltado à formação e à qualificação
profissional e, sobretudo, ao incremento de produtividade, para
atender ao elevado padrão de competitividade imposto pelo
mercado global.
O desenvolvimento humano e social foi agregando matizes
e se tornando complexo, de modo que a ideia de produtividade não
pode ser admitida somente com características econômicas, sob
pena de retroceder na percepção do desenvolvimento e pretender,
equivocamente, entender o fluxo dinâmico da sociedade tecnológica
como um sistema organizacional e gerencial próprio do poder
disciplinador da competitividade empresarial.
O desenvolvimento humano, nesse viés, contribui para o
entendimento de que a produtividade deve atender a outras
demandas para além da restritiva ideia de inclusão social pela renda.
Traz consigo a visão de que a inclusão social na sociedade
tecnológica perpassa pelos procedimentos democráticos que
demandam e são demandados pela liberdade de escolhas e
oportunidades.
Dessa forma, o desenvolvimento humano está um passo à
frente do desenvolvimento eminentemente econômico, mas atrás da
perspectiva agregadora de Sen (2000) do Desenvolvimento como
Liberdade, no qual o desenvolvimento é entendido como o processo
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de potencializar as liberdades, as capacidades e as habilidades
pessoais.
Nesse processo, a pobreza como privação de capacidades, os
mercados, o Estado e as oportunidades sociais e a democracia são
elementos que atuam na negação das liberdades e no seu
favorecimento. Nesse cenário de liberdades substantivas, a pobreza
deve ser encarada como privação de capacidades e não meramente
como renda baixa.
Cabe referir, que neste caso, a legitimação simbólica faz dos
mecanismos de poder uma ordem social. A legitimidade é o
reconhecimento social do poder, pois ele necessita da oportunidade
de ser obedecido e aceito. Portanto, a formulação de políticas
públicas é tarefa que deve ter em conta o que a sociedade demanda,
pois no poder há uma tendência à oligarquia: grupos pequenos
tomam decisões para a massa; os interesses de poder apresentam
uma dualidade e consequente instabilidade (interesses públicos e
privados, de princípios e instrumentos). (SORIANO, 1997)
Portanto, mais uma vez, cabe ressaltar a importância de se
ter como diretrizes de interesse público (e não somente de governo)
o desenvolvimento como liberdade, garantindo direitos básicos a
população.
4 CONCLUSÃO
Considerando o imaginário social, percebe-se que as
transformações decorrentes não são ideias isoladas com força
autônoma e independente, mas contextualizadas historicamente. Os
direitos humanos surgiram na modernidade como necessidade
frente aos problemas do poder, da dominação e da exclusão social.
Nesse sentir, cria-se um mito que faz nascer um sistema de poder, o
Direito, por sua vez, regulamenta e legitima o poder. Quanto mais
absoluto este é, mais se verá o Direito como instrumento a seu
serviço.
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Os conflitos e os problemas sociais decorrem não do poder,
mas da imobilização do poder. São tempos que precisam
reconsiderar a estatização nas relações de poder e afirmar uma
pedagogia emancipadora de deliberação sociopolítica. O poder é o
que impulsiona as atitudes e faz acontecer as transformações e a
participação, o que se mostra na estreita imbricação entre saber e
Direito.
O contexto da temática da inovação tecnológica para o
desenvolvimento como liberdade é o da complexidade da sociedade
contemporânea, marcada pelo cenário da ampliação da tecnologia e
de sua vasta permeabilidade social, o que provoca inclusão e
exclusão social.
Logo, a inovação tecnológica como manifestação do poder
como fonte de problemas e oportunidades, como meio para a
inclusão social e promoção do desenvolvimento como liberdade,
objetivando a construção de políticas públicas voltadas a este fim.
Assim, face às relações e significações do poder na sociedade
tecnológica, questionou-se a possibilidade de as relações de poder
serem ressignificadas, democratizando a inovação tecnológica para
o desenvolvimento como liberdade por meio de políticas públicas.
A adoção do desenvolvimento como liberdade como
finalidade das políticas públicas de democratização da inovação
tecnológica possibilita a harmonia entre direitos intelectuais e
sociais, protegendo e incentivando os primeiros e conduzindo a
abertura do conhecimento à sociedade. O fomento se destinará não
mais ao crescimento econômico da nação, mas das pessoas, da
sociedade e, partir daí, do Estado e do mercado.
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O ENCONTRO DA JUSTIÇA COM A ÉTICA PARA
SUPERAÇÃO DA POBREZA. UMA ANÁLISE CRITICOHERMENÊUTICA DOS SIGNIFICADOS DE IGUALDADE E
LIBERDADE
Cecilia Pires
1. INTRÓITO
A proposta do presente artigo é a de pensar, à luz dos atuais
processos históricos, as condições de injustiça social, em que se
insere a pobreza, e as formas estruturais, nas quais se configuram a
pobreza e a desigualdade, tanto social, quanto econômica. A ideia é
ressituar a hermenêutica como instrumento de compreensão dos
conflitos e das situações de violência, momento em que a fome se
torna um escândalo ético.
Quais possibilidades emancipatórias pode ter o dominado,
negando a barbárie? Temos algumas certezas sobre as
desigualdades: que elas interferem no espaço público da
democracia, que produzem um gérmen de insatisfação e revolta
entre os marginalizados e que podem provocar convulsão social, se
chegadas ao extremo da injustiça e da pobreza degradante.
Para que possamos recompor uma grade interpretativa, que
indica o pobre numa situação de desconforto, na qual, segundo
algumas hostes liberais, a miséria pode ser resultado de sua não ação
ou de seu conformismo, cabe dizer que não há na história humana
algo que se encontre como uma declaração de miserabilidade. Ou
seja: não lemos em lugar algum um pacto de fome, de pobreza ou
de mendicância, no qual as regras da Justiça possam legitimar tal
situação.
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Se isto é assim, decorre que a miséria, a fome e a pobreza
degradante são frutos de uma organização social que justifica as
diferenças sociais e econômicas, abrigando-se nas ideias de talento,
qualificação, soberania, esforço pessoal e, sobretudo, pelo interesse
face ao trabalho, como acumulação de bens.
Ao propormos uma reflexão acerca de uma compreensão
ética, com vínculos na política e na economia, situamos um
pensamento cujo critério se assenta na necessidade1 e que invoca a
tese da economia política para estabelecer a crítica sobre as
desigualdades. As circunstâncias nas quais a humanidade se
organizou socialmente sofreram tantas variações, que seria
impossível registrar um traçado retilíneo dessa evolução.
A espécie humana se inclina, gregariamente, em todo
tempo, na busca da resolução de suas necessidades imediatas. Face
às demandas da própria sobrevivência, conseguiu dar saltos
qualitativos que produziram épocas demarcadas por revoluções,
descobertas científicas e tecnológicas, que melhor garantiram essa
vida no Planeta. Hoje, novas demandas ocorrem para que haja não
apenas a sobrevivência no planeta, como a sobrevivência do planeta,
lugar de todos os seres.
No entanto, apesar dessa inclinação gregária2 própria da
condição humana (e aqui lembramos de Arendt, leitora de
Aristóteles), os eventos do século passado e deste século3 evidenciam
a beligerância, o prazer da guerra, a hostilidade com o diferente e a

1

Não nos interessa, nos limites dessa reflexão, abrir o debate sobre o conceito de necessidade como se
tratando de um conceito burguês restrito à sobrevivência e às relações de trabalho, meramente.
Permanecemos na apresentação de uma das formas pelas quais o pensamento crítico-dialético marcou
o século XIX com repercussões no século XXI.
2

Lê-se em Aristóteles, A Política, livro I, p. 13: “Sabemos que toda cidade é uma espécie de associação,
e que toda a associação se forma tendo por alvo algum bem; porque o homem só trabalha pelo que ele
tem em conta de um bem. Todas as sociedades, pois, se propõem qualquer lucro – sobretudo a mais
importante delas, pois que visa a um bem maior, envolvendo todas as demais, a cidade política”.
3

Ver ZIZEK. Primeiro como tragédia e depois como farsa: o 11 de setembro e a crise econômica de
2008.
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manutenção das desigualdades como elemento danoso para o
fortalecimento do elo social.
A ideia de uma Ética da Necessidade pode facilitar a
compreensão da categoria necessidade, como expressão de uma
lógica da desigualdade. Esta configuração ética deve ser superada.
Tal conceito identifica uma situação empírica, quando os pobres
roubam dos pobres e auxiliam os ricos a manterem seus
entendimentos acerca da pobreza, como uma mancha social. A Ética
da Necessidade evidencia a racionalização das carências contra o
estabelecimento de uma Razão Ética, capaz de produzir condições
de felicidade e de parceria na sociedade civil. O conceito de
necessidade configura-se no imaginário social como uma espécie de
redução do humano à condição servil. (?!)
Propor, então, a construção da ética associada à Justiça,
torna-se uma exigência da liberdade, na medida em que não estará
apenas a necessidade sendo resolvida, mas promovida a
emancipação, superadas as condições da miséria e da pobreza
degradante. Amartya Sen se envolve com profundidade nesse tema.
2. AS DESIGUALDADES E A AUSÊNCIA DE JUSTIÇA EM
AMARTYA SEN
No debate sobre desigualdades como formas de injustiça,
Amartya Sen irá admitir uma ideia de capacitação como impulso
para superação das necessidades, que produzem as desigualdades.
Na sua perspectiva de liberdade, registra as diversas liberdades que
precisam ser respeitadas para que a pobreza não se instale, nem no
âmbito da economia, nem no âmbito da política.
Os diversos tipos de privação resultam na consolidação da
pobreza; a milhões é recusada a liberdade básica para a
sobrevivência digna. Registra a privação de alimentos, de nutrição
adequada, de cuidados de saúde, de saneamento básico ou água
potável, de educação eficaz, de emprego rentável, de segurança
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econômica e social, de liberdades políticas e direitos cívicos, como
elementos impeditivos para as liberdades necessárias.
Refere Sen (2000, p. 30),
O desenvolvimento econômico apresenta ainda outras dimensões,
entre elas a segurança econômica. Com grande frequência, a
insegurança econômica pode relacionar-se à ausência de direitos e
liberdades democráticas. De fato, o funcionamento da democracia
e dos direitos políticos pode até mesmo ajudar a impedir a
ocorrência de fomes coletivas e outros desastres econômicos. 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 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. Não surpreende que
nenhuma fome coletiva jamais tenha ocorrido, em toda a história
do mundo, em democracia efetiva – seja ela econômica rica (como
a Europa Ocidental contemporânea ou a América do Norte), seja
relativamente pobre (como a Índia pós-independência, Botsuana
ou Zimbábue).

Interessa-nos ressaltar a compreensão fundante do autor no
que se refere à experiência democrática e à superação da fome. Isso
com o suporte compreensivo da liberdade efetiva, à medida em que
as desigualdades forem vencidas pelas mediações da capacitação e
do respeito aos direitos civis. Importante é para Sen a oportunidade
de participação nos assuntos públicos, na medida em que a ocupação
do espaço público garante aos cidadãos o pronunciamento acerca de
direitos.
Esclarece Sen (2000, p. 31) que,
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.
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Como interpretar um certo fracasso do respeito a esses
direitos e essas liberdades? Isso tem a ver com o fundamento do
poder político? Ou se insere no debate acerca da melhor forma de
Governo? Ou, ainda, se refere ao conceito da essência da política?
Amartya Sen conduz sua reflexão para avaliar o que ele
denomina rendimentos e potencialidades, que incide sobre a
superação dos focos economicista e utilitarista para centrar na
preocupação libertária. Com a tese da ação libertária, o autor traça
uma abrangência para as diversas liberdades que precisam ser
consideradas desde a escolha de alimentos até as formas de
intercâmbio comercial, as quais decidem sobre a qualidade de vida
da população.
Adverte para o fato de que ao ser deslocado o foco da
liberdade para a utilidade houve um menosprezo pelo valor da
liberdade mesma, o que fortaleceu reações no âmbito dos
trabalhadores, na lógica do contrato.
As liberdades têm peso próprio e isso pode ser submetido a
juízo público. “Com efeito, um dos argumentos mais poderosos em
favor da liberdade política reside precisamente na oportunidade que
ela dá aos cidadãos de debater sobre valores na escolha das
prioridades e de participar da seleção desses valores”4. Esta é a
compreensão de quem admite ser imprescindível o estatuto da
cidadania, sem o qual a liberdade se enfraquece. Ressalta o autor que
a liberdade é a expressão de um produto social, que auxilia no
fortalecimento das liberdades individuais, bem como concorre para
a eficácia das disposições sociais.
Neste aspecto, jamais deve ser retirada do povo a
oportunidade de decidir os rumos do próprio desenvolvimento,
sendo necessário o cuidado com a formação escolar, o que melhor
prepara à participação. Observamos que Sen é contrário a qualquer
tipo de centralismo, seja na economia, seja na política5 e chega a
4
5

Cf. SEN, p. 46.

SEN, p. 48. “De fato, na perspectiva orientada para a liberdade, a liberdade de todos participarem
das decisões sobre quais tradições observar não pode ser oficialmente escamoteada pelos ‘guardiães”
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explicitar de forma sarcástica as intromissões de qualquer ordem.
Elas não são bem-vindas.
Evidencia, pois, que não existe um critério único que incida
sobre a forma do desenvolvimento. Importante é considerar as
diferenças e os componentes heterogêneos das liberdades, de modo
a serem contemplados os diversos rumos, nas escolhas das pessoas,
de modo que a democracia se consolide.
A esse respeito, Flavio Comin (2011) afirma ser a democracia
um tema relevante nos estudos de Amartya Sen, especialmente por
se tratar de um dos indicadores fundamentais do desenvolvimento
humano.
Comin (2011, p. 59) situa a questão:
E a democracia não tem a ver apenas com as instituições
democráticas, com voto; a preocupação dele com a democracia não
é de procedimento, mas sim uma preocupação efetiva, das
liberdades substantivas que as pessoas têm para que a democracia
possa existir. Então, o chamamento de Sen é para uma visão de
desenvolvimento humano que articula uma série de conceitos que
são, em geral, ausentes do entendimento do desenvolvimento
econômico ou da economia tradicional.

O mérito de Amartya Sen, ao pensar na viabilidade
democrática, para além dos estatutos tradicionais da economia e da
política, enseja um novo olhar sobre as esferas do desenvolvimento,
enquanto prática democrática que necessita ser cada vez mais
fortalecida para que tudo chegue a bom termo.
Na verdade, o autor se preocupa com liberdades e
desigualdades, ao refletir sobre o mercado e seus mecanismos.
Quase poderíamos falar numa dosimetria de vantagens na dinâmica
de um mercado competitivo. O alargamento de liberdades e
nacionais ou locais – sejam eles aiatolás (ou outras autoridades religiosas), dirigentes políticos (ou
ditadores governamentais) ou “especialistas” culturais (nacionais ou estrangeiros). Havendo indícios
de conflito real entre a preservação da tradição e as vantagens da modernidade, é necessária uma
resolução participativa, e não uma rejeição unilateral da modernidade em favor da tradição imposta
por dirigentes políticos, autoridades religiosas ou admiradores antropológicos do legado do passado”.
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vantagens para uns, significa o estreitamento das mesmas para
outros. Isso se reflete tanto nos processos de trabalho, emprego e
renda, como nas formas pelas quais os cidadãos buscam se capacitar
para o enfrentamento do mercado com todos os seus claros e
obscuros mecanismos.
Destacamos, de modo especial, as referências feitas ao
trabalho infantil, como amostragem da situação de opressão, e a
busca do emprego pelas mulheres, como condição de independência
e participação social. Às mulheres é negada tal liberdade, quase de
modo sistemático, e o devido reconhecimento ao seu trabalho, com
atitudes de extrema desigualdade.
Essas são condições que atestam a situação de servidão,
segundo A. Sen, pois a privação econômica das famílias restringe as
liberdades, na medida em que as crianças são forçadas ao trabalho.
“A escravidão flagrante fornece um argumento muito eloquente em
favor do que se faça cumprir com mais empenho a legislação antiescravidão e a legislação contra o trabalho infantil”6.
Poderíamos pensar, a partir da leitura do economista, que
seria possível esperar novas dimensões de vida que capacitem os
sujeitos, no âmbito das liberdades substantivas, de modo a
configurar uma nova sociedade. Deveria haver uma combinação
entre mercado e oportunidades sociais, de modo que os direitos
democráticos fossem preservados.
3. JUSTIÇA E ÉTICA, FATORES PARA O ORDENAMENTO
SOCIAL
Quando Arendt discorre sobre o risco trazido pela era
moderna de que a emancipação do trabalho não trouxe
necessariamente a condição de liberdade, mas mergulhou a raça
humana na esfera da necessidade está a advertir para o consumo
como um novo pilar, onde os grilhões poderão ser amarrados.
6

Cf. SEN, p.139.
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Chega mesmo a se referir à utopia marxista, que pensa a
emancipação do trabalho como a emancipação da necessidade, no
que resultaria estar livre do consumo. Segundo a autora, tal utopia
não se realizou.
A automação impediu, de alguma forma, essa libertação do
consumo, na medida em que a futilidade mundana, segundo Arendt,
não se deixou tocar pela utopia. Está se fortalecendo a vitória do
animal laborans e não do sujeito político que se emancipa pela ação
autônoma. O animal laborans, como é prenhe de necessidades, se
limita a saciar seus apetites de consumo.
Nesse sentido, situa Arendt (1981, p. 146)
O fato de que estes apetites se tornam mais refinados, de modo que
o consumo já não se restringe às necessidades 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.

Este animal laborans torna a esfera pública uma esfera
privada, uma vez que atinge o equilíbrio dos processos vitais,
impedindo o acontecimento da vida feliz. Para Arendt, a felicidade
não está na expectativa do animal laborans, pois este visa apenas o
consumo e a satisfação de suas necessidades. A vida feliz não
pertence a seu horizonte de consumidor.
Como, então, realizar a justiça e a ética numa sociedade de
consumidores que arrebatam a natureza de todas as formas,
realizando a vitória do animal laborans? A atividade dele é
compartilhada no nível primário da vita activa, que é o âmbito da
vida biológica, em que as necessidades comandam a dinâmica do
animal laborans, situada no labor. Essa vitória do animal laborans
se traduz na perda de certezas vividas pelo homem moderno, o qual
se distanciou do mundo e retornou para dentro de si mesmo. O que
restou foi o universo dos desejos, próprios do vazio do pensamento7.
7

ARENDT, P. 334: “Os únicos conteúdos que sobraram foram os apetites e os desejos, os impulsos
insensatos de seu corpo que ele confundia com a paixão e que considerava ‘irrazoáveis’ por não poder
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As consequências desta análise de Arendt é mostrar a
importância da liberdade para a própria organização política dos
cidadãos, uma vez que a ideia da política é a razão de ser da liberdade
humana, que se explicita na ação e não pode ser guardada no espaço
da intimidade dos desejos. Neste aspecto, há uma recusa da autora
em admitir algo como liberdade interior, onde o eu se abriga do
mundo. Isso seria a atitude do animal laborans e não do sujeito da
ação. Para ser livre, o homem deve ter se libertado das necessidades
da vida e assumir seu papel no espaço público.
Aqui se distancia pelo conteúdo o que Amartya Sen fala
sobre as necessidades e o que significa mundo das necessidades para
Arendt. Ambos estão nos contrafortes das ideias liberais, embora
com nuanças diferenciadas no que diz respeito à resolução dos
problemas da política e da economia. Enquanto para Arendt o
homem na esfera das necessidades não tem condições de uma
participação política efetiva, para Sen as necessidades podem ser
motivo para o sujeito se capacitar e enfrentá-las, na dinâmica das
suas próprias escolhas políticas de participação.
Não há no horizonte de nenhum dos autores qualquer
expectativa de procedimento revolucionário. Ambos se orientam
pelas questões reguladas da organização política e econômica,
embora tracem críticas às situações de desrespeito aos direitos
fundamentais.
Toda administração de conflitos e interesses requer balizas
que delimitem avanços e recuos na dinâmica da vida política. De que
modo será possível reter ou deter o avanço aniquilador dos tempos
atuais, que encontra dificuldade de ser administrado? Para Bauman
(2008), a sociedade vive hoje o horror do inadministrável.
A desordem se tornou indesejável, apesar de estar presente
em todas as esferas da vida pública. Segundo ele, “a humanidade
construiu as armas para o suicídio coletivo” (96) e não consegue
‘arrazoar’ com eles, ou seja, prevê-los e medi-los. Agora, a única coisa que podia ser potencialmente
imortal, tão imortal quanto fora o corpo político na antiguidade ou a vida individual na Idade Média,
era a própria vida, isto é, o processo vital, possivelmente eterno, da espécie humana”.
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refrear os desejos de domínio de uns sobre os outros, produzindo
cifras assustadoras que indicam o teor quantitativo da destruição.
Vivemos, como ele refere, o tempo do medo líquido e nos
protegemos de todas as formas.
Ainda no âmbito das denúncias, Bauman refere a
desigualdade como um efeito previsível indicado na mostra da
maioria das populações, que recebem o mínimo do produto global,
enquanto a minoria aquinhoada recebe o percentual maior de
benefícios da riqueza global.
Bauman (2008) analisa essa questão:
O aumento da desigualdade não é um efeito colateral acidental e
desprezado, mas em princípio retificável, de certas realizações
indesejadas, iniciadas de maneira irresponsável
e
insuficientemente monitoradas, nem tampouco resultado do mau
funcionamento, lamentável mas reparável, de um sistema
essencialmente em bom estado. É antes parte integrante de uma
concepção de felicidade humana e de vida confortável, assim como
da estratégia ditada por essa concepção. Esta concepção e
estratégia podem ser contempladas e usufruídas apenas como
privilégios, e é praticamente impossível ampliar seu alcance –
muito menos universalizá-lo o suficiente para que sejam
compartilhadas pelo conjunto da humanidade. (98) Grifos do
autor.

Não há de parte dos detentores dos poderes e das riquezas
nenhum interesse em atingir a questão das necessidades para
ruptura de privilégios. Essa conotação de Bauman talvez não
encontre eco nas análises de A. Sen, que observa com certo otimismo
as possibilidades de o indivíduo ser agente de ações econômicas,
políticas e civis e se capacitar dentro dos mecanismos próprios do
mercado, a ponto de usufruir as liberdades essenciais.
Os grandes países em que a fortuna está presente se
comprazem com as conquistas de seu desenvolvimento e têm
atitudes de descaso para com o sofrimento da população de países
pobres. No entender de Bauman, tais países não têm interesse em
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universalizar as formas de vida confortáveis criadas por eles e para
eles, resultantes dos recursos globais usufruídos em seus locais de
habitação.
Até mesmo a prática do desperdício não os sensibiliza para
pensar nos famintos e nos agravos à vida do planeta. Essas
conformações conflitivas alimentam o debate sobre a sociedade de
mercado e as formas que os indivíduos buscarão para se manterem
dignos, nos limites do que lhes é oportunizado. Neste particular,
Amartya Sen destaca o papel das políticas públicas, as quais devem
enfrentar as situações de pobreza, como impeditivas do
desenvolvimento das capacidades básicas.
Diante desse quadro de crise, vivemos uma situação de
medo, ressalta Bauman, em que se apresentam dificuldades de
pensar alternativas para a administração das crises sucessivas.
Aliado a isso, perdeu-se a condição de enfrentar tanto a crise natural
oriunda de cataclismos e abalos sísmicos que atingem a vida das
pessoas e do planeta, quanto a crise social que envolve a ausência da
moralidade e da justiça no enfrentamento dos privilégios e
desigualdades.
Segue referindo Bauman (2008, p. 114) que
Os desastres provocados por ações humanas vêm de um mundo
opaco, atacam aleatoriamente em lugares impossíveis de prever, e
fogem ou desafiam o tipo de explicação que separa as ações
humanas de todos os outros eventos: a explicação por motivos ou
propósitos. Acima de tudo, o mal causado pelas ações imorais dos
seres humanos parece cada vez menos administrável em princípio.

Verifica-se o fracasso da razão instrumental controladora
das formas de pensar e agir dos seres humanos. A opacidade
referida pelo autor denota um descaso na correção dos desvios das
ações humanas, seja as que incidem sobre a vida do planeta, seja
aquelas que produzem e aumentam as desigualdades e,
consequentemente, a injustiça. A burocracia cresce de tal forma que
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torna a ética algo mecânico, sem a vitalidade necessária para atingir
as situações de crise.
A burocracia, segundo Bauman, atua como fortalecimento
de explicações mecânicas, formais, sem a preocupação de apurar
responsabilidades dos agentes. O não questionamento das ordens
dadas serve aos cânones da razão instrumental. Implica toda essa
situação no enfraquecimento dos valores morais, na medida em que
ninguém é responsável por nada, nem mesmo por indicar a origem
do ordenamento de tarefas.
Queremos crer que, novamente, as razões de Estado se
sobressaem em importância sobre as razões da Sociedade. Os
confrontos permanecem e intimidam os cidadãos.
Destaca Bauman a fala de Arendt, em A Condição Humana,
quando a filósofa “advertiu que nós, criaturas terrestres pleiteando
a relevância cósmica, dentro em breve seremos incapazes de
compreender e articular as coisas que somos aptos a fazer”8. Essa
incapacidade se traduziu, nos parece, na vitória do animal laborans,
que se limita ao universo das necessidades e desejos, sem pensar na
felicidade pública.
Deste quadro resultam os nossos medos de catástrofes ou de
questões morais que abalam a vida da sociedade organizada. Reitera
o autor que “tememos o que não podemos controlar”9 e dessa nossa
incapacidade de controle sobre o desconhecido decorre a nossa falta
de manejo nas situações concretas. Nosso desconhecimento e nossa
incompreensão se agigantam, junto com o medo que aflige nossas
mentes. “Medo é outro nome que damos à nossa
indefensibilidade”10, ratifica. Acrescenta que a globalização se
tornou, atualmente, uma referência de medo do desconhecido.
Todas essas postulações dos autores acima referidos
permitem que possamos analisar o espaço da Ética e da Justiça, na
8

BAUMAN, p.120.

9

Idem, p. 124.

10

Idem, p. 125.
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sociedade atual, nesta conjuntura de artifícios e desigualdades.
Desde as compreensões de Amartya Sen sobre as liberdades pessoais
e substantivas, que se aproximam do ideário liberal, passando pela
indicação de Hannah Arendt, que reage diante da possível vitória de
sujeitos dos desejos particulares como a figura do animal laborans e
chegando às observações de Zygmunt Bauman, que demonstra o
resultado do medo líquido numa sociedade que quis ser sólida,
delineamos episódios que caracterizam a razão ética e a vida justa,
em consonância.
Aqui, a ressignificação de conteúdos. É preciso uma
insubordinação diante dos conformismos aquietadores
oportunizados por governos e regimes. Um problema de fundo que
surge nessa reflexão é o desgaste das formas de governo, traduzidas
nas configurações democráticas e republicanas.
Especialmente, quando o Estado se destaca como uma
soberania deslocada, que oprime os cidadãos e acentua as condições
de desigualdade, dificultando a capacitação dos sujeitos. Amartya
Sen reitera sobre a importância de capacitar para libertar. A
motivação participativa dos cidadãos para o enfrentamento dos
desafios da desigualdade e da pobreza são tênues, quase
inexistentes.
Ora, há uma postura deliberada de não fazer escolhas, para
que não haja compromisso com qualquer forma de governabilidade,
uma vez que não se apresenta ao espírito dos sujeitos um
sentimento de seriedade e de competência. Ora, há uma verdadeira
tomada delinquente dos órgãos públicos pelos protagonistas das
agremiações partidárias, de modo que a sociedade civil sente como
zombaria a indiferença cúmplice daqueles que deveriam cuidar da
realização da Justiça e se postam de modo não isonômico face aos
saques das verbas públicas.
Se a democracia se afirma como valor ético, a consequência
econômica e social se faz presente. Neste sentido, se insere a
afirmação da Amartya Sen, quando diz: “Não surpreende que
nenhuma fome coletiva jamais tenha ocorrido, em toda a história do
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mundo, em uma democracia efectiva – seja ela economicamente rica
(como a Europa Ocidental contemporânea ou a América do Norte),
seja relativamente pobre (como a Índia pós-independência,
Botsuana ou Zimbábue)”11.
Essas situações não se delimitam em fronteiras nacionais.
Os blocos econômicos que monitoram os países desenvolvidos e em
processo de desenvolvimento não se envolvem em cuidar das causas
da pobreza e buscam, antes, atitudes mitigadas de clientelismo, em
que o ambiente de negócios permite definir a quem cabe cada
bocado da riqueza administrada. Isso resulta no vazio ético que
aparece ao imaginário social como elemento justificador da
indiferença e da não-participação.
4. NOTA FINAL
A emancipação dos sujeitos no processo do desenvolvimento
exige a transformação das estruturas injustas em outras justas que
humanizem o viver, a partir de um novo papel a ser assumido pelos
sujeitos explorados em sujeitos de transformação, intelectuais
orgânicos da revolução possível. Cabe retomar aqui os indicadores
de análise de Slavoj Zizek, ao comentar a fala de Hegel, acrescida
pela metáfora de Marx, referente aos procedimentos de
transformação da realidade histórica. Hegel observa que os fatos
históricos importantes acontecem duas vezes.
Marx reitera que ele se esqueceu de acrescentar, a primeira
vez como tragédia, a segunda como farsa. Zizek, em seu livro
intitulado “Primeiro como tragédia, depois como farsa” (2011),
analisa o que ele chama as lições da primeira década deste século.
Registra que a tragédia foi simbolizada no episódio do 11 de
setembro de 2001, produzindo o retorno de um Estado forte, que
indica o Ato Patriótico como defensor da nação, resultando no
surgimento de novos muros, e a farsa, na crise financeira de 2008,
11

A. SEN, p. 30.
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que intencionou retirar do cenário econômico a verdadeira causa da
crise criada, mostrando-a como um fato imprevisível, que, vindo do
nada, afetou a economia mundial.
Zizek quer reafirmar a repetição do nonsense na vida
política, dimensionando todas essas circunstâncias nessa primeira
década do século XXI, dirigida pelos critérios do neoliberalismo
globalizado.
Pensar na possibilidade de um enfrentamento da Ética da
Necessidade exige de nós uma postura intersubjetiva, na contramão
do globalismo neoliberal12. As tentativas de formulação de uma ética
universal da solidariedade, baseada na vida boa e justa para todos,
tem que superar a tentação de subsumir-se nas formas e nas normas
fabricadas nos moldes do contratualismo clássico.
Se é possível construirmos um novo contrato, ele tem que
provir da ordenação de uma ética de solidariedade que desconstrua
a ética da necessidade, expressão dos sujeitos explorados, oprimidos
e excluídos. Cabe aqui ressaltar as advertências de Amartya Sen, em
que sejam ultrapassadas as condições polarizadas de abundância e
de miséria material, das quais se nutre toda a ética utilitarista.
Se a condição da vida feliz é a acolhida resolutiva das
necessidades para emancipar o sujeito da escassez e permitir sua
participação na política, há que construir caminhos que os capacite
à autonomia e a formação de uma consciência autônoma, negadora
das desigualdades.

12

A indicação de uma postura neoliberal exacerba os limites do liberalismo clássico, seja político, seja
econômico. O neoliberalismo procura determinar um procedimento para o Estado, com mínima
intervenção nos assuntos privados, embora, de forma incoerente, faça apelo ao Estado quando as
situações de crise de economia do mercado se tonam exacerbadas, há como um pedido de socorro. No
Brasil, Presidentes da República já agiram em conformidade com essa postura criando programas para
salvação de Instituições financeiras em situação pré-falimentar, o que registra atitude confusa entre o
público e o privado. Quando as Universidade Públicas apresentam situação de indigência não ocorre a
mesma celeridade na resolução do problema e pouco observamos acerca de atitudes solidárias de parte
do setor privado. O globalismo neoliberal intenciona unificar mercados, tipificar representações de
produtividade, mas não socializa as benesses das grandes nações ricas e economicamente dominantes.
Esta é sua lacuna.
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INCENTIVO À PRODUÇÃO LOCAL COMO MEIO DE
CONCRETIZAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E
EFETIVAÇÃO DAS POTENCIALIDADES ALIMENTARES
Caroline Bresolin Maia Cadore1
Jéssica Cindy Kempfer2
1. INTRODUÇÃO
Para a elaboração deste artigo partiu-se da inquietação
surgida após diversas reflexões acerca de qual seria a solução mais
correta em termos sociais e menos danosa em termos ambientais
para a efetivação pelo Estado Brasileiro do Direito Humano à
Alimentação Adequada.
Desta forma, com base na teoria de Amartya Sen, o objetivo
geral desse estudo é averiguar a partir da problematização desse
direito e de suas perspectivas de efetivação de que forma é possível
garantir a Segurança Alimentar Nutricional e a Soberania
Alimentar. A hipótese que parece surgir desse questionamento é a
de que o incentivo à produção local seria a solução mais viável e
adequada para a resolução do problema.
Os objetivos específicos são: a) resgatar historicamente a
origem da positivação do direito humano à alimentação adequada;
b) revisar o direito à alimentação adequada no âmbito nacional; c)
analisar o significado de segurança alimentar nutricional; d) definir
soberania alimentar e; e) descrever a relevância da produção local.
A relevância do tema é indiscutível uma vez que necessidade
da efetivação do direito humano à alimentação adequada é a base
para a possível concretização dos demais direitos humanos.

1

Mestranda em Direito pela IMED – Faculdade Meridional, linha de pesquisa “Fundamentos do Direito
e da Democracia”. E-mail: carolbresolinm@gmail.com.
2

Mestranda em Direito pela IMED – Faculdade Meridional, linha de pesquisa “Fundamentos do Direito
e da Democracia”. E-mail: jessicakempfer@gmail.com
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A forma como estruturou-se o artigo necessita de uma
metodologia que permita a demonstração do conceito do direito
humano à alimentação adequada, que possibilite a explicação do que
é segurança alimentar e nutricional, a definição do que é soberania
alimentar e que, ao mesmo tempo, permita a realização da
observação da hipótese apresentada, sendo assim, entendeu-se que
o método de pesquisa mais adequado é o hipotético dedutivo.
Sendo assim, pretende-se através deste artigo, avaliar a
questão que envolve o direito humano à alimentação, a segurança
alimentar nutricional, a soberania alimentar e o incentivo à
produção local como forma de viabilizar esses direitos.
2

DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

O Direito Humano à alimentação tem sua origem na
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 19483, onde
assegura o direito a toda pessoa a ter um padrão de vida capaz de
assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive
alimentação.
Visando tornar mais operativa a Declaração dos Direitos
Humanos foi firmado em 1966 o Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC e o Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos – PIDCP, trazendo detalhamento dos
direitos constantes na Declaração Universal, bem como seus
preceitos jurídicos obrigatórios.
No Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, firmado pela ONU em 1966, o direito à alimentação está
presente no artigo XI, § 2º da seguinte forma:

3

Artigo 25. §1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou
outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.
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Os Estados-partes no presente Pacto, reconhecendo o direito
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome,
adotarão, individualmente e mediante cooperação internacional,
as medidas, inclusive programas concretos, que se façam
necessários para: 1. Melhorar os métodos de produção conservação
e distribuição de gêneros alimentícios pela plena utilização dos
conhecimentos técnicos e científicos, pela difusão de princípios de
educação nutricional e pelo aperfeiçoamento ou reforma dos
regimes agrários, de maneira que se assegurem a exploração e a
utilização mais eficazes dos recursos naturais.

Contudo, a expressão Direito Humano à Alimentação
Adequada tem sua origem no Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), de 2002, onde o Relator
Especial da ONU para o direito à alimentação definiu este direito
como:
O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a
todas as pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito,
quer diretamente ou por meio de aquisições financeiras, a
alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade
adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do
seu povo e que garanta uma vida livre do medo, digna e lena nas
dimensões física e mental, individual e coletiva.

No Brasil, apenas em 2010, a alimentação passou a integrar
o artigo 6º da Constituição Federal, após a aprovação da Emenda
Constitucional nº 644.
Estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas sofrem de fome.
Mas não apenas de fome crônica, mas também de fome oculta. A
fome oculta é aquela onde há deficiência de micronutrientes,
causando, principalmente, anemia, deficiência de ferro e, nas
crianças, deficiência de iodo, causa mais comum de retardamento
mental.
4

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição.
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Por esses motivos, a realização do direito humano à
alimentação adequada não pode se restringir ao mero fornecimento
de uma ração nutricional balanceada (ONU, 2009). O direito a uma
alimentação adequada está vinculado, igualmente, à dignidade da
pessoa humana e a adoção a uma questão de justiça social.
O que se observa é que os problemas da fome e mal nutrição
não se encontram na falta de alimento, mas sim na falta de acesso
ao alimento ou a falta de qualidade destes. Um adulto, uma mulher
ou uma criança que se alimenta do lixo continua a ter seu direito
humano violado.
O que torna a fome em larga escala ainda mais trágica é o
modo como aceitamos e toleramos como parte integrante do mundo
moderno. Uma sociedade que consente que as fomes evitáveis
aconteçam é manifestamente injusta. A maior relevância das
concepções de justiça reside na determinação da injustiça evidente,
sobre a qual é possível um consenso racional (SEN, 2010, p.265).
Existem muitos problemas que estão ao entorno da fome
que não são apenas a falta quantitativa de alimentos. O que origina
a fome não é apenas um mero desequilíbrio instintivo entre comida
e população. Uma pessoa pode ser afetada pela inanição mesmo com
vasta fonte de comida ao seu redor, o que basta para isso acontecer
é a falta de rendimentos (SEN, 2010, p.216).
A privação alimentar está relacionada com o funcionamento
de toda a economia, o que inclui questões políticas e sociais. Um
adulto, uma mulher ou uma criança que se alimenta do lixo, mesmo
que consiga cumprir sua meta calórica diária, continua a ter seu
direito humano violado.
Acerca disso esclarece Sen (2010, p.211)
Uma pessoa pode ser forçada a passar fome mesmo havendo
abundância de alimentos no mercado, devido a uma perda de
renda (por exemplo, em consequência de desemprego ou do
colapso do mercado dos produtos que essa pessoa produz e vende
para se sustentar). (...) O enfoque tem de ser sobre o poder
econômico e a liberdade substantiva dos indivíduos e famílias para
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comprar alimentos suficiente, e não apenas sobre a quantidade de
alimento disponível no país em questão

Em grande parte das situações em que as fomes ocorreram,
uma distribuição mais igualitária de comida teria sido a solução
(SEN, 2010, p.230). Assim, a Meta de Desenvolvimento do Milênio
nº 1 era a de acabar com a fome e a miséria5. Isso pois a carência de
rendimentos é muitas vezes a principal causa de privações,
normalmente a falta de alimento. Dessa forma, o direito a uma
alimentação adequada é exercido quando homens, mulheres e
crianças conseguem ter acesso físico e econômico a uma
alimentação adequada ou a meios para a obter.
O direito humano a alimentação não está, e não pode estar,
restrito a uma equação matemática de ingestão mínima de calorias
ou outro nutrientes específicos. Deve englobar a disponibilidade de
alimentos em quantidade e qualidade suficientes para satisfazer as
necessidades alimentares e a acessibilidade a estes alimentos, em
formas sustentáveis e que não dificultem a satisfação de outros
direitos humanos (ONU, 2009).
A acessibilidade inclui tanto a acessibilidade física como a
econômica, quer seja diretamente explorando a terra produtiva ou
mediante sistemas de distribuição ou comercialização em um
regime de provisão em que as outras necessidades básicas não sejam
ameaçadas.
Refere Brown (2003, p.178) que,
Uma das principais causas da fome é a indiferença de governos,
uma atitude que se evidencia frequentemente nas suas
prioridades. (...) a menos que os líderes políticos estejam dispostos
a adota as medidas complexas para criar uma eco-economia
agrícola, palavras bonitas sobre a erradicação da fome não têm
sentido algum. (...) o alastramento da insegurança alimentar

5

As metas do milênio foram estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com
o apoio de 191 nações, e ficaram conhecidas como Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).
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poderá levar à instabilidade política, numa escala que destruirá o
avanço econômico global

Desta forma, ao ratificar esses pactos e participar dos demais
mecanismos internacionais de combate à fome, o Brasil assume o
dever de respeitar, proteger, promover e prover esse direito em
articulação com os outros direitos humanos. O Brasil como EstadoParte do PIDESC tem obrigações juridicamente vinculantes para a
realização do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA).
3. A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL
A segurança alimentar é um conceito em construção. Trata-se
da efetivação do direito de todos ao acesso regular e permanente a
alimentos de qualidade e em quantidade suficiente. Acesso significa
a quais alimentos pode determinada pessoa dispor.
Segundo SEN (2010, p.190)
O potencial para comprar alimentos tem de ser adquirido. É
preciso que nos concentremos não na oferta total de alimentos na
economia, mas no “intitulamento” que cada pessoa desfruta: as
mercadorias sobre as quais ela pode estabelecer sua posse e das
quais ela pode dispor. As pessoas passam fome quando não
conseguem estabelece o seu intitulamento sobre uma quantidade
adequada de alimentos

Nesse sentido, é preciso compreender a segurança alimentar
além das dimensões biológicas de simples manutenção da vida. Ela
é direito fundamental do ser humano, inerente a dignidade da
pessoa humana e, portanto, é dever do poder público respeitar,
proteger, promover e informar a realização deste direito, bem como
de mecanismos para sua exigibilidade. Contudo não podemos
aceitar que este direito fique esperando que haja condições políticas
ou econômicas ideais para que ele seja assegurado. É direito
primordial, pois é direito à própria vida (VALENTE, 2002, p.111).

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 59

Nos anos de 1970 a população mundial passou por uma crise
de grandes proporções que culminou no lastramento da fome pelo
mundo. Aqui as diretrizes e conceitos da segurança alimentar e
distanciaram dos direitos humanos e estreitaram relação com
estímulos eminentemente produtivistas. A ênfase estava na comida
e não no ser humano (VALENTE, 2002, p.41).
Desde essa época, pesquisadores de países industrializados
prometem, através de um conjunto de técnicas, aumentar
estrondosamente as produtividades agrícolas e resolver o problema
da fome nos países em desenvolvimento.
Mas, contraditoriamente, além de não resolver o problema
da fome, aumentou a concentração fundiária e a dependência de
sementes modificadas; alterou significativamente a cultura dos
pequenos proprietários; promoveu a devastação de florestas;
contaminou o solo e as águas; e gerou problemas de saúde para
agricultores e consumidores.
Este direito deve ser visto em uma plenitude, ou seja, visto
como requisito a uma situação de desenvolvimento integral do ser
humano, de satisfação das necessidades humanas básicas. Isso deve
incluir uma garantia de qualidade dos alimentos e acesso a eles, a
partir de uma ação de enfrentamento a pobreza.
Segundo a lei 11.346 de 2006, a segurança alimentar e
nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de
saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambientais,
culturais, econômicas e socialmente sustentáveis.
A aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e
Nutricional, em 2006, viabilizou o engajamento e articulação dos
vários setores e esferas de governo, a adesão de todos os estados
brasileiros ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Sisan), com decisivo apoio dos CONSEAS estaduais,
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municipais e distrital, fortalecendo a Política Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional.
Constitui conceito bastante abrangente que envolve
questões de distribuição, qualidade e acesso aos alimentos, bem
como de cidadania e direitos humanos. Podemos compreender esse
conceito a partir de situações de insegurança alimentar e nutricional
que podem ser detectadas a partir de diferentes problemas.
A fome constitui apenas o primeiro deles, mas também
podemos ter a obesidade e uma série de doenças ligadas não só a má
alimentação. Um bom estado nutricional não depende apenas de
uma questão nutricional, mas também do acesso a outras condições
para uma vida saudável como moradia, abastecimento de água e
condições sanitárias.
Já existem evidências da associação entre insegurança
alimentar e a obesidade. Isso se daria em virtude do consumo de
alimentos de baixo custo e alta densidade calórica e até mesmo em
virtude de adaptações metabólicas a períodos de jejum, inclusive
intrauterinos, em virtude da desnutrição da gestante (WILDE,
2006).
A saída do Brasil do Mapa Mundial da Fome da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em
2014 - é uma conquista histórica da sociedade, e consequência direta
dos esforços do governo (FAO, 2015).
Essa conquista está ancorada na decisão política de priorizar
a Soberania e a Segurança Alimentar e Nutricional (SSAN) e o
Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) na agenda
pública, adotando programas e ações de Estado com participação
social, que se expressa nos CONSEAS, espaços de atuação conjunta
de governo e sociedade na construção do Sistema e da Política de
Segurança Alimentar e Nutricional.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO)
utiliza indicadores para medir a disponibilidade calórica média
diária per capita acompanhar o grau de vulnerabilidade à carência
alimentar de diversos países. Esses indicadores são calculados a
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partir o balanço entre alimentos produzidos, exportados e
estimativas de desperdício. Os valores resultantes são
transformados em calorias e divididos entre o número de habitantes
(FAO, 2002).
Soberania alimentar tem a ver com alimentos saudáveis,
com cultura, com hábitos alimentares, com sistemas locais, com
respeito ao meio ambiente. O Objetivo primeiro e central é a
produção de alimentos saudáveis e variados, com qualidade e
quantidade necessárias e suficientes, através de sistemas
diversificados de produção.
Em que pese os grandes avanços dos últimos tempos, o
Brasil ainda não possui sua soberania alimentar garantia.
Figuramos na lista de grandes exportadores de alimento, contudo a
comida não é de qualidade e os estoques são ainda dominados pelas
multinacionais.
4. A IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO LOCAL
Em virtude das dificuldades impostas por crises políticas e
econômicas e como reflexo dos anos recorrentes de descaso com
programas sociais eficazes, muitas vezes o mínimo existencial da
população é ignorado pelos poderes constituídos. O contingente
populacional passa a depender do intervencionismo estatal para
sobreviver.
As pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e
econômica sofrem violações em todos os âmbitos de seus direitos
humanos (econômicos, sociais, culturais, civis e políticos). Para
entender as necessidades prioritárias dessa significativa parcela da
população, falta uma adequada regulação e controle de todos os
atores, nacionais, internacionais e transnacionais.
O alto desenvolvimento humano, perseguido pelos Estados,
possui ligação direta com a qualidade de vida de seu povo e de forma
essencial e implacável com a erradicação da fome e da subnutrição.
Desta forma o direito pode assumir as vestes de um instrumento
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eficaz que visa permitir a implementação de programas que
efetivem o Direito Humano à Alimentação Adequada e
consequentemente aumentem o nível da Segurança Alimentar
Nutricional.
Além disso, o direito à alimentação adequada, em especial, é
elemento dos direitos fundamentais, definidos em Tratado
Internacional – o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais – PIDESC, do qual o Brasil é signatário.
Promover o direito à alimentação adequada é exaltar a
soberania alimentar e efetivar a dignidade da pessoa humana. A
soberania alimentar e nutricional refere-se à efetivação do direito de
todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e em
quantidade satisfatória.
Uma nação só pode se dizer soberana, quando é capaz de
suprir as necessidades de alimentação para todo o seu povo e ainda
possuir estoques estratégicos para vários anos.
Por isto, o desafio para o Estado Brasileiro é a organização
da produção de alimentos através de um sistema que articule a
produção diversificada de alimentos saudáveis, visando à
alimentação de toda a população com alimentos de qualidade,
sustentabilidade dos meios e sistemas produtivos para as atuais e
futuras gerações e a distribuição justa e equitativa para o conjunto
da população.
De certa forma, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA),
realizado pelo Governo Federal, é uma via de colaboração para o
enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo,
uma ferramenta empoderadora do pequeno agricultor, visto que
para sua efetivação, o programa utiliza mecanismos de
comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de
agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os
processos de agregação de valor ao cultivo e dando a garantia de
escoamento da produção.
Segundo GÖRGEN (2017, p.450)

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 63
Para a família camponesa, a soberania alimentar começa em casa,
produzindo de tudo para seu próprio consumo, garantindo sua
subsistência, não dependendo do mercado para garantir seu
autossustento, e produção de excedentes em quantidade e
qualidade que contribuam para a soberania alimentar do país.

O Brasil, mesmo sendo grande exportador de alimentos e
grãos, e apresentando consideráveis avanços nos últimos anos,
ainda não tem sua soberania alimentar garantida. A comida não é
de qualidade e os estoques são insuficientes e dominados pelas
multinacionais, contando ainda com grande desperdício de
alimentos. A Soberania alimentar ainda não foi alcançada de forma
completa, e estes fatos demonstram a necessidade de mudanças
profundas no modelo agrícola vigente.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do momento em que se incentiva a produção local
de alimentos, impulsiona-se a economia no local de produção, o que
consequentemente ocasiona uma melhora significativa na qualidade
de vida e proporciona o aumento do poder de compra e de escolha
da comunidade local.
Além disso, ao considerar o produtor local como principal
fornecedor de alimentos diminui-se consideravelmente a emissão de
gases poluentes emitidos pelo transporte que se faz necessário para
o escoamento da produção total, não apenas a excedente.
Ademais, pode-se proporcionar o contato entre o produtor e
consumidor final, possibilitando o conhecimento total da cadeia de
produtividade, o que viabiliza a o acompanhamento de toda
produção, garantindo mais transparência na relação de consumo.
Ainda dentro dessa perspectiva, encoraja-se a criação de
cooperativas e organizações comunitárias que prestam auxílio aos
produtores rurais.
Adentrando na área da Segurança e da Soberania Alimentar,
o incentivo à produção local, além de contribuir de forma
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contundente no âmbito econômico e social de toda a cadeia
produtiva permite que os alimentos que são produzidos na região
aonde o consumo ocorrerá sejam sempre frescos e não necessitem
do uso demasiado de defensivos agrícolas.
Assim, temos que a Soberania Alimentar não se refere
somente ao combate à fome ou à qualidade sanitária dos alimentos,
acima de tudo inclui a produção, o acesso, a comercialização e o
consumo, que são fatores que influenciam diretamente na
disponibilidade e qualidade dos alimentos
REFERÊNCIAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.
BROWN, Lester R. Eco-economia: construindo uma economia para a terra.
Trad. MALLETT, Henry J. e MALLETT, Célia. Salvador: UMA. 2003.
NAÇÕES UNIDAS, Organização das. Comentário Geral 12 do Comitê de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Disponível em:
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/06/Compilation-of-HRinstruments-and-general-comments-2009-PDHJTimor-Lesteportugues.pdf. Acesso em 13 ago. 2017.
__________________. DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS.
Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948. Disponível
em:
http://www.dudh.org.br/wpcontent/uploads/2014/12/dudh.pdf.
Acesso em 15 ago 2017.
___________________. Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO). Measurement and assessment of food deprivation and
undernutrition. International Scientific Symposium, Rome, 26-28 June,
2002.
Rome:FAO;
2003.
Disponível
em
http://www.fivims.net/EN/ISS.htm. Acesso em 15 ago. 2017.
__________________. Parecer do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais
da
ONU.
http://acnudh.org/wpcontent/uploads/2011/06/Compilation-of-HR-instruments-and-general-

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 65
comments-2009-PDHJTimor-Leste-portugues.pdf. Acesso em 13 ago.
2017.
___________________. Relator Especial ONU. Disponível em: http://www.odaalc.org/documentos/1341790013.pdf. Acesso em 14 ago. 2017.
___________________. The State of Food Insecurity in the World 2015.
Disponível em: http://www.fao.org/hunger/en/. Acesso em 15 ago. 2017
GÖRGEN, Sérgio Antônio. Trincheiras da resistência camponesa: sob o pacto
do poder do agronegócio. Candiota, RS: Instituto Cultural Padre Josimo,
2017.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade: tradução Laura Teixeira
Motta; revisão técnica Ricardo Donionelli Mendes. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010.
VALENTE, Flávio L.S. O Direito Humano à Alimentação. São Paulo, Cortez: 2002.
WILDE PE, Peterman JN. Individual weight changes associated with
household food security status. JNutr. 2006, dec. 136. Disponível em:
http://jn.nutrition.org. Acesso em 14 ago. 2017.

COMO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS
COMUNIDADES RURAIS PODE (E DEVE) AUXILIAR NA
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES. UMA DISCUSSÃO A
PARTIR DOS IDEAIS DO DESENVOLVIMENTO COMO
LIBERDADE?1
Eduardo Henrique Hamel2
Gustavo Wentz3
1 INTRODUÇÃO
Um dos grandes desafios da sociedade contemporânea, diz
respeito à produção de alimentos e as possíveis consequências
negativas ocasionadas pelo desenvolvimento da agricultura ao meio
ambiente, o que põem em conflito estes dois direitos fundamentais.
Porém, a efetivação do Direito Fundamental a Alimentação
perpassa, necessariamente, pelo desenvolvimento das comunidades
rurais.
Isto porque o crescimento populacional mundial exige que
se aumente a quantidade de alimentos produzidos, seja por meio do
aumento das áreas de produção, seja pelo desenvolvimento de
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técnicas mais agressivas que elevem o potencial produtivo das áreas
já agricultáveis.
Mas, não basta que um simples aumento da produção de
alimentos, é necessário que isto seja feita tendo e vista,
primeiramente, o desenvolvimento sustentável dos produtores e das
comunidades rurais, as suas responsabilidades ambientais e éticas,
para que, então, tais práticas, sejam realmente eficazes e aptas e
resolverem (ou minimizarem) o problema da fome no mundo.
Amartya Sen ensina que tanto um meio ambiente sadio e
equilibrado, quanto o acesso à alimentação substancial, são formas
de diminuição das desigualdades e promotoras do desenvolvimento
humano integral, uma vez que libertam o homem, tornando-a capaz
de buscar o seu próprio desenvolvimento.
Assim, o presente artigo pretende explorar os aspectos
jurídicos, ambientais e éticos do desenvolvimento sustentável das
comunidades rurais e as suas consequências para a minimização do
problema da fome mundial. Objetivamente, este trabalho se propõe
a responder um questionamento: o desenvolvimento sustentável
das comunidades rurais pode auxiliar a minimizar o problema das
privações de liberdade de toda a sociedade?
Para tanto, será investigado, primeiramente, a questão do
desenvolvimento sustentável das comunidades rurais, para então
passar a discussão do desenvolvimento como liberdade, proposto
por Sen, sempre tendo em vista os direitos a alimentação, ao
desenvolvimento e a um meio ambiente sadio e equilibrado.
A metodologia escolhida para desenvolver o presente estudo
foi o método fenomenológico-hermenêutico, pelo qual se pretende
não apenas constatar, mas também explorar algumas das
consequências sociais dos institutos pesquisados. Já a técnica
utilizada foi a da Pesquisa Bibliográfica e a da formulação de alguns
conceitos operacionais, tais como o desenvolvimento sustentável e
as liberdades, indispensáveis para o entendimento da pesquisa.
2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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A sociedade já não se contenta com os antigos padrões de
desenvolvimento, já não aceita mais esperar, quer criar e escrever o
seu futuro. A tecnologia tomou conta dos seres humanos, que vivem
efetivamente a modernidade.
Porém, por outro lado, todo esse desenvolvimento fomentou
a perigosa cultura do consumo e do descarte. Bauman (2011, p. 214)
descreve esse fenômeno como uma das consequências da
modernidade liquida que conduz a sociedade a construir uma
“história labiríntica”, onde justamente por sua liquidez
característica, faz com que sejam tomados caminhos diferentes,
muitos deles estreitos e sem possibilidade de retorno.
Essa nova sociedade “escorre” por caminhos por ela
mesmos traçados, a respeito do que acontece com um rio, que corre
por seu leito, mas diante da sua própria força, pode buscar novos
caminhos, mas jamais consegue retornar a sua nascente.
Todo esse processo de desenvolvimento da sociedade que,
por um lado, trouxe maravilhosos avanços em algumas questões
sensíveis, como na medicina e nas liberdades substantivas do
homem, também apresentou (mesmo que de forma mascarada) a
sua faceta mais temível que pode ser resumida por uma única
expressão: o consumismo, consubstanciado em um ciclo econômico
e vicioso, caracterizado pelo “compre, use e jogue fora” (BAUMAN,
2011, p. 152).
E esta nova sociedade de consumo (por justamente pautar a
sua conduta pelo ciclo do consumismo), infelizmente abandou os
preceitos de consumo consciente e da sustentabilidade (o que, para
muitos autores, são conceitos antagônicos, quando na verdade, trata
de conceitos necessariamente complementares, conforme será
tratado mais adiante).
E esta é certamente a grande encruzilhada das sociedades
modernas, a criação de uma consciência ética sobre o consumo e a
produção sustentáveis. Tudo isto, nos leva a discutir novos
parâmetros para o desenvolvimento, as suas influencias (sejam elas
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negativas ou positivas) tanto para o meio ambiente, quanto para a
economia e para a sociedade.
Os antigos parâmetros de desenvolvimento e de crescimento
que sempre estiveram presentes em nossa sociedade (de caráter
meramente econômico) já não bastam para responder a estas
questões e também as novas questões surgidas justamente pelo seu
desenvolvimento.
De todos os aspectos envolvidos no desenvolvimento
sustentável, o ambiental é o mais controvertido e também o mais
efusivamente defendido. Por outro lado, todo o discurso de
desenvolvimento sustentável almeja buscar um consenso mínimo e
induzir na sociedade um sentimento de solidariedade, seja no
âmbito local ou internacional, sobre os problemas acarretados pelo
crescimento desmedido.
Contudo, isso só será possível a partir do momento em que
interesses opostos forem sensibilizados, e for criado um consenso
mundial a respeito do uso e do manejo dos recursos naturais (LEFF,
2011, p. 70).
A educação é importante neste processo (WENTZ, 2016),
pois, diante das concepções antropocentrista, que veem o meio
ambiente como um bem a disposição do homem, é necessário
primeiramente conscientizar todos quanto à finitude dos recursos
ambientais, para só ai tornar-se possível a criação de uma cultura
do desenvolvimento sustentável, reconhecendo os seus três aspectos
como independentes, sincrônicos e fundamentais.
O que deve restar claro é que não há qualquer tipo de
contradição entre os termos crescimento e sustentabilidade, mas
sim, que se tratam de conceitos que articulados de forma conjunta,
tornam um complementar do outro.
Outro ponto importante é entender que este crescimento
sustentável não se confunde nem com o crescimento meramente
econômico e desmedido, comum no pensamento dos economistas,
mas também não podemos confundir com o tradicional conceito de
proteção ambiental ou ecológico. (FREITAS, 2012, p. 41)
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Teoricamente, todas estas concepções sobre o crescimento
sustentável parecem estar claras e funcionar perfeitamente na
sociedade, porém, quando refletidos esses conceitos na vida prática,
ainda encontra-se grande resistência, muitas delas providas
daqueles que ainda não conseguem entender a sincronização dos
seus três pilares básicos.
A crise ambiental, econômica e social desarticulou esta
noção generalizadora e progressiva do progresso. Essas crises e a
evolução social das sociedades ‘modernas’ no século vinte esgotaram
a força mobilizadora desta ideia”. (ALMEIDA, 1997, p. 33-55. p. 35)
3 O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA AGRICULTURA
Os pressupostos do desenvolvimento sustentável aplicam-se
tanto a quem consome como para quem produz, assim como
aplicam-se aos ambiente urbanos e rurais. Porém, nós últimos anos,
os produtores rurais foram apontados como os “principais
culpados” pelos danos ambientais.
Isto porque a sua milenar atividade efetivamente gera
desequilíbrio no ambiente, porém, por outro lado, talvez seja a única
atividade econômica a qual o decrescimento gere efeitos
devastadores para todos os seres do planeta, seja diante da crise
alimentar mundial, seja diante da sua conduta protecionista do meio
ambiente.
Mas enfim, o que seria o desenvolvimento sustentável?
Podemos considerar como sendo uma relação ética, tanto para com
a sociedade atual, como para as futuras gerações. São todas as
atitudes positivas que importem em melhoramento das condições
de vida da atual geração e que guarneçam a vida das gerações
futuras. É um complexo cálculo a ser feito entre o desenvolvimento
e a preservação.
Ao conceituar o desenvolvimento sustentável, Sachs (2008,
p. 15) afirma que:
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Ela é baseada no duplo imperativo ético de solidariedade
sincrônica com a geração atual e de solidariedade diacrônica com
as gerações futuras. Ela nos compele a trabalhar com escalas
múltiplas de espaço, o que desarruma a caixa de ferramentas do
economista convencional. Ela nos impele ainda a buscar soluções
triplamente vencedoras, eliminando o crescimento selvagem
obtido ao custo de elevadas externalidades negativas, tanto sociais
quanto ambientais. Outras estratégias, de curto prazo, levam ao
crescimento ambientalmente destrutivo, mas socialmente
benéfico, ou ao crescimento ambientalmente benéfico, mas
socialmente destrutivo. [...]

Isso porque é impossível termos qualidade de vida e
longevidade em um meio ambiente degradado, da mesma forma que
não poderemos ter vida humana (presente e futura), sem o
necessário zelo dos seres humanos pela sustentabilidade ambiental,
o que nos conduz a afirmativa de que se não houver a proteção à
qualidade do meio ambiente (seja ele urbano ou rural), não haverá
futuro para a nossa espécie. (FREITAS, 2012, p. 65)
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de
1,34 milhões de pessoas trabalham com a agricultura no Brasil,
sendo que grande parte destes, trabalham em regime de produção
familiar, ou seja, em pequenas propriedades rurais exploradas
diretamente pelos membros da família. Já no mundo, as estimativas
dão conta de que 70 a 80 por centro das áreas agricultáveis são
exploradas por aproximadamente 500 milhões de famílias, e são
responsáveis por mais de 80 por cento da produção de alimentos do
mundo. (NAÇÕES UNIDAS, p. 87)
A atividade agrícola é um complexo setor produtivo, voltado
diretamente à produção de alimentos. Ou seja, o resultado da sua
atividade não gera bens de consumo duráveis, e muito menos
produtos supérfluos com alto valor de revenda agregado. Mas sim
preocupa-se, dentro de uma complexa cadeia produtiva, em
produzir alimentos, bem essencial para a sobrevida das espécies em
nosso Planeta.
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Mesmo que efetivamente reconhecida a sua importância, o
setor agropecuário ainda sofre muita resistência quanto a sua forma
de explorar os recursos, em especial de alguns grupos
ambientalistas, que tem sido a principal força social a contestar a
forma de produção e por consequência o desenvolvimento das
comunidades rurais.
Mas, paulatinamente, esta realidade vem sendo alterada,
mediante o desenvolvimento de trabalhos com o intuito de associar
o desenvolvimento da atividade rural aos conceitos do
desenvolvimento sustentável, buscando especificamente um menor
impacto ambiental no desenvolvimento da atividade. (NAVARRO;
ALMEIDA, 1997, p. 10)
Não é diferente a posição de Almeida quanto a esta nova
realidade do desenvolvimento das comunidades rurais, quando
afirma que “Indubitavelmente, [...], os conceitos de
desenvolvimento agrícola sustentável incorporam, de um modo
geral, as preocupações de integrar a produtividade dos sistemas
agrícolas a aspectos econômicos, sociais e ambientais. (ALMEIDA,
1997, p. 33-55. p. 47)”
O próprio Ministério do Meio Ambiente do Brasil reconhece
a importância do tema ao destacar em seu site que o
desenvolvimento sustentável na agricultura enfrenta um desafio
duplo, de um lado, tem por obrigação reverter o atual estágio de
degradação dos ecossistemas pela agropecuária, mas, por outro,
deve promover, difundir e consolidar os sistemas de produção
agrosilvopastoril, conduzindo ao desenvolvimento rural praticados
em bases sustentáveis. (BRASIL, Ministério do Meio Ambiente)
Ou seja, reconhecidamente, a atividade agrícola é
responsável por pagar uma dívida contraída pelas gerações
passadas, mas sem deixar de garantir a vida das gerações futuras.
Mas ao tratar de desenvolvimento sustentável na atividade
agrícola é necessário, efetivamente, realizar a análise a partir dos
seus três pilares básicos (ambiental, econômico e social), para só
então ser possível estratificar um verdadeiro desenvolvimento
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sustentável da agricultura, a partir da leitura conjunta e harmônica
destes três dimensões distintas.
3.1 Desenvolvimento Rural Ambiental
Pela urgência da questão, bem como diante da necessidade
de a humanidade pagar uma dívida milenar, as questões referentes
ao desenvolvimento ambiental na agricultura vêm em primeiro
lugar. Como destacado, sem o meio ambiente, jamais teremos
qualidade de vida da atual geração, e muito menos condições de vida
para as gerações futuras. Ou seja, de nada adianta nos
preocuparmos com questões sociais e econômicas na agricultura, se
não houver condições para a vida no planeta.
No âmbito da agricultura, as inquietações com o
desenvolvimento sustentável surgiram diante do crescimento das
preocupações relacionadas ao aumento excessivo da exploração dos
recursos ambientais.
Esta discussão teve inicio justamente pela análise da
limitação das atividades econômicas diante dos limites físicos do
meio ambiente, mas rapidamente avançou para uma questão ainda
mais profunda quanto a real utilização dos recursos, de forma a criar
a consciência de que os ecossistemas podem ser utilizados, mas de
maneira que permita a sua autorregeneração indefinida. (ZAMBAM,
2012, p. 136)
Todas as atividades humanas geram impactos ambientais
em maior ou menor escala, porém, o desafio a ser perseguido é
encontrar formas que agridam menos o meio ambiente e que
garantam tempo e condições suficientes para a sua
autorregeneração.
Freitas (2012, p. 38) destaca a necessidade e a urgência de
uma melhor análise dos modelos atuais de crescimento, afirmando:
As limitações do atual modelo de crescimento pelo crescimento
(inconfundível com o desenvolvimento aqui pleiteado) são
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evidentes. O planeta está no limite da exaustão. É bem provável
que, em dado momento, haja até severa disruptura, na qual os
modelos neokeynesianos não consigam dar conta, na velocidade
desejada. Nesse quadro, a sustentabilidade não é princípio abstrato
ou de observância protelável: vincula plenamente e se mostra
inconciliável com o reiterado descumprimento da função
socioambiental de bens e serviços. [...], não se mostra razoável
tratá-lo como princípio literário, remoto ou de concretização
adiável, invocando só por razões de marketing ou de pânico. As
suas razões, devidamente calibradas, são filosóficas e biológicas.
Razões éticas e constitucionais.

Na agricultura é possível destacar que os recentes avanços
tecnológicos estão auxiliando na preservação do meio ambiente e no
seu desenvolvimento sustentável. Isso por estar mais preocupado
com a preservação dos solos e com a qualidade dos demais
ecossistemas.
Até poucos anos, a terra era anualmente agredida, e muitos
dos seus recursos acabam sofrendo com os processos erosão,
culminando com assoreamento e poluição dos rios. O plantio direto
(tecnologia genuinamente brasileira de produção) é um desses
exemplos de que o avanço da tecnologia da produção traz benefícios
ambientais de grande importância.
E mais, o desenvolvimento de políticas públicas ambientais
vem sendo um grande fator de desenvolvimento sustentável na
agricultura. A regulamentação do Código Florestal, a
obrigatoriedade da realização de georeferenciamento e do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), deixaram claro aos produtores rurais a
preocupação do Estado com a preservação e a recuperação das áreas
verdes, dos rios e dos mananciais. Tecnologias e políticas públicas
que aliadas, vem sendo um importante fator de preservação do meio
ambiente.
Resta assim, mais do que clara, a importância da dimensão
ambiental para o desenvolvimento sustentável rural, diante do
reconhecimento de que toda a cadeia produtiva do agronegócio é
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dependente e responsável pela manutenção de um meio ambiente
equilibrado e preservado.
3.2 Desenvolvimento econômico
O desenvolvimento sustentável econômico das comunidades
rurais merece destaque em segundo lugar, isto porque, é desse
conceito que irá decorrer a análise do ultima base do
desenvolvimento sustentável (desenvolvimento social rural).
Contudo, diferentemente do seu conceito meramente econômico,
neste ponto, ele é visto a partir do desenvolvimento ambiental, antes
tratado, o que nos leva a uma sequência lógica na análise ora
proposta.
Mais do que isso, a partir do momento em que se
desconsiderar o desenvolvimento sustentável econômico, a
preservação do meio ambiente também é posto em risco, pois uma
sociedade afundada em problemas econômicos relegará para
segundo plano as suas preocupações ambientais.
Quando se fala em agricultura, automaticamente
reportamos nossos pensamentos a grandes áreas de terras,
cultivadas por grandes produtores e com a utilização de
maquinários e insumos de alta tecnologia. Porém, como já antes
referido, a maior parte das propriedades agrícolas são exploradas
por famílias, que tradicionalmente ocupam pequenas áreas de terras
e tiram dela o seu sustento. É justamente sobre esse perfil de
produtores que os preceitos de crescimento econômico sustentável
merecem maior atenção.
Aqui que se inicia um novo desafio: como transformar estes
pequenos agricultores, muitos deles organizados dentro da própria
entidade familiar, em pequenas empresas organizadas e
sustentáveis, inserindo-as competitivamente no mercado capitalista
de produtos.
Em especial, como promover um maior desenvolvimento
das áreas administrativas e dos sistemas de produção, associadas a
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melhor distribuição dos incentivos governamentais, de forma a
trazer maior competitividade para estas pequenas empresas
agrícolas. (SACHS, 2008, p. 49) Esta questão não poderá ser
respondida apenas pelos economistas e pelos administradores de
empresas, sob pena de cairmos novamente nas armadilhas do
desenvolvimento econômico não sustentável. Será necessária uma
análise desenvolvimentista sustentável, a partir do trabalho
harmônico dos mais diversos campos do conhecimento.
As propriedades familiares são a realidade da agricultura
brasileira e mundial, porém, ainda são tratadas como atividades de
subsistência, quando na verdade são responsáveis por grande parte
da produção agrícola e pelo desenvolvimento econômico do setor.
Prestar maior atenção nestas unidades produtoras familiares,
certamente representará a possibilidade de se desenvolverem de
forma sustentável.
Com o desenvolvimento econômico das pequenas
propriedades rurais, será muito mais fácil garantir a proteção
ambiental, isto porque, muitos dos abusos ao meio ambiente
ocorrem justamente na tentativa de buscar uma melhor condição de
vida, como o aumento das áreas de plantio para além das áreas de
preservação, o aterramento de banhados e a utilização de defensivos
agrícolas de impacto ambiental questionável. Ademais, o
desenvolvimento econômico possibilita que se melhorem índices de
educação e de cultura nas zonas rurais.
Por fim é importante observar o fundamental papel do
trabalho da mulher na agricultura. Segundo as estimativas das
Nações Unidas, até o ano de 2015 aproximadamente 43% da força
de trabalho agrícola nos países em desenvolvimento (como é o caso
do Brasil) era composta por mulheres e em algumas regiões da
África e da Ásia, este percentual sobe para mais de 50% dos
agricultores (NAÇÕES UNIDAS, 2015, p. 87).
Aqui temos um novo paradigma a ser quebrado, que é o do
trabalho da mulher no campo. Culturalmente, a figura da mulher
camponesa está ligada aos afazeres domésticos e aos cuidados com
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filhos, porém, os dados da ONU dão conta de que o seu trabalho no
campo é tão ou mais expressivo que o dos homens. Investir na
qualificação das mulheres do campo (sempre mais dispostas e
abertas a novos aprendizados) é mais uma alternativa para
fomentar o desenvolvimento sustentável nas áreas rurais.
3.3 desenvolvimento social das comunidades rurais
Por fim, temos o desenvolvimento social sustentável das
comunidades rurais. Decorrente do desenvolvimento econômico, o
terceiro pé do tripé do desenvolvimento sustentável busca trazer o
amparo necessário para que a sociedade rural também se
desenvolva e se integre na modernidade. “Por agricultura
sustentável entende-se[...], oferecendo um nível de vida aceitável
para os que dependem do setor e que degrade pouco à base dos
recursos naturais.” (KAIMOWITZ, 1997, p. 57)
Em especifico, o desenvolvimento sustentável social deve
proteger e promover os direitos fundamentais das sociedades
agrícolas, a partir de programas que garantam a universalização
destes direitos, dando-lhes eficiência e eficácia, a partir de um
modelo de governança (pública/privada) e da sustentabilidade
(FREITAS, 2012, p. 59).
Mais do que isso, neste modelo de desenvolvimento social,
devem ser garantidas as comunidades rurais os mesmos benefícios,
confortos e perspectivas, ofertadas as comunidades urbanas. Já não
se sustenta mais aquela antiga figura do “colono” que se admirava
com a tecnologia e era motivo de graça para os moradores das
cidades.
Cada vez mais o campo é invadido por confortos que antes
só estavam ao alcance dos habitantes das cidades, tais como a
internet de banda larga e televisão a cabo, bem como, vem
experimentando a inclusão tecnológica em seus equipamentos de
trabalho, o que exige um maior acesso a qualificação e a informação.
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Neste novo cenário da agricultura mundial, que já considera
que os limites para o seu desenvolvimento é justamente a finitude
dos recursos naturais, torna-se necessária à criação de alternativas
a expansão das áreas de produção, ou seja, já não podemos mais
considerar a opção de aumento das áreas a serem cultivadas.
Por outro lado, é necessário abarcar as novas gerações que
também querem viver da agricultura e não abandonar o lugar onde
nasceram e cresceram. Esta é uma questão sensível, e cuja resposta
pode estar justamente no desenvolvimento social destas
comunidades.
Uma das soluções apontadas para este problema seria a
criação de postos de trabalho nas áreas de serviços ligados a
agricultura, tais como assessoria técnica, consertos de
equipamentos e venda de insumos, ou mesmo, serviços comuns das
grandes cidades, voltados não para a atividade agrícola, mas sim
para o conforto das pessoas, como manutenção de computadores,
oficinas mecânicas para carros leves, serviços ligados à saúde e ao
bem estar e qualificação por meio de cursos técnicos.
Este ponto é crucial. O desenvolvimento das atividades
comerciais que circundam a agricultura é também importante para
evitar o processo de migração para os grandes centros urbanos. Pois
todos aqueles que já não conseguem mais viver da agricultura,
tendem a migrar para as cidades, em busca de oportunidades de
emprego, o que acaba causando impactos negativos naquelas
comunidades. O desenvolvimento do campo é uma alternativa para
resolver alguns dos problemas sociais das grandes cidades.
E neste ponto, o Brasil pode ser apontado como um modelo
a ser seguindo. O desenvolvimento de empregos decentes nas áreas
rurais é cada vez mais comum e incentivado, contrariando a
perspectiva mundial da sua redução diante da automação da
agricultura e da pecuária conforme ocorreu nos países já
desenvolvidos da Europa, que experimentam um grande excedente
de mão de obra nas cidades, principalmente nas indústrias, o que é
responsável pela criação de subempregos. (SACHS, 2008, p. 124)

80 | Estudos sobre Amartya Sen

Em síntese, para que possamos realmente construir um
modelo de desenvolvimento que prima pela sua sustentabilidade,
devemos integrar a este modelo uma concepção de justiça que possa
orientar a organização da sociedade e que tenha como meta alcançar
condições mais justas para própria convivência humana dentro da
sociedade, ofertando um maior equilíbrio entre seus membros, e
destes com os demais recursos e mecanismos sociais e ambientais.
(ZAMBAM, 2012, p. 140)
As lições de Leff (2011, p. 80) quanto ao desenvolvimento
sustentável são pertinentes e sempre atuais, especialmente quando
afirma que:
O planejamento de políticas ambientais para um desenvolvimento
sustentável, baseado no manejo integrado dos recursos naturais,
tecnológicos e culturais de uma sociedade, conduz à necessidade
de compreender as inter-relações que se estabelecem entre
processos históricos, econômicos, ecológicos e culturais no
desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. Isto obriga a
pensar nas relações de interdependência e multicausalidade entre
os processos sociais e ecológicos que condicionam o potencial
produtivo dos recursos de uma formação social, seus níveis de
produtividade e as condições de preservação e regeneração dos
recursos naturais.

Se observados em separado as três dimensões da
sustentabilidade na agricultura não chegam a criar um panorama
completo de preservação e desenvolvimento. Porém, se trabalhados
de forma conjunta e harmônica, aumentam consideravelmente as
chances de progresso. Contudo, o mais difícil é justamente chegar a
uma equação que consiga harmonizar os três pilares do
desenvolvimento sustentável, diante da complexidade da matéria
que tratam, e ainda assim seja a agricultura capaz de resolver a crise
alimentar mundial.
4. O DILEMA DA PRODUÇÃO
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Por muito tempo, os economistas (inclusive aqueles de
vertente marxista) difundiram a ideia de que a agricultura tem um
papel secundário em relação ao setor industrial, ou seja, serviria tão
somente para fornecer matéria-prima a ser transformada pela
indústria, força de trabalho barata (decorrente das migrações para
as cidades) e um mercado de consumo inflacionado (diante do
elevado poder de compra e do avultante preço dos maquinários e
insumos agrícolas).
Neste contexto, a industrialização foi confundida com a
modernidade, enquanto as realidades rurais foram sempre o
correlato do retrocesso. (ALMEIDA, 1997, p. 39)
Porém, conforme já antes tratado estas concepções já não se
sustentam. A agricultura é sim um campo desenvolvido, cuja
importância de seu papel não está apenas em fornecer matéria
prima para a indústria, mas sim, é responsável por toda uma cadeia
produtiva e de desenvolvimento, bem como, é responsável pela
produção de alimento, ao lado da água tratada, o maior bem de
consumo da humanidade.
Mas, é justamente da agricultura, e da sua função de
produção de alimentos, que nos surge um novo dilema, pois o
crescimento da população exige o aumento da produção de
alimentos. Mesmo que em nossa época ainda não exista um
fundamento real para grande alarmismo, as previsões quanto ao
crescimento populacional, trazem a perspectiva de que o mundo
poderá, em muito pouco tempo, enfrentar uma situação de escassez
de alimentos, o que proliferará a fome por todos os continentes.
(SEN, 2010. p. 275)
A resposta para esta questão, a princípio, parece simples,
mas na verdade é muito complexa. Automaticamente, aqueles
despreocupados com os conceitos do desenvolvimento sustentável,
irão defender que a questão da fome no mundo pode ser facilmente
resolvida com o aumento da produção de alimentos, seja mediante
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o aumento das áreas de produção, seja mediante o aumento dos
coeficientes produtivos.
Esta aparente solução já não pode nem mais ser cogitada,
pois não há como aumentar as áreas agricultáveis sem causar
prejuízos ambientais irreparáveis, bem como, os índices de
produção já estão em níveis altíssimos, e a tentativa de elevá-los aos
índices necessários, trará um custo social e econômico igualmente
avultante.
Então, se nem o aumento da produção, e muito menos a
criação de uma nova cadeia onde todos produzem é a solução, qual
seria a melhor forma de amenizar os efeitos do aumento da fome no
mundo, ocasionados pelo crescimento geométrico da população?
Uma das respostas mais lógica e adequada é justamente o
fomento da agricultura familiar, o que já mereceu destaque das
Nações Unidas, e que ganha ainda mais importância a cada ano,
além de um prospero futuro pela frente, tanto pela necessidade de
produção de alimentos em nível local (muito além da produção em
grande escala de milho e soja), quanto pela gradual modernização
de suas atividades, que permite o seu desenvolvimento sustentável.
A agricultura familiar é um importante instrumento, para
não dizer o principal instrumento, garantidor da segurança
alimentar em países como o Brasil. Setores como o de carne suína e
de aves (geralmente exploradas por unidades familiares, associadas
a outras culturas, como forma de agregar renda) é eficaz em
possibilitar tanto a produção de alimentos quanto o
desenvolvimento econômico e social, como também é eficaz em criar
empregos ligados diretamente a produção e o seu processamento.
(SACHS, 2008, p. 125)
Mas para que esta crise possa ser superada, a produção em
escala familiar deve necessariamente respeitar os preceitos do
crescimento sustentável. As suas atividades devem preservar o meio
ambiente, possibilitar o crescimento econômico e também primar
pelo desenvolvimento social. Certamente, não será esta a solução
definitiva para a falta de alimentos no mundo, mas dentro das
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alternativas atualmente conhecidas é a que apresenta melhor
resposta a esta crise.
5. AS FUNDAMENTAIS CONCEPÇÕES DE AMARTYA SEN
QUANTO AO DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE, SOB A
ÓTICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS
SOCIEDADES RURAIS.
Sen é categórico ao afirmar que só haverá, efetivamente,
desenvolvimento, quando forem removidas “as principais fontes de
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades
econômicas e destituição social sistemática, negligencias dos
serviços públicos e intolerância ou interferências excessiva de
Estados repressivos. [...]”. (SEN, 2010, p.17)”. Ou seja, para o Autor,
o real desenvolvimento só é possível a partir da erradicação de todos
os fatos que possam limitar as liberdades individuais.
Prossegue afirmando que a “[…] A condição de agente livre
e sustentável emerge como um motor fundamental do
desenvolvimento.” (SEN, 2010, p. 18). Desenvolvimento o qual deve
ser visto como um “[...] processo de desenvolvimento integrando
considerações econômicas, sociais e políticas [...]. (SEN, 2010, p.
23)”.
A discussão proposta por Sen é cada vez mais atual.
Entender o desenvolvimento (nas suas três dimensões básicas), a
partir da liberdade, deve nortear os defensores do desenvolvimento
desmedido, e induzido tão somente pelo enriquecimento material.
Afirma SEN (2010. p. 28)
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 termos liberdade
para levar o tipo de vida que temos razão para valorizar.
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Mas simplesmente ganhar e acumular mais não são
suficientes, “[...] o desenvolvimento tem de estar relacionado,
sobretudo com a melhora da vida levada pelo homem e das
liberdades que desfrutam. [...]” (SEN, 2010, p. 29). Para sustentar a
sua tese, aborda o tema das capacidades, que são as possibilidades
que cada agente tem de desenvolver a sua liberdade, seja por meio
da educação, da redução da pobreza extrema, das melhores
condições de trabalho, da participação política, entre outros.
Esclarece SEN (2010, p. 33) que,
Existem duas razões distintas para a importância crucial da
liberdade individual no conceito de desenvolvimento, relacionadas
respectivamente a avaliação e eficácia. Primeiro, na abordagem
normativa usada neste livro, às liberdades individuais substantivas
são consideradas essenciais. O êxito de uma sociedade deve ser
avaliado, nesta visão, primordialmente segundo as 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.

Ou seja, explora o Autor como o homem pode ser o
promotor do seu próprio desenvolvimento, menos dependente das
políticas públicas efetivas, mas especialmente ligadas ao seu livre e
sustentável trabalho.
Aqui, a discussão das comunidades rurais é importante. Se
entendidas como produtoras do alimento, o seu sustentável e livre
trabalho, auxiliará as comunidades urbanas (e as rurais menos
desenvolvidas) na busca da sua liberdade, em especial, pela redução
da limitação ocasionada pela fome extrema e pela degradação do
meio ambiente.
Importante ainda inferir as eloquência de Sen, também ao
conceituar a condição de agente, ou seja, a quem o desenvolvimento
como liberdade é fundamental. Neste contexto, é indispensável à
referência, quando o Autor afirma que se vale do termo ‘agente’ para
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indicar alguém que age (participante das atividades econômicas,
sociais e políticas isoladas ou conjuntas) buscando mudanças às
quais podem ser aferidas por valores objetivos e, efetivamente,
conduzem a modificações socais. (SEN, 2010, p. 34)
Posta a discussão e a necessidade de desenvolvimento nas
três dimensões propostas, afirma o Autor que a expansão da
liberdade tem 2 grandes campos de estudo, os seus fins e os seus
meios. Ou seja, a firma que a “expansão da liberdade é considerada
(1) o fim e primordial e (2) o principal meio do desenvolvimento.
Podemos chamá-los, respectivamente, o “papel constitutivo” e o
“papel instrumental” da liberdade no desenvolvimento.” (SEN,
2010, p. 55)
Em seus estudos, Sen aponta o que ele mesmo descreve
como as 5 liberdades instrumentais: liberdades políticas, facilidades
econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e
segurança protetora (2010, p. 25). E mais, afirma que: “Essas
liberdades instrumentais aumentam diretamente as capacidades
das pessoas, mas também se suplementam mutuamente e podem,
além disso, reforçar umas às outras [...].” (SEN, 2010, p. 61)
Contrapondo os pensamentos de Rawls e dos defensores do
estado do bem-estar social, Sen descreve novamente a importância
dos seus conceitos sobre as capacidades como forma de
desenvolvimento.
Explicita SEN (2010, p. 104) que:
Venho procurando demonstrar já há algum tempo que para
muitas finalidades avaliatórias, o espaço apropriado na é o das
utilidades (como querem os welfaristas) nem o dos bens primários
(como exige Rawls), mas o das liberdades substantivas – as
capacidades – de escolher uma vida que se tem razão para
valorizar. Se o objetivo é concentrar-se na oportunidade real de o
individuo promover seus objetivos (como Rawls recomenda
explicitamente), então será preciso levar em conta não apenas os
bens primários que as pessoas possuem, mas também as
características pessoais relevantes que governam a conversão de
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bens primários em capacidades de a pessoa promover seus
objetivos [...].

Todas as eloquentes colocações de Sen contribuem para o
desenvolvimento da democracia, como também, apresenta a
importância que a democracia tem no desenvolvimento das
liberdades. O faz, comparando o desenvolvimento econômico da
China, da Coreia do Norte e de Botsuana, deixando claro que o
simples crescimento econômico não conduz ao desenvolvimento da
democracia (SEN, 2010, p. 197) e muito menos ao desenvolvimento
sustentável.
Esta crítica é fundamental. Crescimento econômico não é
correlato de desenvolvimento, pois nem sempre conduz ao aumento
das liberdades. Os países antes citados, por mais que apresentem
expressivo crescimento econômico, acaba por mitigar as liberdades
e subjulgam o seu povo.
Mas, nas democracias (oposto dos regimes encontrados na
China, Coreia do Norte e Botsuana), mais importante do que o papel
do governo, é a função da oposição. “Na verdade, o ativismo dos
partidos de oposição é uma força importante tanto nas sociedades
não democráticas quanto nas democráticas.” (SEN, 2010, p. 205).
Uma democracia sem oposição não é democracia.
Ao tratar da questão da fome no mundo (uma das
preocupações deste trabalho), o Autor posiciona-se de foram
categórica, ao afirmar que a fome extrema é uma das principais
privações da liberdade. Mais do que isso, busca quebrar o paradigma
de que as fomes extremas são causadas, simplesmente, por um
descompasso entre produção e necessidade alimentar.
Afirma SEN (2010, p. 211) que.
Para eliminar a fome do mundo moderno, é crucial entender a
causa das fomes coletivas de um modo amplo, e não apenas em
função de um desequilíbrio mecânico entre alimentos e população.
O crucial ao analisar a fome é a liberdade substantiva do individuo
e da família para estabelecer a propriedade de uma quantidade
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adequada de alimento, o que pode ser feito cultivando-se a própria
comida (como fazem os camponeses) ou adquirindo-a no mercado
(como faz que não cultiva alimentos). Uma pessoa pode ser forçada
a passar fome mesmo havendo abundância de alimentos ao seu
redor se ela perder o seu potencial para compara alimentos no
mercado, devido a uma perda de renda (por exemplo, em
consequência de desemprego ou do colapso do mercado dos
produtos que essa pessoa produz e vende para se sustentar)

E mais, conclui afirmando “O enfoque tem de ser sobre o
poder econômico e a liberdade substantiva dos indivíduos e famílias
para compara alimento suficiente, e não apenas sobre a quantidade
de alimento disponível no país e em questão.” (SEN, 2010, p. 211) E
aqui o Autor abre a discussão para uma nova questão: a produção
de alimentos e a contraposição ao crescimento da população
mundial.
Afirma que as taxas de natalidade vêm caindo,
paulatinamente, porém, os governos locais não podem deixar de
permanecerem atentas a esta questão. E mais, caso o crescimento
populacional siga padrões ‘fora da curva’, o implemento de políticas
públicas será fundamental.
Conclui SEN (2010, p. 275)
Mas se o processo de explosão populacional prosseguir, o mundo
poderá enfrentar uma situação muito mais difícil mesmo no que
tange aos alimentos. Além disso, há outros problemas relacionados
ao crescimento rápido da população, incluindo a superpopulação
urbana e, obviamente, os desafios ambientais em âmbito regional
e global. É importantíssimo examinar quais perspectivas de uma
desaceleração no crescimento populacional podem ser
contempladas agora.

Com estas colocações, o Autor conduz a um pensamento de
que as reduções das taxas de fecundidade, de forma obrigatória, não
conduzem necessariamente a um avanço nas liberdades individuais
e muito menos será uma resposta eficaz no combate a fome
extrema. Ao contrário, este tipo de limitação forçada, deverá ser
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considerado uma ofensa à liberdade individual que conduz ao
desenvolvimento. (SEN, 2010, p. 290)
O Autor dedicada parte dos seus estudos à importância de se
manterem íntegros alguns aspectos das culturas locais
(desenvolvimento sustentável social), até mesmo, como forma de
privilegiar as comunidades locais, em detrimento de meros
processos de globalização, sem que isso represente a privação do
conhecimento de outras culturas.
Justifica SEN (2010, p. 313) que:
Meu intuito aqui não é, de modo algum, negar a importância única
de cada cultura, e sim defender a necessidade de uma certo
refinamento na compreensão das influencias entre as culturas e da
nossa capacidade básica para desfrutar os produtos e outras
culturas e outras terras. Não devemos perder nosso poder de
compreender uns aos outros e de apreciar produtos culturais de
diferentes países na defesa apaixonada da conversação e da pureza.

As questões ambientais também preocupam o Autor, dentro
da sua concepção de um meio ambiental desequilibrado é um fato
de mitigação das liberdades. Contudo, não deixa de destacar que o
desenvolvimento como liberdade pode (e deve) ser promotor do
respeito ambiental.
Um homem livre buscará o seu desenvolvimento integral,
sem que isso represente uma necessidade imediata de devastação
ambiental.
Acerca disso, infere SEN (2010, p. 231) que,
O desafio ambiental faz parte de um problema mais geral
associado à alocação de recursos envolvendo “bens públicos”, nos
quais o bem desfrutado em comum em vez de separadamente por
um só consumidor. Para o fornecimento eficiente de bens públicos,
precisamos não só levar em consideração a possibilidade da ação
do estado e da provisão social, mas também examinar o papel que
pode desempenhar o desenvolvimento de valores sociais e de um
senso de responsabilidade que viesse a reduzir a necessidade da
ação impositiva do Estado. Por exemplo, o desenvolvimento da
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ética ambiental pode fazer parte do trabalho que a regulamentação
impositiva se propõe a fazer.

As concepções de Amartya Sen quanto ao desenvolvimento
como liberdade, apresentam impar relevância a esta discussão. Por
mais que não tenha se detido, especialmente, na questão das
comunidades rurais, os seus ensinamentos conduzem ao correto
fechamento deste trabalho. Se fornecidas as condições necessárias
para que as comunidades rurais se desenvolvam a partir das
concepções da liberdade, isso conduzirá a uma melhora na
qualidade de vida de todas as sociedades, independentemente de
onde vivam, ou de onde retirem o seu sustento.
Mais do que isso, Sen reconhece a necessidade do
desenvolvimento integral, embasado nos três pilares básicos e
defendidos neste trabalho: o desenvolvimento econômico, social e
ambiental. Se observado o desenvolvimento harmônico,
certamente, teremos o desenvolvimento das liberdades individuais,
o que levará a possibilidade do desenvolvimento individual estável e
sustentável.
6. CONCLUSÃO
Esta pequena reflexão sobre o desenvolvimento sustentável
na agricultura traz a necessidade de recontextualizar os conceitos de
crescimento e de desenvolvimento, a partir da análise das suas três
dimensões – ambiental, econômica e social. Isto diante de um
pensamento que se tornou comum nos últimos anos, de que a
exploração agrícola seria o grande vilão das causas ambientais,
quando na verde é a uma atividades imprescindível para o
desenvolvimento de toda a sociedade.
Não se nega que, assim como qualquer outra atividade
humana, a agricultura gera sim impactos ambientais negativos,
porém, o surgimento de novas tecnologias vem justamente
possibilitando a redução das suas pegadas no meio ambiente.
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Mais do que isto, se realmente conseguirmos desenvolver o
pensamento sustentável, a partir da análise harmônica dos três
pilares básicos, será de fácil constatação que dentre todos os ramos
produtivos economicamente conhecidos, é a agricultura que pode
mais facilmente dar respostas positivas.
Muito pelo fato de que a esmagadora maioria dos produtores
rurais está em núcleos familiares, preocupados não somente (mas
também) com a lucratividade, como também desenvolvimento e a
qualidade de vida das suas gerações futuras, o que ao fim, conduz ao
desenvolvimento das liberdades defendidas por Sen.
O pilar ambiental do desenvolvimento sustentável é a efetiva
garantia da existência das futuras gerações, enquanto o seu viés
econômico é responsável por garantir a prosperidade e os
necessários avanços tecnológicos, o que conduz ao desenvolvimento
sustentável social nas comunidades rurais (terceiro pé), as quais são
amplamente reconhecidas por Sen em seus estudos.
Todas ações, sejam elas governamentais, privadas ou
sociais, que consigam englobar harmonicamente estes três
horizontes do desenvolvimento serão efetivamente consideradas
como sustentáveis. Contudo, mesmo que sustentável, a agricultura
ainda terá de enfrentar um grande dilema, qual seja, a crescente
necessidade da produção de alimentos para atender as demandas
criadas pelo desmedido aumento populacional.
Como referido, esta questão ainda está longe de ser
resolvida, ou mesmo amenizada. A maior parte das propostas
apresentadas privilegia apenas uma ou duas dimensões do
desenvolvimento sustentável e rechaça as demais. Desta forma, não
podem ser consideradas com soluções e nem mesmo como medidas
paliativas.
Diante do aqui exposto, a resposta mais eficaz e urgente para
a crise alimentar mundial é a promoção e o desenvolvimento
sustentável da agricultura familiar, seja mediante a expansão dos
incentivos governamentais ou por iniciativa de particulares, desde
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que efetivamente observados os critérios ambiental, econômico e
social, antes trabalhados.
As concepções defendidas por Amartya Sen e expressadas no
livro “Desenvolvimento como Liberdade”, conduzem este breve
estudo a um novo panorama, no qual é necessário fornecer às
populações rurais os necessários fomentos para o seu
desenvolvimento integral, mediante o reforço das suas liberdades
individuais, o que garante o seu desenvolvimento e, por via reflexa,
o desenvolvimento sustentável de todo o restante da sociedade.
Uma população agrícola livre das grandes mazelas é o
fundamento base para o seu desenvolvimento social, ambiental e
econômico. Por isso, retomando a expressão antes utilizada, uma
sociedade de consumo deve sim andar em conjunto a um
desenvolvimento sustentável. O necessário aumento da produção de
alimentos deve ocorrer com o consequente aumento da preservação
do meio ambiente. A criação de uma sociedade de consumo
consciente deve ocorrer sob a perspectiva sustentável, oriunda de
ações educativas e corretivas.
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LIBERDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A PARTIR DE
AMARTYA SEN
Jaciara de Medeiros Alves Lucena Brandão1
Hertha Urquiza Baracho2
1 INTRODUÇÃO
Até o final do século XX, muitos pensadores concebiam o
desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico e que
esse processo complexo poderia ser aferido por meio de indicadores
como o PNB (Produto Nacional Bruto) ou pelo PIB (Produto Interno
Bruto) per capita, com o progresso tecnológico, ou com o avanço da
globalização. O crescimento econômico era tido como meio e fim do
desenvolvimento. Atualmente, porém, essa ideia vem sendo
bastante criticada e discutida entre economistas, juristas e
sociólogos.
Naquela época, poucos eram os países industrializados ou
que tinham um mercado desenvolvido, não havendo a necessidade
de fazer a distinção entre desenvolvimento e crescimento
econômico. Foi a partir do período pós Segunda Guerra Mundial que
surgiu no cenário internacional a discussão acerca da ideologia
desenvolvimentista cujo debate subsiste até hoje.
A noção dos economistas convencionais era de que o
crescimento econômico e a distribuição de renda estavam atrelados
ao crescimento da indústria e dos fatores de produção, ocasionando,
via de consequência, a melhoria do padrão de vida dos indivíduos e
o progresso econômico de uma nação.
1
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Entretanto, em meio às transformações sociais dos anos 50
e da forte tendência de mudança dos paradigmas da teoria
econômica, Veiga (2010, p. 19) acentua que foi-se percebendo que o
crescimento econômico “não se traduziu necessariamente em maior
acesso de populações pobres a bens materiais e culturais, como
ocorrera nos países considerados desenvolvidos”.
Amartya Sen, economista indiano, professor da
Universidade de Harvard, um dos fundadores do Instituto Mundial
de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento da Universidade da
ONU e um dos criadores do IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano)3, recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1998 por sua
teoria da economia do bem estar social. Através de uma análise
empírica, tem uma visão diferente e avançada sobre o conceito de
desenvolvimento.
Suas contribuições teóricas sobre o desenvolvimento,
tentam demonstrar que esse processo não está ligado ao
crescimento econômico, ou à distribuição de riquezas, mas, sim,
com às oportunidades que um país oferece à sua população de fazer
escolhas, de exercer seus direitos e sua cidadania, com a garantia
dos direitos básicos, como saúde, educação, segurança, moradia,
cultura etc. Sen se preocupa com uma nova compreensão dos
conceitos de miséria, fome, pobreza e bem-estar e para ele o
desenvolvimento está estreitamente ligado à extensão das
liberdades substantivas.
Na sua ótica o desenvolvimento requer que sejam extirpadas
as formas de privação da liberdade, como a pobreza, a carência de
oportunidades econômicas e sociais, a negligência dos serviços
públicos básicos e assistenciais e a intervenção repressiva de alguns
governos autoritários. Estas e outras liberdades são, muitas vezes,

3

O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) em 1990, a partir do trabalho de dois economistas, o paquistanês Mahbub
Ul Haq e o indiano Amartya Sem. O índice nasceu para servir como uma medida alternativa de
desenvolvimento em contraposição ao mero uso do Produto Interno Bruto (PIB) dos países.
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negadas a várias pessoas tanto em países tidos como ricos, como em
países pobres.
O artigo foi elaborado através de uma revisão bibliográfica e
pretende desenvolver uma reflexão sobre o desenvolvimento numa
leitura ousada e inovadora segundo o raciocínio de Sen. Além dele,
outros economistas veem também a necessidade da elaboração de
um novo modelo, um protótipo em que todas as variáveis sejam
consideradas, em que as esferas econômicas, sociais e políticas
sejam integradas e em que as democracias sejam enaltecidas.
Sob essa vertente e pautando-se nas proposições de Sen é
que se apresenta o texto do presente artigo, instigando a discussão
entre algumas teorias sobre o desenvolvimento existentes no
mundo contemporâneo.
Assim, o trabalho será dividido em quatro seções, incluindose a introdução. A segunda sessão abordará as liberdades e
capacidades na visão de Sen, enquanto a terceira se debruçará sobre
os meios para se alcançar o desenvolvimento, adentrando sobre
diversos conceitos do que seja desenvolvimento para alguns
doutrinadores, para ao final se chegar às considerações finais sobre
o tema proposto.
2 LIBERDADE E CAPACIDADE
Distanciando-se da doutrina tradicional que considera o
desenvolvimento resultado do crescimento econômico, Amartya Sen
defende a liberdade individual como um dos fatores determinantes
e cruciais do desenvolvimento, embora não sejam desprezadas
outras dimensões nessa aferição. A liberdade para Sen não é aquela
que diz respeito ao direito de ir e vir ou aquela ligada ao livre arbítrio
de cada indivíduo.
A liberdade está relacionada à escolha que uma pessoa possa
ter para realizar o que se quer, para valorizar aquilo que ela acredita.
E essa expansão dessas liberdades nas palavras de José Eli da Veiga
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(2010, p. 34) “consiste na eliminação de tudo o que limita as escolhas
e as oportunidades das pessoas”.
Em sua exposição feita no livro Desenvolvimento como
liberdade (2010, p. 29), que escreveu a partir de cinco conferências
proferidas no ano de 1996, enquanto membro do Banco Mundial,
Sen evidencia que o desenvolvimento tem que estar relacionado com
a melhoria da qualidade de vida levada pelos indivíduos e das
liberdades que estes possam desfrutar, permitindo que as pessoas
sejam seres sociais mais completos e, assim, possam interagir com
o mundo, influenciando as decisões econômicas, sociais e políticas e,
com isso, contribuir para o processo de desenvolvimento.
O economista considera duas razões para fundamentar a
importância da liberdade individual ao conceito de
desenvolvimento: a avaliação e a eficácia. A razão avaliatória
consiste no êxito que uma sociedade tem segundo as liberdades
substantivas que os indivíduos desfrutam e pelas oportunidades que
lhe são disponibilizadas. Significa ter mais liberdade para fazer o que
realmente é importante, aquilo que o indivíduo considera relevante
para sua própria vida.
A segunda razão elencada por Sen para considerar a
liberdade substantiva como ponto fundamental para o
desenvolvimento é a eficácia e esta, por sua vez, está relacionada à
condição do indivíduo de ter mais liberdade de participar das ações
econômicas, sociais e políticas. “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”,
pontua Sen (2010, p. 33).
Enquanto a razão avaliatória está ligada à liberdade
individual de cada pessoa, a razão da eficácia relaciona-se à livre
condição do agente. Reconhecer isso importa em reduzir as
desigualdades existentes.
A expansão das liberdades reais é considerada o “fim
primordial e o principal meio do desenvolvimento”, em que esse fim
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primordial seria o papel constitutivo e o principal meio, o papel
instrumental da liberdade (SEN, 2010, p. 55).
Para Zambam e Aquino, a afirmação de que a liberdade é o
principal fim e também o principal meio do desenvolvimento é a
afirmação mais importante para melhor compreender a proposta de
entender e organizar o desenvolvimento. (ZAMBAM; AQUINO,
2016, p. 23)
Como papel constitutivo tem-se as liberdades substantivas
do ser humano, como a capacidade de ter condições de evitar
privações de fome, subnutrição, mortalidade precoce, privações de
liberdade políticas e dos direitos civis, de liberdade de expressão,
dentre outras. Já o papel instrumental da liberdade como meio para
o desenvolvimento está relacionado ao que Sen elencou em cinco
categorias distintas: “(1) liberdades políticas, (2) facilidades
econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de
transparência e (5) segurança protetora” (2010, p. 58). Essas
liberdades são coesas, se complementam e aumentam a capacidade
que as pessoas têm de viver livremente.
As liberdades políticas referem-se à liberdade de expressão
e participação política. É a liberdade que o cidadão tem de eleger
seus governantes e escolher os partidos políticos, liberdade de ter
uma imprensa sem censura. É a concretização dos direitos políticos.
As facilidades econômicas estão ligadas ao acesso e
funcionamento do mercado de consumo, produção e troca que uma
pessoa pode ter, sendo variável com os intitulamentos4 que lhe são
disponíveis. Sen (2010, p. 59) lembra que “à medida que o processo
de desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um
país, estas se refletem no correspondente aumento de
intitulamentos econômicos da população”.

4

No livro Desenvolvimento como Liberdade, Sen emprega a palavra entitlements e que traduzida do
inglês para o português, passou a ser chamada de intitulamento. Significa o conjunto de bens que uma
pessoa pode adquirir mediante canais alternativos e variados de aquisição que lhe são facultados. É a
condição que o indivíduo tem para ampliar suas escolhas.
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As oportunidades sociais dizem respeito à provisão gratuita
dos serviços de saúde, educação básica, saneamento, segurança, etc.,
que influenciam a liberdade substantiva do indivíduo viver melhor.
Essas oportunidades reclamam a adoção de políticas
públicas apropriadas e eficazes empregadas para que haja a
melhoria de vida da sociedade. Todavia, embora se justifique o
custeio público para possibilitar o desenvolvimento econômico e as
mudanças sociais, é importante ter cautela, pois o grau de incentivos
não pode ir gerar um ônus fiscal para a população, nem
desestimular a iniciativa e os esforços individuais que cada um deve
ter.
A quarta categoria das liberdades instrumentais são as
garantias de transparência. Dizem respeito às relações de confiança,
sinceridade e clareza nas relações sociais. São instrumentos
inibidores da corrupção e de transações ilícitas.
O processo de desenvolvimento precisa atentar para esses
tipos de privações, ampliando-se as liberdades humanas, tendo no
Estado o responsável em promover a expansão dos serviços sociais,
com políticas públicas assistenciais. Nesse contexto, o crescimento
econômico vai muito além da distribuição de renda individual, pois
perpassa pelos serviços de saúde e educação públicas, de segurança,
de liberdade de imprensa, dentre outros.
Em sua obra Desigualdade Reexaminada, Sen (2001, p. 118)
pondera que “a noção de liberdade como poder efetivo para realizar
o que se escolheria é uma parte importante da ideia geral de
liberdade”.
No panorama mundial, as mudanças sofridas pelos Estados,
cujos avanços históricos, políticos, sociais e econômicos podem
variar bastante de uma sociedade para outra. A globalização
ultrapassa os limites territoriais dos países e as pessoas, cria novos
conceitos e novas imposições de consumo.
O capitalismo desmedido reduz as democracias e propaga a
exclusão social. Através do uso da tecnologia em rede, têm acesso à
informação diversificada e um aumento exagerado em seu poder de
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consumo. Os regimes autoritários cederam aos regimes
democráticos (em muitas nações) e as organizações políticas, hoje,
têm novo modelo.
Todavia, não obstante essas mudanças, ainda se vive em
mundo de privações. É possível observar facilmente que em algumas
nações, pertença a qualquer dos continentes, muitas pessoas são
vítimas de privação de liberdade, que vão das mais elementares
como as situações de fome coletiva, que nega a muitos a liberdade
de sobreviver, até ao escasso acesso aos serviços de saúde,
saneamento, água potável, empregos dignos, segurança etc.
Esse dado não é somente um reflexo daqueles países em que
não atingiram, ainda, alto grau de desenvolvimento econômico, nos
países pobres, mas naqueles tidos como ricos, nos quais também se
pode ver uma dimensão de pessoas desfavorecidas.
Sen (2010, p. 29) destaca que “mesmo em países muito
ricos, às vezes a longevidade de grupos substanciais não é mais
elevada do que muitas economias mais pobres do Terceiro Mundo”5.
Um bom exemplo disso é o contraste entre os negros dos
Estados Unidos e os habitantes de países economicamente mais
pobres, onde a renda per capita é muito menor, como na China ou
na Índia6. Apesar de serem muitos mais ricos do que os habitantes
daqueles países, os afro-americanos têm índices de sobrevivência
muito menor.
Significa dizer, por outras palavras, que a dualidade entre
riqueza e pobreza, nem sempre reproduz o desenvolvimento da
nação, embora a ideia de pobreza esteja comumente ligada aos
níveis de renda, ou até mesmo, à ausência dela.
Sen (2010, p. 123-124) refere que:

5

Não mais se usa a expressão “Terceiro Mundo” nos dias de hoje. Porém, será usada no texto do artigo,
para indicar os países em desenvolvimento ou “subdesenvolvidos”, tidos como aqueles em que o
desenvolvimento econômico é insipiente.
6

Amartya Sem utiliza como parâmetro para suas investigações o Estado indiano do Kerala.
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Embora seja importante distinguir conceitualmente a noção de
pobreza como inadequação de capacidade da noção de pobreza
como baixo nível de renda, essas duas perspectivas não podem
deixar de estar vinculadas, uma vez que a renda é um meio
importantíssimo de obter capacidades. E, como maiores
capacidades para viver sua vida tenderiam, em geral, aumentar o
potencial de uma pessoa para ser mais produtiva e auferir renda
mais elevada, também esperaríamos uma relação na qual um
aumento da capacidade conduzisse a um maior poder de auferir
renda, e n/ao o contrário.

Como dito, mesmo nos países ricos, pessoas vivem em
condições sub-humanas, passam fome coletiva, não têm acesso aos
serviços assistenciais providos pelo governo e vivem em condições
mínimas para sobreviver. Há uma desigualdade latente. Tenha-se
como exemplo, a desigualdade entre os gêneros7, circunstâncias
múltiplas em que as mulheres que são vítimas de muitas restrições
de suas liberdades e têm papel limitado na sociedade em relação aos
homens. De certo, “o papel limitado da condição e agente ativa das
mulheres afeta gravemente a vida de todas as pessoas – homens e
mulheres, crianças e adultos (SEN, 2010, p. 248).
O Relatório do Desenvolvido Humano do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborado em 2014 tem sua
abordagem centralizada na segurança humana. O principal enfoque
do documento é a vulnerabilidade que atinge muitas pessoas e as
7

“De fato, há desigualdades entre homens e mulheres em termos de efetivações, e no contexto de
países em desenvolvimento o contraste pode ser agudo mesmo em questões básicas de vida e morte,
saúde e doença, educação e analfabetismo. Por exemplo: a despeito do fato de que, quando homens e
mulheres têm um tratamento razoavelmente igual em termos de alimentação e cuidados de saúde (tal
como tende a ocorrer em países ricos, onde podem permanecer, não obstante, diferenças de gênero
em esferas menos elementares), as mulheres parecem exibir maior capacidade de sobrevivência que
os homens, na maioria dos países em desenvolvimento os homens são muito mais numerosos que as
mulheres. Ao passo que a relação do número de mulheres para o de homens na Europa e na América
do Norte é de 1,06, essa mesma relação é inferior a 0,95 no Oriente Médio (incluídos países da Ásia
Ocidental e África do Norte) na Ásia do Sul (incluídos índia, Paquistão e Bangladesh) e na China34.
[...].” (AMARTYA, Sen. O desenvolvimento como expansão de capacidades. Lua Nova, São Paulo, n.
28-29,
p.
313-334,
Abril.
1993.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010264451993000100016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 07.set.2015)
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formas de se reduzir essa vulnerabilidade, além de buscar identificar
quais são as ameaças que impedem o desenvolvimento humano.
Temos que, de acordo com o texto do RDH 2014 (p. 18):
A abordagem do desenvolvimento humano é incompleta se não
incluir a vulnerabilidade e a resiliência na análise. O progresso
sustentado no desenvolvimento humano implica alargar as
escolhas das pessoas e manter essas escolhas seguras.
(...)
Quando os indivíduos experimentam a vulnerabilidade e as suas
vidas são persistentemente limitadas no rescaldo de um choque, as
suas capacidades podem ser prejudicadas a longo prazo, e esse
agravamento das condições, sobretudo para as crianças e as
mulheres, podem ter consequências intergeracionais.

Nessa avaliação social, ainda que se tenham liberdades
negligenciadas, é importante verificar que a privação de algumas
liberdades pode variar de um lugar para outro, de uma sociedade
para outra. Em muito se assemelha ao pensamento de Amartya Sen,
especialmente ao sustentar que as escolhas que os indivíduos têm
dependem das capacidades que o mesmo desfruta, ou seja, tudo
aquilo que uma pessoa pode fazer ou ser é que determinam suas
escolhas.
Mas o que seria a capacidade na perspectiva seniana? A
capacidade8 de determinada pessoa está diretamente relacionada à
liberdade para realizar funcionamentos, que seriam conceituadas
por Sen (2010, p. 104) como “as várias coisas que uma pessoa pode
considerar valioso fazer ou ter” e, “na medida em que os
funcionamentos são constitutivos do bem-estar, a capacidade
representa a liberdade de uma pessoa para realizar bem-estar”
(SEN, 2001, p. 89).

8

“O “conjunto capacitário” consistiria nos vetores de funcionamento alternativos dentre os quais a
pessoa pode escolher. Enquanto a combinação dos funcionamentos de uma pessoa reflete suas
realizações efetivas, o conjunto capacitário representa a liberdade para realizar as combinações de
funcionamentos dentre as quais a pessoa pode escolher” (SEN, 2010, p. 105).
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A capacidade está intimamente entrelaçada às liberdades
substantivas, já esplanadas no início deste estudo. “Representa a
liberdade de uma pessoa para realizar bem-estar” (SEN, 2001, p.
89). Situa-se nesse aspecto a liberdade de escolha. Exemplo disso
pode ser a escolha de jejuar, que não é apenas o ato de passar fome,
mas é uma escolha que se tem, passar fome quando se têm outras
opções disponíveis (cit., p. 92).
Traçado esse panorama, adentraremos, de forma mais
específica, a uma abordagem sobre o desenvolvimento, trazendo à
tônica o conceito de alguns doutrinadores, bem como o que seria
esse processo complexo segundo a teoria empírica desenvolvida por
Amartya Sen, cuja noção é bastante diferenciada.
3 OS MEIOS PARA O DESENVOLVIMENTO
Um dos primeiros pensadores a definir o desenvolvimento
econômico foi Joseph A. Schumpeter, no início do século XX.
Segundo ele, o desenvolvimento seria “uma mudança espontânea e
descontinuada dos canais de fluxo, que altera e desloca para sempre
o estado de equilíbrio previamente existente” (SCHUMPETER, 1982,
p. 48).
Como visto ao longo deste trabalho, Amartya Sen, em
contraposição às diversas teorias clássicas, sustenta que o
desenvolvimento econômico de uma nação somente poderá ser
alcançado quando, para se enfrentar os problemas existentes, sejam
assegurados aos indivíduos as liberdades substantivas, que
proporcionem o desenvolvimento humano.
Nessa esteira, filiando-se à teoria de Sen, Celso Furtado
(1962) tem no desenvolvimento “condição necessária para a
realização do bem-estar social”, onde o Estado é o ator principal na
promoção desse desenvolvimento. Como cita Furtado (2000, p. 38)
“o desenvolvimento e o subdesenvolvimento são processos
simultâneos, que se condicionam e interagem mutuamente”, sendo
o subdesenvolvimento “um processo histórico autônomo, e não uma
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etapa pela qual tenham, necessariamente, passado as economias que
já alcançaram grau de superior desenvolvimento” (cit., p. 197).
Pela teoria de Furtado (BERCOVICI, 2005, p. 53), no
processo de desenvolvimento, deve se dar a partir de uma mudança
nas estruturas sociais, econômicas e políticas, não podendo haver
confusão entre modernização e industrialização com
desenvolvimento. É certo que o modelo de produção capitalista
ocasiona o aumento dos níveis de produtividade e influenciam os
padrões de consumo dos indivíduos ou de parcela deles, mas não são
determinantes em si, para a redução das desigualdades sociais e
para a justa distribuição de rendas. O desenvolvimento depende,
sim, do crescimento, mas é maior do que ele, englobando-o.
José Eli da Veiga (2010, p. 19) discorrendo sobre a
problemática, assevera que isso pode ser evidenciado pelo forte
crescimento econômico ocorrido em alguns países nos anos 50, que
não se significou no maior acesso da população menos favorecida
aos bens materiais. Mesmo marcada pela crescente industrialização,
não houve desenvolvimento humano, vez que as pessoas não
tiveram mais acesso à saúde e à educação básica, por exemplo.
Através dos relatórios do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), que lançou o IDH criado por Sen, como
critério razoável para a aferição do desenvolvimento.
VEIGA, (2010, p. 57), assim conceitua o desenvolvimento:
O desenvolvimento tem a ver, primeiro e acima de tudo, com a
possibilidade de as pessoas viverem o tipo de vida que escolheram,
e com a provisão dos instrumentos e das oportunidades para
fazerem as suas escolhas. E, ultimamente, o Relatório do
Desenvolvimento Humano tem insistido que essa é uma ideia tão
política quanto econômica. Vai desde a proteção dos direitos
humanos até o aprofundamento da democracia.

Ignacy Sachs em a Terceira Margem: em busca do
ecodesenvolvimento (2009, p. 323 e 346), critica as correntes
extremas e expõe que o desenvolvimento é um conceito que
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atravessa o tempo e age em espaços diversificados, variando em
conformidade com a história, planejamento, geografia, cultura de
cada Estado.
O economista, ao lado de Sen, defende o desenvolvimento
não como um conceito normativo em que se considera somente o
critério da economicidade e, sim, enfoca que as estratégias para o
desenvolvimento estejam voltadas ao desenvolvimento social e
includente, em oposição ao desenvolvimento excludente, em que há
uma elevada concentração de riqueza.
Dentro
dessa
complexidade
que
permeia
o
desenvolvimento, Amartya Sen, ao amparar sua teoria na redução
das privações que sofre o indivíduo e no alargamento das liberdades
– seja de ter educação, serviços de saúde de qualidade, de ter
trabalho, de se expressar livremente, de ter escolhas ou de poder
gozar dos direitos civis - compreende que o desenvolvimento não
pode ser medido pelo crescimento da economia. “O
desenvolvimento é realmente um compromisso muito sério com as
possibilidades de liberdade” (SEN, cit., p. 378).
Em várias análises comparativas, em Desenvolvimento como
liberdade, Sen (2010) demonstra que essas liberdades contribuem
inequivocamente com o progresso econômico. Em algumas
situações o autor verificou que mesmo em Estados em que houve
considerável avanço na economia, ainda havia uma enorme
desigualdade social e uma população sofrida, marginalizada, sem
acesso a condições elementares para a própria sobrevivência, com
índices altos de mortalidade, de fomes coletivas, de analfabetismo,
de carência nos serviços públicos de saúde, de desigualdade entre
homens e mulheres, dentre outros indicadores.
O desenvolvimento está intrinsecamente ligado à liberdade
a ser proporcionada à sociedade, cujas ações governamentais devem
ser promotoras dos serviços públicos necessários e de assistência
social capazes de reduzir a privação das liberdades e das capacidades
que proporcionem bem estar social aos indivíduos, principalmente,
porque o custeio público estatal deve priorizar os gastos com
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educação e saúde. Tais medidas, não devem ser implantadas em
período posterior ao crescimento econômico, mas antes dele.
“Escravidão, servidão, ou sistemas de castas, não são apenas
um ultraje social. São deficiências econômicas que literalmente
impedem o desenvolvimento [...], que precisa ser entendido não
como “uma coleção de coisas, mas sim um processo que conduz
coisas” e como não há essa compreensão por parte da maioria dos
governos, das organizações internacionais e muitas pessoas, essas
coisas são englobadas sob a denominação de infraestrutura (VEIGA,
2010, p. 54-55).
Culturalmente, o dispêndio público para possibilitar os
serviços básicos necessários pela população, ainda são comumente
rejeitados pelos governos. O argumento utilizado funda-se que esse
tipo de processo em países pobres não tem o devido e necessário
financiamento e investimentos suficientes e adequados para se
efetivar a implementação daqueles serviços. Tal justificativa é
motivo para se descartar a promoção de uma melhor qualidade de
vida a todos os indivíduos, devendo-se aguardar até o momento em
que o país esteja rico, independentemente do prazo que isso possa
demandar.
A esse respeito, Sen (2010, p. 71) escreve que:
O sucesso do processo conduzido pelo custeio público realmente
indica que um país não precisa esperar até vir a ser muito rico
(durante o que pode ser um longo período de crescimento
econômico) antes de lançar-se na rápida expansão da educação
básica e dos serviços de saúde. A qualidade de vida pode em muito
ser melhorada, a despeito dos baixos níveis de renda, mediante um
programa adequado de serviços sociais. O fato de a educação e os
serviços de saúde também serem produtivos para o aumento do
crescimento econômico corrobora o argumento em favor de darse mais ênfase a essas disposições sociais nas economias pobres,
sem ter de esperar “ficar rico” primeiro.

Não se rejeita, porém, que a expectativa de vida tem uma
relação substancial com a renda per capita, mas que essa relação
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tende a se intensificar por meio do custeio público pelo governo,
para eliminar a pobreza, que aqui não deve estar associada tão
somente ao baixo nível de renda, e, sim, entendida como privação
das capacidades básicas do ser humano. Claro que se o indivíduo
tem renda alta, mais oportunidades ele vai ter, mais liberdade de
escolher o que acredita como valor e maiores são as chances de
realizar aquilo que ele quer.
Embora, pela tônica seniana, a atuação do Poder Público seja
uma diretriz para o desenvolvimento social e econômico, Bercovici
adverte que a análise do Estado como ator da implementação das
políticas públicas não pode ser considerado de forma isolada, tendo
em vista que o interesse social a partir da ação do Estado não pode
ser avaliado tão somente pelas políticas públicas adotadas. “O
desenvolvimento impõe a necessidade de repensarmos um
planejamento mais abrangente” (2005, p. 61-63).
Registre-se o êxito da Grã-Bretanha, que embora tenha
enfrentado situações avassaladores decorrentes de sua participação
em duas grandes guerras mundiais, sob influência dos programas
sociais e no compartilhamento deles e com o efetivo custeio público
dos serviços sociais, especialmente nas áreas de nutrição e
manutenção dos serviços de saúde, conseguiu reduzir a desnutrição,
os índices de mortalidade e aumentar a expectativa de vida (SEN,
2010, p. 73-74).
No Brasil, nos últimos anos, é perceptível que a economia
teve um crescimento expressivo com a abertura dos mercados, com
o desenvolvimento industrial, parcerias entre governo e setor
privado e com a adoção de políticas públicas redistributivas aos
pobres, havendo significativa melhoria nos indicadores sociais, se
comparados com outros países. Mas o Brasil passa por uma crise
política exacerbada em que a população questiona a democracia e
pede mudanças na ordem política, impregnada por conflitos de
classes, corrupção extrema, criminalidade assustadora e
concentração de riquezas “nas mãos” de um minoria.
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Sachs (2009, p. 292-293) acena nesse ponto, sobre o mau
desenvolvimento que sofreu o país, decorrente de um passado
colonial clientelista que até hoje influencia o sistema político vigente,
em que os benefícios do crescimento econômico e da modernização
são dispostos a uma elite dominante e corrupta.
Por seu turno, impõe realçar que o processo de
desenvolvimento do Brasil “acabou transformando algumas regiões
em polos de desenvolvimento e deixou outras em estagnação
econômica. Esta situação de desequilíbrio conserva dentro do
mesmo território regiões com inúmeros disparidades: [...]: o Brasil
é um extenso território ocupado de modo irregular, apresentando
combinações diversas de fatores e recursos, em sistemas
econômicos com distintas potencialidades; [...]. Em um plano de
desenvolvimento é necessário considerar em conjunto toda a
economia nacional” (BERCOVICI, 2005, p. 88).
Através de sua função assistencial e redistributiva o Brasil
tentou vencer as desigualdades existentes, o que gerou, a longo
prazo, um déficit nos cofres públicos sem precedentes. Porém, a
crise que passa o Estado brasileiro não pode ser limitada apenas aos
gastos públicos para se assegurar a prosperidade social. Tem muito
a ver com toda uma desestruturação política e a inefetividade do
Estado, notadamente porque em busca do tão almejado
desenvolvimento pactos políticos de interesses escusos e privados
foram feitos, em detrimento do bem estar social e geral.
São muitas as teorias que estudam o desenvolvimento e não
se pretende, nesse espaço de discussão, trazer à tona todas elas, até
mesmo por ser incompatível com o tipo de estudo ora desenvolvido.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há debates substanciais sobre o que seria desenvolvimento.
O recorte ora apresentado se propôs a refletir sobre o
desenvolvimento sugerido por Amartya Sen, que tem uma visão
antagônica em relação a maioria dos economistas e estudiosos sobre
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o tema, cujos referenciais sobre desenvolvimento se pautam no
crescimento do Produto Interno Bruto, no aumento de riquezas
individuais, no processo de industrialização e modernização dos
setores de produção, nos avanços tecnológicos etc.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, na busca pelo
desenvolvimento, muitos foram os países que adotaram uma
economia baseada no mercado e na livre iniciativa, ampliaram seus
horizontes, fortaleceram o setor industrial, estimularam o
capitalismo.
Nessa ótica, alguns pensadores veem o desenvolvimento
como sendo algo relacionado ao crescimento econômico de um país,
com o crescimento de sua indústria e com a elevação do Produto
Nacional Bruto. Não que a renda per capita não tenha influência
sobre o desenvolvimento de uma nação, mas ela não é determinante.
Essa ideia vem sendo criticada ao longo do tempo. Entre os
que se opõem severamente a noção tradicional é o economista
indiano Amartya Sen, cujo referencial teórico serviu de inspiração
para a elaboração do presente artigo, embora tenham-se se utilizado
outros como fonte teórica, até mesmo com escopo de enriquecer o
debate.
Sen acredita que o desenvolvimento está ligado à extirpação
das privações que o indivíduo sobre e que para haver o processo de
desenvolvimento deve haver a expansão das liberdades substantivas
que cada um tem, devendo haver a promoção de serviços de
educação básica à população, de serviços de saúde de qualidade, de
participação política, de liberdade de expressão e de recuo às
desigualdades de qualquer natureza, inclusive as existentes entre
homens e mulheres.
A teoria seniana tem como núcleo a expansão das
liberdades, que segundo ele é o fim primordial e o principal meio
para se atingir o desenvolvimento e, nessa perspectiva, são o papel
constitutivo e o papel instrumental da liberdade, respectivamente.
Tanto o Estado como a sociedade desempenham papel
importante no processo de desenvolvimento e na ampliação da
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liberdade e das capacidades de todos os indivíduos. A atuação estatal
deve ser norteada pelo custeio públicos dos serviços assistenciais.
De nada adiante, promover o progresso econômico apenas
estimulando a indústria, o crédito o consumo em geral. Não é a
modernização, por si só, que alavancará o desenvolvimento de um
país. A pobreza de uma nação não diz respeito somente à renda per
capita. A dimensão do problema é muito maior. Antes de tudo, é
necessário que condições essenciais sejam oportunizadas às pessoas,
onde haja interação entre as estruturas sociais, econômicas e
políticas.
Quando as desigualdades foram extirpadas da sociedade,
quando as liberdades substantivas forem observadas, quando o
exercício dos direitos civis forem concretamente respeitados,
quando o bem estar social for prioridade, aí sim, começaremos a ver
o desenvolvimento na linha de pensamento de Sen.
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A DIMENSÃO DA FOME:
UMA ABORDAGEM A PARTIR DOS INTITULAMENTOS
Karen Beltrame Becker Fritz1
Aline Trindade do Nascimento2
Luiz Fernando Fritz Filho3
1 INTRODUÇÃO
As inúmeras inovações tecnológicas e científicas ocorridas
nas últimas décadas não foram suficientes para acabar com a fome
no mundo. A fome que milhares de pessoas estão submetidas
certamente significa que há privações de comida no mundo. Mas
porque há privações de alimentos? O que permite a um grupo, em
vez de outro, apoderar-se da comida que existe? A partir dessas
indagações, o presente estudo tem como objetivo analisar a
dimensão da fome, ou seja, os motivos pelos quais ainda há pessoas
em situação de fome no mundo, bem como refletir sobre as políticas
públicas de combate à fome.
Dentre as hipóteses do trabalho, destacam-se as seguintes:
1) As pessoas passam fome devido à escassez de alimentos no
mundo; 2) A fome dessas milhares de pessoas tem sido causada pela
escassez de rendimentos e de poder de compra; 3) A carência
alimentar decorre da ausência de oportunidades para essas pessoas
adquirirem e se apropriarem de alimentos.
O método de abordagem utilizado para a realização do
trabalho foi o hipotético-dedutivo. Como técnicas específicas, foram
realizadas pesquisas bibliográficas.
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Quanto a estrutura do trabalho, optou-se por redigi-lo da
seguinte maneira: na primeira parte, pretende-se conceituar a fome;
já na segunda, a ideia é distinguir fome, desnutrição, carência
alimentar e pobreza; e, por fim, na terceira parte, objetiva-se
identificar as causas da fome.
2 O CONCEITO DE FOME
A fome é um dos mais sérios fenômenos que atinge a
humanidade. É uma manifestação concreta de um mundo em crise.
Enquanto uma nação não é capaz de dar acesso aos alimentos em
quantidade suficiente e qualidade a sua população, não pode ser
considerada civilizada, pois se trata da necessidade mais básica e
elementar do ser humano, é uma pré-condição para o
estabelecimento de relações sociais (DA ROSA, 2004, p. 56).
Para Trueba (2006, p. 43), a fome é descrita como uma
sensação desagradável que experimentam as pessoas quando,
durante um lapso de tempo, não comem. É, portanto, uma condição
em que pessoas carecem de uma entrada básica de alimentos que
suprem energias e nutrientes plásticos para manter a integridade do
próprio organismo e desenvolver uma vida ativa e saudável
[tradução livre dos autores4].
Percebe-se que a fome relaciona-se com a falta de acesso a
comida. Consiste numa escassez extrema ou generalizada de
alimentos, que resulta na perda de peso do corpo, definhamento e
no aumento da taxa de mortalidade.
Constitui um ataque muito sério ao ser humano, altera as
perspectivas de vida digna e o horizonte da esperança. Conduz ao
desespero e reduz a autoestima. Provoca prejuízos físicos,

4
Versão original: “[...] el hambre se describe como una sensación desagradable que experimentan
las personas cuando durante un lapso de tiempo no comen. El hambre es, por lo tanto, una condición
em la que la gente carece de una entrada básica de alimentos que le sumunistran energía y nutrientes
plásticos para mantener la integridad del propiro organismo y desarrollar así una vida activa y sana.”
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fisiológicos e psicológicos (TRUEBA, 2006, p. 55) [tradução livre dos
autores5].
A respeito da caracterização subjetiva da fome, Da Rosa
(2004, p. 56) esclarece que é possível ou não reconhecer a fome.
Algumas pessoas afetadas pela fome se sentem famintas, outras não,
porque se adaptam a uma ingestão alimentar mais baixa, reduzindo
a atividade física. Em outros casos, uma falta de nutrientes
específicos causa uma fome que não é sentida pelo indivíduo.
Já aferição da dimensão da fome em uma população
geralmente é feita a partir da proporção de indivíduos emagrecidos.
Consideram-se magros os adultos que têm relação peso/altura
(Índice de Massa Corporal) inferior a 18,5 kg/m2. Em populações
onde se sabe não existir fome, adultos magros não ultrapassam 3%
a 5% da população, considerando-se proporções acima desses
valores como indicativas de risco de deficiência energética crônica.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica proporções de
adultos magros entre 5% e 9% como indicativa de baixa prevalência
de déficits energéticos, o que justificaria a necessidade de monitorar
o problema e estar alerta para sua eventual deterioração. Proporções
entre 10% e 19% caracterizariam prevalência moderada da
deficiência energética crônica enquanto proporções entre 20% e
29% e proporções iguais ou superiores a 40% caracterizariam,
respectivamente, prevalências altas e muito altas (RIBEIRO, 2003, p.
14-15).
Quanto aos tipos de fome mais mencionados pelos teóricos,
pode-se citar: fome aguda e a crônica. A fome aguda equivale à
urgência de se alimentar, a um grande apetite. As medidas contra a
fome aguda devem ter prioridade absoluta, sob pena de resultar em
óbito. A fome aguda geralmente se manifesta em vítimas de
catástrofes naturais e conflitos civis. Já a fome crônica ocorre quando
a alimentação diária não propicia ao indivíduo energia suficiente
5
Versão original: “El hambre constituye por lo tanto un ataque muy serio a la persona, altera las
perspectivas de vida y el horizonte de la esperanza. Conduce inexorablemente a la desesperación y
reduce la autoestima. Sus efectos físicos, fisiológicos y psciológicos.”
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para a manutenção do seu organismo e para o desempenho de suas
atividades cotidianas. Ela resulta em uma das modalidades de
desnutrição: a deficiência energética crônica. Inclui pessoas com
baixa renda, poucos bens, baixo grau de instrução, ou seja, com
privações de capacitações6. Esse tipo de fome não é apenas uma
manifestação, mas geralmente é a causa da pobreza de suas vítimas.
Pode-se afirmar que a fome causa grandes sofrimentos e
privações de capacitações, marginaliza os mais necessitados, impede
o desenvolvimento humano e prejudica a fruição de oportunidades
para uma vida digna. Ela e debilita os seres humanos sob o ponto de
vista físico, fisiológico e psicológico, deixando sequelas graves, que
compreendem desde a perda de peso, retardo no crescimento, como
também pode provocar o aumento da taxa de mortalidade.
Desse modo, políticas e ações apropriadas podem auxiliar a
erradicar o problema da fome. Para tanto, são necessárias
investigações políticas, econômicas e sociais que possibilitem
identificar suas causas.
Nesse sentido atenta SEN (2010, p. 211) que:
Para eliminar a fome no mundo moderno, é crucial entender a
causação das fomes coletivas de um modo amplo, e não apenas em
função de algum equilíbrio mecânico entre alimentos e população.
O crucial ao analisar a fome é a liberdade substantiva do indivíduo
e da família para estabelecer a propriedade de uma quantidade
6
O conceito de “capacitações” está orientado para a liberdade e as oportunidades, busca analisar
a real aptidão das pessoas para escolher viver diferentes tipos de vida a seu alcance (leva em
consideração os possíveis “resultados abrangentes”), ao invés de levar em consideração apenas os
“resultados de culminação”. Imagine-se a seguinte situação: duas pessoas famintas, A e B; a pessoa A
encontra-se em situação de fome em razão da privação física e generalizada de alimentos, já a pessoa
B está com fome em virtude da prática de jejum vinculado a valores morais. Note-se que em ambas
situações os funcionamentos realizados podem acarretar a mesma privação (no mesmo resultado de
culminação): a fome. Entretanto, não é adequado afirmar que a pessoa B, que se recusa a se alimentar
em razão da prática de jejum, ocupa a mesma posição de desvantagem da pessoa A, que não se
alimenta por ausência física de alimentos. Aquela detém um conjunto capacitatório mais amplo do que
esta, haja vista que tem acesso a oportunidades “abrangentes”; em outras palavras: o núcleo da
abordagem das capacitações da pessoa B é mais amplo que o da pessoa A, pois ela tem a opção de
aproveitar a oportunidade de escolher se alimentar ou não, enquanto a pessoa A não tem acesso a essa
oportunidade.
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adequada de alimento, o que pode ser feito cultivando-se a própria
comida (como fazem os camponeses) ou adquirindo-a no mercado
(como faz quem não cultiva alimentos). Uma pessoa pode ser
forçada a passar fome mesmo havendo abundância de alimentos
ao seu redor se ela perder seu potencial para comprar alimentos
no mercado, devido a uma perda de renda (por exemplo, em
consequência de desemprego ou do colapso do mercado dos
produtos que essa pessoa produz e vende para se sustentar). Por
outro lado, mesmo quando o estoque de alimentos declina
acentuadamente em um país ou região, todos podem ser salvos da
fome com uma divisão melhor dos alimentos disponíveis (por
exemplo, criando-se emprego e renda adicionais para as potenciais
vítimas da fome). Isso pode ser suplementado e tornado mais
eficaz adquirindo-se alimento de outros países, mas muitas
ameaças de fome coletiva foram debeladas mesmo sem esse
recurso – simplesmente por meio de um compartilhamento mais
equitativo do estoque reduzido de alimentos do próprio país. O
enfoque tem de ser sobre o poder econômico e a liberdade
substantiva dos indivíduos e famílias para comprar alimento
suficiente, e não apenas sobre a quantidade de alimento disponível
no país em questão.

Interessante como Sen apresenta o problema da fome sob a
ótica do poder econômico e da privação da liberdade substantiva,
estas duas abordagens serão melhores estudadas durante a análise
das causas da fome.
3 A DISTINÇÃO ENTRE FOME, DESNUTRIÇÃO, CARÊNCIA
ALIMENTAR E POBREZA
Antes de identificar as causas da fome, é interessante
compreender as diferenças entre fome, desnutrição, carência
alimentar e pobreza, de modo a evitar confusões terminológicas no
decorrer deste trabalho.
Conforme foi visto no item anterior, a fome consiste a
privação extrema e generalizada de alimentos, sua carência é relativa
ao acesso físico. A desnutrição, por seu turno, caracteriza-se pela
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carência de nutrientes. Toda fome crônica implica em desnutrição
(também conhecida como deficiência energética crônica), mas nem
toda desnutrição é uma consequência da fome; isto porque a
desnutrição não decorre apenas da (pouca) quantidade de alimentos
ingerida, mas também da qualidade (inferior) desses alimentos. É
possível que uma pessoa esteja desnutrida sem estar faminta.
A respeito da desnutrição e da nutrição, TRUEBA (2006, p.
43) reflete o seguinte:
[…] é preciso ter em conta que a nutrição é determinante para que
uma pessoa cresça, se desenvolva, caia enferma ou morra. A
nutrição marca a forma que uma pessoa digere, absorve,
metaboliza, assimila e, em definitivo, usa os alimentos. A
desnutrição desemboca em problemas de saúde, retardo de
crescimento, escasso desenvolvimento cognitivo e, no pior dos
casos, na morte. Tem lugar como consequências das deficiências,
excesso ou desequilíbrios entre os diferentes componentes
nutritivos, vale dizer, os carboidratos, fibras, gorduras, proteínas,
vitaminas e minerais. Mas, além dos nutrientes, influenciam na
nutrição os cuidados com os recém-nascidos, a conservação dos
alimentos, as infecções, as enfermidades e a higiene, que em certa
forma interferem na maneira em que as pessoas assimilam e usam
os alimentos [tradução livre dos autores]7

Já a carência alimentar é mais abrangente, pois, conforme
esclarece Sen (1999, p. 65), possui “sentido mais amplo de pessoas
que passam fome sem a alimentação adequada, enquanto a fome é
uma manifestação particularmente virulenta da morte generalizada
7
Versão original: “[…] hay que tener em cuenta que la nutrición es determinante par que una
persona, crezca, se desarrolle, caiga enferma o muera. La nutrición marca la forma que una persona
digiere, absorve, metaboliza, asimila y, em definitiva, usa los alimentos. La malnutrición desemboca
em problemas de salud, retraso de crecimiento, escaso desarrollo cognitivo y, em el peor de los casos,
em la muerte. Tiene lugar como consecuencia de las deficiencias, excessos o desequilibrios entre los
diferentes componentes nutritivos, es decir, los hidratos de carbono, la fibre, las grasas, las proteínas,
las vitaminas y los minerales. Pero, además de los nutrientes, influeyen em la nutrición los cuidados a
los recién nacidos, la conservación de los alimentos, las infecciones, las enfermidades y la higiene, que
em cierta forma inciden em la manera em que las personas asimilan y usan los alimentos. Es muy
importante analisar y evaluar no sólo la seguridad alimentaria sino también la seguridad nutritiva.”
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que causa”. Por ausência a alimentação adequada em sentido amplo
entende-se desde da privação no sentido quantitativo, como
qualitativo, por isso que se diz que “fomes implicam carências
alimentares, mas o oposto não é verdadeiro” (SEN,1999, p. 63).
Há carência alimentar quando seres humanos não têm
acesso físico e econômico aos alimentos de maneira diária (café da
manhã, almoço, janta…), na área urbana ou rural, em quantidade e
qualidade suficientes para levar uma vida digna e saudável.
Também é interessante analisar a relação existente entre
pobreza e a carência alimentar. Explicitada por SEN (1999, p. 63), da
seguinte forma:
A pobreza […] pode refletir privação relativa por oposição ao
despojamento absoluto. É possível existir pobreza e ser
considerada aguda, mesmo quando não ocorrem casos graves de
carência alimentar. A carência alimentar, por outro lado, implica
mesmo pobreza, uma vez que o despojamento absoluto que
caracteriza a carência alimentar é mais do que suficiente para ser
diagnosticado como pobreza, independentemente da história
emergir do ponto de vista da privação relativa.

Quando se fala de pobreza está-se a examinar o que se
entende sobre uma vida minimamente digna. Frequentemente essa
análise está entrada na visão particular do gestor de política pública,
mas dentro de uma perspectiva de desenvolvimento humano é
importante considerar a visão das próprias pessoas tidas como
pobres em relação às suas condições objetivas (COMIM, PORTO JR,
MOURA JR e BAGOLIN, 2016, p. 17).
A pobreza é um fenômeno de muitas dimensões e pode ser
definida de várias maneiras diferentes, algumas delas levam em
conta uma visão mais restrita do problema, outras somente as
dimensões econômicas, mas também aspectos políticos. Assim, ela
consiste na privação do acesso aos serviços essenciais (educação,
saúde, transporte coletivo, por exemplo) e aos direitos sociais
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básicos (trabalho, moradia, seguridade social, entre outros) (DA
ROSA, 2004, p. 35).
Nesse sentido, TRUEBA (2006, p. 97-98) relaciona a pobreza
com a privação da liberdade:
[…] se uma pessoa é pobre, não tem o que comer, padece de
malária ou de aids, não sabe ler e carece de educação está cerceada
e descapacitada para influenciar no que acontece. O exercício de
seus direitos e liberdades se encontra severamente restringindo e
na prática carece de inciativa e de liberdade. [tradução livre dos
autores8]

Nota-se que o conceito de pobreza aqui trabalhado
relaciona-se com a privação de acesso a algum padrão de vida
considerado essencial ou básico para a fruição de uma vida digna.
Ela não se caracteriza necessariamente pela falta de renda, mas sim
na privação das capacitações humanas.
Nesse sentido, esclarece SEN (2010, p. 120)
[…] a pobreza deve ser vista como privação de capacitações básicas
em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério
tradicional de identificação de pobreza. A perspectiva da pobreza
como privação de capacitações não envolve nenhuma negação da
ideia sensata de que a renda baixa é claramente uma das causas
principais da pobreza, pois a falta de renda pode ser uma razão
primordial da privação de capacidades de uma pessoa.

É necessário considerar que a relação entre os recursos e a
pobreza é variável e profundamente dependente das características
das respectivas pessoas e do ambiente em que vivem (tanto natural,
quanto social).

8
Verão original: “[…] si una persona es pobre, no tiene que comer, padece de malaria o de sida,
no sabe leer y carece de educación esta cercenada y discapacitada para influir em lo que acontece. El
ejercicio de sus derechos y libertades se encuentra severamente restringido y em la práctica carece de
inciativa y de libertad.”
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Dentre os vários tipos de contingências que resultam nessa
variação, existem, pelo menos quatro, que, de acordo com SEN
(2011, P. 289-290),merecem atenção:
(1) Heterogeneidades pessoais: As pessoas têm características
físicas díspares em relação à idade, gênero, deficiência, propensão
à doença etc., tornando suas necessidades extremamente diversas.
Por exemplo, uma pessoa deficiente ou doente pode precisar de
mais renda para fazer as mesmas coisas elementares que uma
pessoa menos adoentada pode fazer com determinado nível de
renda. Na verdade, algumas desvantagens, como as deficiências
graves, podem não ser totalmente corrigíveis, mesmo com
enormes despesas em tratamento ou próteses.
(2) Diversidade no ambiente físico: Quão longe determinada renda
pode chegar dependerá também das condições ambientais,
incluindo condições climáticas, como faixas de temperatura ou
incidência de inundações. As condições ambientais não precisam
ser imutáveis: podem ser melhoradas pelos esforços comuns, ou
agravadas pela poluição ou esgotamento. Mas um indivíduo
isolado pode ter de aceitar muito das condições ambientais dadas
para converter receitas e recursos pessoais em funcionamentos e
qualidade de vida.
(3) Variações no clima social: A conversão de recursos pessoais em
funcionamento é influenciada também pelas condições sociais,
incluindo a saúde pública e as condições epidemiológicas, a
estrutura do ensino público e a prevalência de crime e violência nas
localidades. Além das instalações públicas, a natureza das relações
comunitárias pode ser muito importante, assim como a literatura
mais recente sobre o “capital social” tende a enfatizar.
(4) Diferenças de perspectivas relacionais: Os padrões
estabelecidos de comportamento em uma comunidade também
podem variar substancialmente a necessidade de renda para
realizar os mesmos funcionamentos elementares. Por exemplo, ser
capaz de “aparecer em público sem sentir vergonha” pode exigir
padrões mais elevados de vestuário e de outros consumos visíveis
em uma sociedade mais rica do que em uma sociedade mais pobre
[...].
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Renda e riqueza são muitas vezes tomadas como o principal
critério do êxito humano. Entretanto são formas inadequadas de
julgar a vantagem, o bem-estar, uma vida justa e digna. Ao julgar as
vantagens que as pessoas possuem em relação uma as outras, é
necessário observar as capacidades totais que elas conseguem
desfrutar. Por isso que a pobreza está relacionada a privação de
capacitações, e não apenas com insuficiência de renda.
Em termos gerais, afirma-se que a fome consiste numa
escassez extrema ou generalizada de alimentos, que resulta na perda
de peso do corpo, definhamento e no aumento da taxa de
mortalidade; é a ausência de acesso físico e econômico à comida. A
desnutrição, por seu turno, caracteriza-se pela carência de
nutrientes (seja de maneira quantitativa, como qualitativa).
A carência alimentar caracteriza-se como aquela situação
em que pessoas não têm acesso aos alimentos de maneira diária
(café da manhã, almoço, janta, entre outras refeições). na área
urbana ou rural, em quantidade e qualidade suficientes para levar
uma vida digna e saudável. E, por fim, a pobreza relaciona-se com a
privação de acesso a algum padrão de vida considerado essencial ou
básico para a fruição de uma vida digna, consiste na privação das
capacitações humanas, vale dize: pessoas pobres têm as
oportunidades de escolhas severamente restringidas.
Para fins de exemplificar, é interessante analisar o caso
apresentado por MONTEIRO (2003, p. 08), que explicita as
diferenças existentes entre pobreza, fome e desnutrição:
Um indivíduo pode ser pobre sem ser afetado pelo problema da
fome, bastando que sua condição de pobreza se expresse por
carências básicas outras que não a alimentação – o instinto de
sobrevivência do homem e de todas as outras espécies animais faz
com que suas necessidades alimentares tenham precedência sobre
as demais. A situação inversa, ocorrência da fome na ausência da
condição de pobreza, não ocorre ou ocorre apenas
excepcionalmente e por tempo limitado por ocasião de guerras e
catástrofes naturais. Fome e desnutrição tampouco são
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equivalentes, uma vez que, se toda fome leva necessariamente à
desnutrição – de fato, a uma modalidade de desnutrição: a
deficiência energética crônica – nem toda deficiência nutricional se
origina do aporte alimentar insuficiente em energia, ou, sendo
mais direto, da falta de comida. Ao contrário, são causas
relativamente comuns de desnutrição, sobretudo na infância, o
desmame precoce, a higiene precária na preparação dos alimentos,
o déficit específico da dieta em vitaminas e minerais e a incidência
repetida de infecções, em particular doenças diarreicas e
parasitoses intestinais. Ainda que também não equivalentes, os
terrenos da pobreza e da desnutrição infantil são os que mais se
aproximam, pois o bom estado nutricional da criança pressupõe o
atendimento de um leque abrangente de necessidades humanas,
que incluem não apenas a disponibilidade de alimentos, mas
também a diversificação da dieta, condições salubres de moradia,
o acesso à educação e a serviços de saúde, entre outras. Ainda
assim, a presença da pobreza torna mais frequente, mas não
compulsória, a presença da desnutrição na criança, sendo
extremamente importante a modulação que pode ser exercida por
programas bem planejados de assistência integral à saúde infantil.
Em suma, embora igualmente graves e indesejáveis e ainda que
compartilhem causas e vítimas, fome, desnutrição e pobreza não
são a mesma coisa.

Apresentadas essas principais distinções, buscar-se-á
compreender as causas da fome e refletir sobre políticas de combate
à fome.
4 AS CAUSAS DA FOME
Para Trueba, as causas da fome são múltiplas e muito
diversificadas. Ele acredita que não existe uma causa única da fome,
embora durante muitos séculos foi estabelecido uma relação
fundamental entre a fome e a escassez de alimentos. As causas da
fome são, por um lado, diretas e exógenas, como pobreza, guerra,
catástrofes naturais, epidemias e doenças, conflitos políticos, sociais
e culturais e, por outro lado, indiretas e endógenas, como a
segurança alimentar saudável (TRUEBA, 2006, p. 55-56).
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Quando se trata da fome, é fundamental analisar as relações
que envolvem as pessoas e os alimentos. Estas questões levam à
abordagem dos intitulamentos, passando de fenômenos econômicos
às questões sociais, políticas e legais.
Para Sen, o que determina o intitulamento de uma família,
por exemplo, depende de várias influências distintas. A primeira é a
dotação, que consiste na propriedade de recursos produtivos e de
riqueza que têm um preço no mercado. Para boa parte da
humanidade, a única dotação significativa é a força de trabalho. A
maioria das pessoas do mundo possui poucos recursos além da força
de trabalho, que pode apresentar um grau variado de qualificação e
experiência. Porém, em geral, o trabalho, a terra e outros recursos
compõem a cesta de ativos (SEN, 2010, p. 213).
O segundo fator que influencia o intitulamento está pautado
nas possibilidades de produção e seu uso. As possibilidades de
produção são determinadas pela tecnologia disponível e são
influenciadas pelo conhecimento disponível e pelo potencial das
pessoas para organizar seus conhecimentos e dar-lhes um uso
efetivo (SEN, 2010, p. 213).
Há geração de intitulamentos quando a dotação, em forma
de terra ou de trabalho, pode ser usada diretamente para produzir
alimentos (como a agricultura); ou, quando uma família ou
indivíduo pode adquirir o potencial para comprar alimentos
mediante o recebimento de uma renda em forma de salário. Isso
dependerá das oportunidades de emprego e das taxas salariais
praticadas, que, por sua vez, dependem das possibilidades de
produção.
A maioria das pessoas não produz alimentos diretamente;
elas ganham seu potencial para adquirir alimentos empregando-se
na produção de outras mercadorias, que podem variar de culturas
agrícolas comerciais a produtores artesanais, artigos
industrializados e serviços diversos.
Essas interdependências podem ser importantes na análise
das fomes coletivas, pois um número substancial de pessoas pode
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perder seu potencial para dispor de alimentos devidos a problemas
na produção de outros bens, e não na dos próprios alimentos (SEN,
2010, p. 2013).
Nesse sentido SEN (2011, p. 77-78) percebe que:
[…] horrores como as dramáticas fomes coletivas podem
continuar sem controle devido à suposição errônea de que elas só
podem ser evitadas com o aumento da disponibilidade total de
alimentos, o que pode ser difícil de organizar com rapidez
suficiente. Centenas de milhares, de fato milhões, podem morrer
devido à calamitosa inação resultante de um fatalismo irracional
disfarçado de compostura baseada em realismo e senso comum.
Acontece que as fomes coletivas são fáceis de prevenir, em parte
porque afetam apenas uma pequena parcela da população
(raramente mais de 5% e quase nunca mais de 10%), em parte
porque a redistribuição de alimentos existentes pode ser realizada
através de meios imediatos, como a criação de empregos de
emergência, dando assim aos indigentes uma renda imediata para
comprarem alimentos. Obviamente, uma maior disponibilidade de
alimentos facilitaria as coisas (a distribuição pública de alimentos
e também mais alimentos disponíveis nos mercados podem ajudar
a manter os preços mais baixos do que seriam em outros casos),
mas essa maior disponibilidade não é necessária absoluta para
combater a fome coletiva com sucesso (como muitas vezes é
pressuposta e vista como uma justificação para deixar de agir,
providenciando um alívio imediato). A redistribuição
relativamente pequena da oferta de alimentos que é necessária
para evitar a fome pode ser produzida através da criação de poder
de compra para as pessoas privadas de todos os rendimentos por
alguma calamidade, que normalmente é a causa primária da fome.

A terceira influência diz respeito às condições de troca, ou
seja, o potencial para vender a comprar bens e a determinação dos
preços relativos de diferentes produtos. As condições de troca podem
mudar drasticamente em uma emergência econômica, gerando
ameaças de privações de oportunidades, inclusive de privação ao
acesso a alimentos.
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Essas mudanças podem sobrevir de maneira muito rápida
em consequência de diversas influências. Houve fomes coletivas
associadas a drásticas alterações nos preços relativos de produtos
(ou das taxas de salários em relação ao preço dos alimentos)
provocadas por várias causas, como seca, inundação, um déficit
geral de empregos, um surto de prosperidade desigual que eleva a
renda de alguns mas não a de outros ou até mesmo um medo
exagerado da escassez de alimentos, que temporariamente eleva os
preços, com efeitos devastadores.
Em uma crise econômica, alguns serviços/produtos podem
ser atingidos com muito mais gravidade do que outros (SEN, 2010,
p. 214). Tome-se como exemplo a seguinte situação: uma pessoa que
presta serviços no setor de estética e cosmética. Durante uma grave
crise econômica, é provável que a demanda por seus serviços
reduzam, pois seus(as) clientes, em virtude da escassez de recursos
financeiros, adiam tratamentos.
A partir o declínio da demanda na prestação de serviços
desse(a) profissional, é provável que também ocorrerá uma queda
no preço relativo de seu serviço. Com isso, o(a) profissional que
presta serviços no setor de estética e cosmética terá seus
rendimentos severamente reduzidos, ampliando as chances de
haver deficiências em seus intitulamentos, ou seja, poderá estar
sujeito(a) à fome.
Os alimentos, em contrapartida, tenderão a subir
consideravelmente seus preços, uma vez que gêneros alimentícios
são artigos de primeira necessidade, independentemente da
situação financeira das pessoas. Verifica-se, com esse exemplo, que
o potencial das pessoas para adquirirem alimentos depende de seus
ganhos, dos preços dos gêneros alimentícios e dos outros gastos
necessários além do ganho com alimentos; esse potencial também
depende de circunstâncias econômicas: emprego, salários, produção
de bens e serviços, etc.
A capacidade de uma pessoa de dispor de alimentos, ou de
qualquer outra mercadoria, depende das relações de intitulamentos
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que governam a posse e o uso em uma sociedade. É a totalidade das
relações de intitulamentos que determina se uma pessoa terá
capacidade de adquirir alimentos suficientes. Deficiências de
intitulamentos, portanto, podem acarretar em fomes; tentativas de
evitá-las ou de remediá-las precisam levar em consideração essas
diversas influências.
Nota-se que a afirmação de que a fome é causada apenas
pela escassez de alimentos é uma maneira rudimentar de tentar
captar a essência da abordagem dos intitulamentos, uma vez que o
rendimento fornece, realmente, um direito a alimentos numa
economia de mercado. A inadequação desse ponto de vista resulta
do fato de que, mesmo nas circunstâncias em que o rendimento gera
domínio, oferece apenas um panorama parcial do padrão de
intitulamentos.
Segundo SEN (1999, p. 218):
[…] começar a história pela escassez de rendimento é deixá-la meio
contada. As pessoas morreram porque não tinham rendimentos
para comprar alimentos, mas como é que não tinham
rendimentos? O que conseguem ganhar depende do que
conseguem vender e a que preço, e partir dos rendimentos deixa
de fora essa parte do panorama da concessão de direitos. (

Além disso, muitas vezes o rendimento pode ser apenas
“imaginário”. Por exemplo, a posse por um camponês dos cereais
alimentares que produz, torna as questões relacionadas ao
rendimento e ao poder de compra um pouco oblíquas. Falar do
direito do camponês aos alimentos que produz é, claramente, mais
direto. No entanto, a principal vantagem da abordagem dos
intitulamentos é o fato de fornecer uma informação mais global da
capacitação de uma pessoa em dominar mercadorias em geral e
alimentos em particular.
Subnutrição, fome crônica e fomes coletivas são
influenciadas pelo funcionamento de toda a economia e de toda a
sociedade (não apenas pela produção de alimentos e atividades
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agrícolas). É crucial examinar adequadamente as interdependências
econômicas e sociais que governam a incidência da fome no mundo
contemporâneo.
Os alimentos não são distribuídos na economia por meio de
caridade ou de algum sistema de compartilhamento automático. O
potencial para comprar alimentos tem de ser adquirido. É preciso se
concentrar não na oferta total de alimentos na economia, mas no
intitulamento que cada pessoa desfruta: as mercadorias sobre as
quais ela pode estabelecer sua posse e das quais ela pode dispor. As
pessoas passam fome quando não conseguem estabelecer seu
intitulamento sobre uma quantidade adequada de alimentos (SEN,
2010, p. 212-213).
O problema da fome no mundo, portanto, decorre da falta
de oportunidades para aquisição e apropriação dos alimentos, vale
dizer: não falta comida, há deficiência nos intitulamentos, falta o
acesso a oportunidades e situações em que as pessoas que passam
fome possam comer. A falta de acesso a essas oportunidades são
decorrentes do funcionamento de toda economia e das disposições
políticas e sociais que influenciam, direta ou indiretamente, o
potencial das pessoas para adquirir alimentos e obter saúde e
nutrição.
Dessa forma, é primordial a atuação eficiente do governo,
bem como, de instituições econômicas e sociais, de modo a facilitar
a discussão pública e refletir sobre as melhorias na execução de
políticas de combate a fome.
Para combater efetivamente a fome é necessário avaliar, de
maneira multidimensional, se o funcionamento da economia e da
política valorizam os intitulamentos e as capacitações. A respeito das
capacitações, é oportuno mencionar que sua abordagem centra-se
na vida humana e não apenas para alguns objetos separados de
conveniência (como rendas ou mercadorias).
Ela propõe um sério deslocamento, desde a concentração
nos meios de vida até as oportunidades reais de vida. Por exemplo,
se uma pessoa tem uma renda alta, mas também é muito propensa
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a uma doença crônica, ou é afetada por alguma deficiência física
grave, então ela não precisa necessariamente ser vista como estando
em grande vantagem pela simples razão de ter uma renda alta.
É provável que ela tenha mais de um dos meios para viver
bem (ou seja, uma renda elevada), mas enfrenta dificuldades em
converter essa vantagem em boa vida devido às adversidades da
doença e à deficiência física. Deve-se analisar o quanto ela pode de
fato realizar, se assim o deseja, com um estado de boa saúde, bemestar e aptidão, para fazer o que tem razão para valorizar.
Compreender que os meios para uma vida humana
satisfatória não são em si mesmos os fins da boa vida ajuda a gerar
um aumento significativo do alcance do exercício avaliativo (SEN,
2011, p. 267-269).
A abordagem das capacitações aponta para um foco
informacional de modo a avaliar vantagens individuais globais,
julgadas com relação à oportunidade, cujos diferentes usos podem
surgir em razão da natureza das questões envolvidas e dos dados e
material informativo utilizados. Também aponta para a relevância
central da desigualdade de capacitações na avaliação das
disparidades sociais (SEN, 2011, p. 266).
A escolha de um foco informacional centrado nessa
abordagem pode auxiliar a análise e as escolhas de políticas públicas
(como, por exemplo, nas políticas de combate a fome), pois podem
ser influenciadas por informações nas quais a própria abordagem
da capacitação se concentra (isto é, podem utilizar informações
referentes às possibilidades de realização dessas oportunidades),
embora não proponha uma fórmula específica.
Conforme esclarece FRITZ (2009, p. 42):
[...] uma abordagem que analise as situações sociais de uma forma
multidimensional. Ou seja, para a compreensão de alguma parte
da realidade social é preciso focar a análise na incorporação de
variáveis quantitativas e indo além delas. É importante, sim,
analisar aquilo que as pessoas têm acesso – como bens e
mercadorias – entretanto, é preciso perceber em que tipo de
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mercado e de que forma essas pessoas são expostas a essas
oportunidades de aquisição.

Percebe-se que o núcleo da abordagem das capacitações não
é apenas o que uma pessoa faz (oportunidade no sentido estrito),
mas também aquilo que ela, de fato, é capaz de fazer (oportunidade
no sentido amplo), quer queira ou não aproveitar essa
oportunidade9.
A capacitação consiste nas combinações alternativas de
funcionamentos cuja realização é factível para uma determinada
pessoa; consiste na liberdade substantiva de realizar combinações
alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente expresso,
a liberdade para ter estilos de vida diversos) (SEN, 2010, p. 105).
A liberdade substantiva leva em consideração essa
abordagem mais ampla da oportunidade. Ele avalia o processo de
escolha, as oportunidades reais, a aptidão real das pessoas ao exercer
a liberdade de escolha.
Nesse contexto, SEN (2011, p. 266) aponta que
[...] Com relação às oportunidades, a vantagem de uma pessoa é
considerada menor que a de outra se ela tem menos capacidade –
menos oportunidade real – para realizar as coisas que tem razão
para valorizar. O foco aqui é a liberdade que uma pessoa realmente
tem para fazer isso ou ser aquilo – coisas que ela pode valorizar
fazer ou ser. Obviamente, é muito importante para nós sermos
capazes de realizar as coisas que mais valorizamos. Mas a ideia de
liberdade também diz respeito a sermos livres para determinar o
que queremos, o que valorizamos e, em última instância, o que
decidimos escolher. O conceito de capacidade está, portanto, ligado
intimamente com o aspecto de oportunidade da liberdade, visto
com relação a oportunidades “abrangentes”, e não apenas se
concentrando no que acontece na “culminação”.

9
Neste ponto é interessante lembrar do exemplo trazido na nota nº 6, que aborda o caso da pessoa
A que passa fome em razão da privação física e generalizada de alimentos, e da pessoa B está com fome
em virtude da prática de jejum vinculado a valores morais. Este caso também envolve a análise da
oportunidade no sentido estrito (pessoa A) e da oportunidade no sentido amplo (pessoa B).
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Quanto mais liberdade uma pessoa tiver, mais
oportunidades para buscar seus objetivos ela terá. Liberdade que é
relacionada com as reais aptidões que cada um tem para realizar o
que valoriza, bem como com o processo por meio do qual isso
acontece. Mais do que liberdade instrumental, é preciso direcionarse para a liberdade substantiva.
Nesse sentido, SEN (2010, p. 33), refere que:
O êxito de uma sociedade deve ser avaliado [...] primordialmente
segundo as liberdades substantivas que os membros dessa
sociedade desfrutam.
[...] Ter mais liberdade para fazer as coisas que são justamente
valorizadas é (1) importante por si mesmo para a liberdade global
da pessoa e (2) importante porque favorece a oportunidade de a
pessoa ter resultados valiosos.
[...] a liberdade não é 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.

Segundo Zambam, o valor moral substantivo da liberdade
em Sen é uma condição indispensável para que se possa caracterizar
uma sociedade justa, porque dessa compreensão dependem as
condições, as instituições, as estruturas e os demais organismos
intermediários que compõem a dinâmica da organização e do
funcionamento de uma sociedade que defende, fortalece e promove
a liberdade.
Assim, sua privação compromete a realização das pessoas,
ao passo que seu exercício determina a qualidade e as perspectivas
da vida humana, da estrutura interna e das relações externas da
sociedade (ZAMBAM, 2012, p. 40).
Segue ZAMBAM (2012, p. 40) afirmando que:
A possibilidade de escolher integra a condição de existência livre
do homem; sem essa característica ocorre a redução da pessoa à
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condição de objeto, isto é, a limitação ou a própria negação da sua
humanidade. [...] Quando a liberdade é limitada,
preferencialmente, a um meio para justificar ou impor certos
objetivos, por mais nobres que possam parecer, perde seu objetivo
central e sacrifica seu valor moral substantivo. Tal postura não
possui justificativa.

Dessa forma, percebe-se que políticas de combate a fome
eficientes auxiliam na geração de intitulamentos, permitem que as
pessoas tenham acesso a um conjunto capacitatório mais amplo, e,
assim, usufruam da liberdade substantiva.

5 CONCLUSÃO
Durante o desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se que
o problema da fome no mundo decorre da ausência de
oportunidades para aquisição e apropriação dos alimentos, vale
dizer: não falta comida, há deficiência de intitulamentos, falta o
acesso a oportunidades e situações em que as pessoas que passam
fome possam comer.
A falta de acesso a essas oportunidades decorrem do
funcionamento de toda economia e das disposições políticas e sociais
que influenciam, direta ou indiretamente, o potencial das pessoas
para adquirir alimentos e obter saúde e nutrição. É primordial a
atuação eficiente do governo, bem como, de instituições econômicas
e sociais, de modo a facilitar a discussão pública e refletir sobre as
melhorias na execução de políticas de combate a fome.
Verifica-se, com isso, que duas das três hipóteses estudadas
durante este trabalho restaram confirmadas, quais são: 2) A fome
das milhares de pessoas no mundo tem sido causada pela escassez
de rendimentos e de poder de compra; 3) A carência alimentar
decorre da ausência de oportunidades para essas pessoas
adquirirem e se apropriarem de alimentos.

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 131

Para combater efetivamente a fome é necessário avaliar, de
maneira multidimensional, se o funcionamento da economia e da
política valorizam os intitulamentos e as capacitações. Para impedir
a fome seria interessante recriar um sistematicamente um nível
mínimo de rendas e intitulamentos para as pessoas afetadas, ou seja,
é necessária ação pública em prol da prevenção ou da eliminação da
fome.
Além disso, boa parte da mortalidade associada à fome é
resultado de doenças desencadeadas pela debilitação das condições
de saneamento, movimentos populacionais e alastramentos
infeccioso de doenças endêmicas (SEN, 2010, p. 221). Percebe-se,
com isso, que políticas públicas direcionadas à saúde e ao
saneamento básico também podem auxiliar significativamente no
combate à fome.
Evidente a necessidade de políticas de combate à fome que
contem com o envolvimento de instituições e organizações, as quais,
por sua vez, também dependem do exercício de poder e autoridade.
Quanto maior o distanciamento entre governantes e
governados, menores as chances do desenvolvimento de políticas
em prol da geração de intitulamentos e da ampliação das
capacitações. Percebe-se, assim, que, em termos de política de
combate/erradicação da fome, há muito ainda o que ser estudado,
ponderado e executado.
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GLOBALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:
O AGIR HUMANO EM QUESTÃO
Liege Giaretta Souilljee1
1 INTRODUÇÃO
Atualmente, vive-se um período histórico peculiar em todo
o processo civilizatório, caracterizado pela mobilização nacional e
internacional a respeito da natureza e a forma com que o homem se
relaciona junto a ela. Não há como passar imperceptível aos olhos o
panorama dramático do atual estágio ambiental2. Depreende-se que
cada vez mais o meio ambiente demanda por socorro,
principalmente em face do uso indiscriminado e ilimitado dos
recursos naturais causados pelo homem moderno. Para isso,
permeia-se na necessidade de uma nova consciência comum em
relação ao espaço ambiental, que pode ter um fator decisivo na
caminhada rumo ao futuro.
E o Direito, atrelado a uma mudança de paradigma
consciente pelos atores sociais apresenta-se como um dos mais
importantes instrumentos culturais e sociais para auxiliar no
processo de emancipação natural, já que diante do modelo de
desenvolvimento adotado até aqui, novos movimentos jurídicos
precisam ser articulados, e atitudes proativas fomentadas, de modo
a preservar a vida no planeta terra.

1

Mestranda em Direito, Democracia e Sustentabilidade pela Faculdade Meridional – IMED em Passo
Fundo - RS. Advogada e Professora do Curso de Direito da Ulbra (Campus Carazinho/RS). E-mail:
liegeulbra@gmail.com
2

Segundo Zambam: “Os recursos naturais, que até um passado recente eram considerados bens
inesgotáveis e, por isso, plenamente disponíveis, tornaram-se limitados por causo do uso
indiscriminado e pela ausência de um planejamento seguro, comprometendo o ritmo, as condições e
a legitimidade moral desse modelo de desenvolvimento, que privilegiou a satisfação exclusiva de suas
finalidade econômicas e de consumo, em detrimento das implicações humanas, sociais, ambientais e
culturais. ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento sustentável.
Passo Fundo: IMED, 2012, p. /-*
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Essa devastação é muitas vezes vista como um sintoma do
conflito entre “meio ambiente” e “desenvolvimento”. Mas trata-se
de uma interpretação completamente enganosa. Se o
desenvolvimento diz respeito a aprimorar as liberdades humanas e
a qualidade de vida — uma compreensão importante, a favor da qual
temos argumentado —, então a qualidade do meio ambiente deve
ser parte do que queremos preservar e promover. Na verdade, essa
visão mais ampla pode contribuir não só para integrar o
desenvolvimento e as preocupações ambientais, mas também para
conseguir uma melhor compreensão de nossos desafios ambientais,
em termos de qualidade e liberdade das vidas humanas — hoje e no
futuro.
É importante compreender que o cuidado com o meio
ambiente não precisa minar o compromisso com o desenvolvimento
e a erradicação da pobreza e do abandono. Na perspectiva mais
ampla de desenvolvimento em termos de promoção das liberdades
humanas substantivas, o combate à pobreza e a responsabilidade
pelo meio ambiente devem ser conceitos intimamente ligados.
(SEN; DRÉZE, 2013, p. 77/78).
Com efeito, compreende-se que é preciso empreender em
ações éticas e responsáveis direcionadas à preservação do mundo
natural, no sentido de perpetuar o progresso humano por meio do
Desenvolvimento Sustentável. O viés mercantilista e do capitalismo
são realocados quando se trata de superar a crise ambiental do
planeta, e, portanto, devem ser compartilhados com direitos e
deveres frente a uma abordagem ambiental, a exemplo do que
preconiza o artigo 225 da Constituição Brasileira, o qual prevê um
ambiente sadio e equilibrado, essencial a qualidade de vida de todos
seus cidadãos.
Nesse viés, para tanto, o presente estudo tem como objetivo
geral analisar a dimensão da globalização3 e suas consequências no
3

As políticas de sustentabilidade em voga atualmente nas inúmeras áreas da atuação humana, da
legislação e das práticas cotidianas retratam o alcance de proposições universais quando bem
arquitetadas, esclarecidas e legitimadas pelo conjunto de membros de uma sociedade. Com a mesma

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 135

meio ambiente natural, ressaltando assim, o Princípio da
Sustentabilidade como norteador para tutelar as ações que versem
sobre a esfera ambiental. Enquanto, os objetivos específicos
consistem em (i) avaliar os impactos da globalização, (ii) evidenciar
o artigo 225 da Constituição Federal no que concerne a positivação
sustentabilidade no ordenamento pátrio, e (iii) contrastar o papel
dos atores globais, como cidadãos dotados de emancipação culturalsocial capazes de promover uma melhor qualidade de vida e a
preservação do planeta terra.
O problema de pesquisa consubstancia-se na a necessidade
de integrar uma nova relação do ser humano com a natureza que
diante de seu caráter essencial, incumbe ao Direito reaver se os
modelos de desenvolvimento adotados, inclusive pela legislação, no
intuito de proporcionar a reparação e a preservação do mundo
natural.
Para isso, trabalhar-se-á um primeiro momento, com os
impactos da Globalização no contexto social e suas principais
consequências no que diz respeito ao meio ambiente. Em seguida
será analisado a perspectiva do Desenvolvimento Sustentável e seu
reconhecimento jurídico no Brasil, bem como, o papel dos atores
sociais em promover praticas que fomentem a sustentabilidade no
ambiente democrático.
Para realização deste ensaio foi utilizado o método dedutivo,
a técnica de categoria de conceitos operacionais, e, como
instrumento procedimental a investigação bibliográfica de textos
doutrinários, meios eletrônicos, e coleções particulares
2 OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA GLOBALIZAÇÃO

intensidade, expressam a sua inserção no contexto com necessidades urgentes e ameaças perceptíveis.
Esse é um modelo que precisa conjugar o necessário esclarecimento público e a consequente
possibilidade de efetivação. STAFFEN, Márcio Ricardo; Zambam, Neuro. Direito ao desenvolvimento
humano enquanto bem jurídico. Revista de Direito Brasileira, Passo Fundo, ano 5, v. 11, p.32, 2015.
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Os atributos do fenômeno mundial da globalização
demandam uma série de conceitos e definições, mas todas elas
traduzem a ideia de uma dimensão espacial das relações humanas e
internacionais. Como consequência da modernidade, a globalização
é um processo onipresente de integração positiva. Sua cotação
negativa, porém, pode ser observada diante das discrepâncias
econômicas e sociais que resultam de sua ocorrência, em nível
global4.
Inicialmente, a globalização, teve seu marco no decorrer da
Segunda Guerra Mundial, revelando-se como um processo
integrador da comunidade internacional, de modo a facilitar o
acesso da população mais pobre do planeta na busca por bens e
consumo de serviços essenciais5, que na sua grande maioria, apenas
eram disponibilizados geograficamente no Hemisfério Norte.
Nesse cotejo entre as benesses da globalização e seus
impactos, SEN (2010, p. 17) descreve como:
A globalização é vista frequentemente como uma ocidentalização
globalizada. Nesse ponto, tanto seus defensores quanto seus
opositores estão substancialmente de acordo. Os que tem uma
visão otimista a globalização a consideram uma contribuição
maravilhosa da civilização ocidental para o mundo. Há uma
historia simpaticamente estilizada na qual os grandes
desenvolvimentos mundiais aconteceram na Europa: primeiro
4

Sobre o tema, Amartya Sen destaca que “De fato, não poderemos reverter as dificuldades econômicas
dos pobres no mundo se impedirmos que eles tenham acesso ás grandes vantagens da tecnologia
contemporânea, à bem estabelecida eficiência do comercio e do intercâmbio internacionais e aos
méritos sociais e econômicos de viver em uma sociedade aberta. Na verdade, o ponto central é como
fazer bom uso dos formidáveis benefícios do intercurso econômico e do progresso tecnológico de
maneira a atender de forma adequada ao interesses dos destituídos e desfavorecidos [...]”. SEN,
Amartya. As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo
globalizado. Amartya Sen e Bernardo Kliksberg: Tradução Bernardo Ajzemberg e Carlos Eduardo Lins
da Silva. São Paulo: Companhia das letras, 2010, p. 23.
5

Em complemento, para Sen “Por milhares de anos, a globalização tem contribuído para o progresso
do mundo por meio da viagem, do comercio, da migração, da difusão de influências culturais e da
disseminação do conhecimento e do saber (inclusive o científico e o tecnológico). Essas inter-relações
globais têm sido, com frequência, muito produtivas no desenvolvimento de vários países”. SEN,
Amartya. As pessoas em primeiro lugar, p. 18.
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veio a Renascença, depois o Iluminismo e então a Revolução
Industrial, que proporcionaram uma grande melhoria de vida no
Ocidente. E, agora, as grandes conquistas do Ocidente estão se
espalhando pelo mundo

Para que o fenômeno possa ser compreendido de
forma mais clara, cabe mencionar ainda, que, sinteticamente, a
globalização dispõe de várias facetas. No que tange a economia, o
processo iniciou-se nos séculos XV e XVI, com as grandes
navegações, e ainda, durante o seu percurso, teve o crescimento
desencadeado principalmente com a revolução digital, iniciada em
1960, considerada também como de viés econômico.
Contudo, a guinada do fenômeno ocorreu com o avanço do
capitalismo6 e com o surgimento de novos atores sociais nos espaços
globais por meio da ampliação do mercado e da atuação de empresas
multinacionais, que passaram a definir as regras do mercado
internacional e contribuíram para o declínio da intervenção estatal
na economia.
Todavia, a globalização, no que tange ao aspecto ambiental,
necessita ser analisada com maior atenção. Esse fenômeno,
disseminado em escala mundial, alterou diversos aspectos da vida
humana e, por este motivo, impactou no meio ambiente, já que se
utilizou desmedidamente de fontes oriundas da natureza no intuito
de impulsionar o desenvolvimento pessoal e econômico. Esgotaramse os recursos naturais e o surgimento das grandes metrópoles,
juntamente com a urbanização de espaços periféricos,
comprometeram a qualidade das espécies vivas na terra.
Paralelamente a essa situação, os objetivos corporativos e
empresariais iniciados na Revolução Industrial, continuam a agir
6

Cabe destacar que “o capitalismo global está muito mais preocupado em expandir o domínio das
relações de mercado do que, por exemplo, em estabelecer a democracia, expandir a educação
elementar, ou incrementar as oportunidades sociais para os pobres do mundo. Como a globalização
de mercado é, em si mesma, uma abordagem muito inadequada à prosperidade mundial, é preciso ir
além das prioridades que encontram expressam no foco escolhido do capitalismo global”. SEN, 2010,
p. 28-29.
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fortemente sobre a Natureza, de forma negativa, explorando-a, e
não considerando a finitude de seus elementos. Nesse panorama, a
vida se transforma em um business, pois não existem valores
intrínsecos, mas sim valores de mercado (MARIOTTI, 2013, p. 148).
Ao considerar que um terço da população mundial consome
o que seria necessário para manter todo o planeta, percebe-se
claramente que o consumo global, principalmente nos países ricos,
está muito além do que o planeta comporta (ABREU, 2016.). Assim,
a sustentabilidade choca-se com a sociedade de consumo7, quanto
mais objetos e produtos a serem comercializados, maior é a
demanda ambiental para sua produção e distribuição. Em processo
constante, o mundo natural é diariamente afetado.
Estas considerações são apenas a síntese dos impactos da
globalização no meio ambiente e na vida humana. Na busca de um
novo modelo de desenvolvimento8, diante do esgotamento da
natureza, surge o novo paradigma da sustentabilidade, como vetor
para a superação da crise ambiental.
Todavia, a concretização do Desenvolvimento Sustentável
depende de uma série de fatores sociais, políticos, socioeconômicos
e culturais. Somente os cidadãos, como agentes transformadores
7

Em complemento, para Bauman, “se o mundo habitado por consumidores se transformou num
grande magazine onde se vende "tudo aquilo de que você precisa e com que pode sonhar", a cultura
parece ter se transformado atualmente em mais um de seus departamentos. Como nos outros, suas
prateleiras estão lotadas de mercadorias renovadas diariamente, e as caixas são decoradas com
anúncios de novas ofertas destinadas a desaparecer depressa, como as mercadorias que anunciam.
Tanto as mercadorias quanto os anúncios publicitários são pensados para suscitar desejos e fisgar
vontades (para "impacto máximo e obsolescência instantânea", citando a famosa máxima de George
Steiner)”. BAUMAN, Zygmunt Capitalismo parasitário: e outros temas contemporâneos. Tradução
Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010, p. 96.
8

Para Zambam, o modelo tradicional utilizou de forma indiscriminada e sem um planejamento
cuidadoso o que havia a sua disposição como um instrumento privilegiado para o atendimento dos
seus interesses, normalmente, impulsionados pelo desejo de obter mais lucro, acumular capital e
outras vantagens de cunho comercial. A preocupação da escassez de bens disponíveis e as ameaças
decorrentes de uma concepção baseada prioritariamente no bem-estar econômico estão na origem do
debate. ZAMBAM, Neuro José. Ensaio sobre os fundamentos morais do desenvolvimento sustentável.
In: PAULI, Jandir; PIES, Marcelino (org.). Gestão municipal, políticas públicas e desenvolvimento.
Passo Fundo: IMED, 2011, p. 20.
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desse mundo, podem alterar a dinâmica do momento presente na
caminhada rumo à era sustentável.
Cabe destacar que neste planeta, muitas comunidades estão
sendo expurgadas de seus países pela ação humana, seja na ordem
bélica ou na interferência do meio ambiente (DOUZINAS, 2009, p.
153). São comunidades inteiras9 obrigadas a abandonar seus lares
diante da escassez de elementos vitais a exemplo do que vem
acontecendo com a água e as fontes energéticas. O
comprometimento da qualidade do ar, vem a impossibilitar o
plantio, diante das alterações climáticas, além de outros problemas
como a falta de alimentos, a condição debilitada da qualidade vida,
beirando assim a própria indignidade, justificando a situação
catastrófica vivenciada pelos seres vivos no que diz respeito a bemestar do meio ambiente.
Além do mais, é necessário frisar outros aspectos como as
zonas mortas dos oceanos, o desmatamento florestal, a extinção de
espécies da fauna e da flora, aumentam ainda mais a preocupação
com a crise natural. Quando o homem assume a responsabilidade
pelos seus atos, ele sinaliza uma possibilidade muitas das vezes
remota de mudança.
Nessas condições SEN (2010, p. 64) afirma que:
Todos nós reconhecemos, hoje em dia, que nosso meio ambiente é
atacado com facilidade. Danificamos rotineiramente a camada de
ozônio, aquecemos o globo, poluímos o ar e os rios, destruímos as
florestas, esvaziamos os recursos minerais, levamos várias
espécies à extinção e causamos outros tipos de devastação. O atual
9

Na Índia, temos fortes motivos para nos preocupar com o tratamento do meio ambiente e suas
implicações na vida que as pessoas podem levar nesse país cada vez mais poluído e devastado. Na
verdade, a aceleração do crescimento econômico nas últimas décadas coincidiu com uma pilhagem
ambiental sem precedentes. As águas subterrâneas foram extraídas desenfreadamente, levando a uma
queda acentuada nos lençóis freáticos em diversas áreas. Rios majestosos foram reduzidos a um fio ou
a depósitos de esgoto. As atividades de mineração (muitas vezes ilegais) se espalharam com
pouquíssimas restrições, destruindo florestas e deslocando comunidades. A poluição do ar aumentou
tanto que a Índia é agora classificada como o mais poluído entre os 132 países para os quais existem
dados comparáveis disponíveis. SEN, Amartya; DRÉZE, Jean. Glória Incerta: a Índia e suas
contradições. São Paulo: Schwarcz., 2013. p. 76.
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interesse pela “sustentabilidade” surge dessa tomada de
consciência

Assim, o homem como agente transformador da realidade,
deve experimentar no cotidiano a sustentabilidade, com a finalidade
de reconhecer a miserabilidade da sua vida e necessidade do mundo
natural para a manutenção de sua espécie. Mais do que isso: buscase a superação da visão antropocêntrica10 de modo a oportunizar ao
mundo natural a finalização de seus ciclos regenerativos,
equilibrando a convivência entre elementos naturais e espécie
humana.
Com estes objetivos definidos, no que diz respeito ao
Desenvolvimento Sustentável, a economia não pode ser tratada
como um ciclo fechado isolado da natureza (GEORGESCUROEGEN, 2013, p. 126).
3 REFLEXÕES SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL A
PARTIR DA LEITURA DO ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
A exploração da natureza foi, e é um processo
contínuo e ininterrupto que percorre o passar dos séculos. Se, no
início da civilização, a natureza era utilizada para sobrevivência,
anos depois, passou a ser explorada de forma nociva e cruel,
especialmente com os avanços da indústria a partir do século XIX.
Somente na década de 1970 que houve um direcionamento ao olhar
10

Cabe destacar que “Não se trata de deixar a proteção aos direitos da pessoa humana de lado, e sim
uma pequena alteração no foco, já que se demonstra tão relevante a preservação do meio para a
própria perpetuação da espécie humana. A intensa degradação dos recursos naturais e, portanto, os
problemas derivados da (in)sustentabilidade da vida humana na terra estão levando a humanidade a
uma nova consciência redimensionando a relação entre homem e natureza”. MONT’ALVERNE, Tarin
Cristiano Frota; RANGEL, Helano Marcio Vieira. El planeta tierra como sujeto de dignidad y de
deretchos: un legado andino para la Constitución de UNASUR y para la humanidad. In:
CADERMATORI, Daniela Mesquita Leutchuk; MORAES, Germana de Oliveira; CESAR, Raquel Coelho
Lenz; CADERMATORI, Sérgio Urquhart (Orgs.). A construção jurídica da UNASUL. Florianópolis:
Editora da UFSC; Fundação Boiteux, 2011, p. 329.
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humano no que tange à questão ambiental, embora muitos
pensadores, juristas e filósofos já estivessem alertando para esse
esgotamento muito tempo antes.
A crise ambiental, portanto, passou a comprometer a vida
humana, a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, e dignidade e,
consequentemente direitos e garantias fundamentais.
A necessidade de uma ação em conjunto foi poderosamente
delineada em 1987 no manifesto pioneiro denominado “Nosso
Futuro Comum”, este, projetado pela Comissão Mundial sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, e liderado por Gro Brundtland11
(SEN, 2010, p. 64).
Com o surgimento do Relatório Brundtland12 ficou
evidenciada a postura humana em detrimento da crise ambiental. A
11

(...) não surpreende que a sustentabilidade ambiental seja tipicamente definida quanto à preservação
e melhoria da qualidade da vida humana. O justamente celebrado Relatório Brundtland, publicado em
1987, definiu “desenvolvimento sustentável” como o “desenvolvimento que satisfaz as necessidades
das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias
necessidades”. É possível discutir se a visão da Comissão Brundtland sobre o que há de ser sustentado
é correta, e logo terei mais a dizer sobre sua formulação específica. Mas devo primeiro dizer quão
devedores todos nós somos a Gro Harlem Brundtland e sua comissão por promoverem a compreensão
de que o valor do meio ambiente não pode ser dissociado das vidas dos seres vivos. Segunda, o meio
ambiente não é apenas uma questão de preservação passiva, mas também de busca ativa. Ainda que
muitas atividades humanas que acompanham o processo de desenvolvimento possam ter
consequências destrutivas, também está ao alcance do poder humano enriquecer e melhorar o
ambiente em que vivemos. Ao pensarmos nos passos que podem ser dados para conter a destruição
ambiental, temos de incluir a intervenção humana construtiva. Nosso poder de intervir com eficácia e
raciocínio pode ser substancialmente reforçado pelo próprio processo de desenvolvimento. Por
exemplo, o incremento da educação e do emprego das mulheres pode ajudar a reduzir as taxas de
fertilidade, o que, em longo prazo, pode reduzir a pressão sobre o aquecimento global e a crescente
destruição dos habitats naturais. Da mesma forma, a disseminação da educação escolar e as melhorias
em sua qualidade podem nos tornar ambientalmente mais conscientes. Uma melhor comunicação e
uma mídia mais ativa e bem informada podem nos tornar mais conscientes da necessidade de pensar
com uma orientação ambiental. É fácil encontrar muitos outros exemplos de envolvimento positivo.
Em geral, 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. SEN, Amartya. A
ideia de justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
12

Grande parte do relatório de Brundtland foi desenvolvida pela sustentabilidade ecológica. O relatório
criticou o ritmo acelerado de expansão e a escala de impactos sobre a base ecológica do
desenvolvimento, e passou a explicar as formas de desenvolvimento dos países ricos corroera os
recursos ambientais que deveriam ser suas bases de sustentação e como a degradação ambiental
compromete o desenvolvimento econômico [...] O relatório também observa que é inútil lidar com os
problemas ambientais sem uma perspectiva ampla que englobe os fatores subjacentes à pobreza
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abordagem ambiental passou a ser discutida e integralizada na
agenda internacional, além de evidenciar os aspectos que levaram a
degradação ambiental global a atingir o desenvolvimento econômico
e social de norte a sul.
No Relatório Brundtland, segundo AZEVEDO (1991, p. 46),
ficou instituído que:
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades. Ele
contém dois conceitos chaves: o conceito de “necessidades”,
sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que
devem a máxima prioridade; A noção das limitações que o estágio
da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente,
impedindo-o de atender as necessidades presentes e futuras.

Por força desta definição, o desenvolvimento deve atender
as necessidades básicas do ser humano, que só poderão ser
cumpridas dentro dos limites ecológicos (BOSSELMANN, p. 50-51).
O Relatório, também conhecido mundialmente como “Nosso Futuro
Comum”, teve como consequência uma significativa melhora, no
sentido de proclamar por atitudes mais proativas e conscientes no
que diz respeito a esfera ambiental.
A ciência jurídica, como instrumento para tutelar o meio
ambiente, também é elemento que contribui na superação da crise
ambiental. Diante da sociedade globalizada e pelo fato de que as
consequências da devastação da natureza não possuírem limites

mundial e à desigualdade internacional. O interesse comum no desenvolvimento ambiental saudável
não pode ser promovido se houver negligência da justiça econômica interna e entre as nações. O
Relatório de Brundtland é um apelo por justiça distributiva globalmente entre os ricos e pobres,
natureza das pessoas que vivemos hoje e no futuro dos seres humanos. Esse fundamento político é
resumido na famosa frase. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazem suas
próprias necessidade. BOSSELMANN, Klaus. O Princípio da Sustentabilidade: transformando
direito e governança. Tradução Phillip Gil França; prefácio Ingo Wolfgang Sarlet. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 50
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geopolíticos13, o Direito não pode estar de olhos fechados (CUNHA,
2007, p. 61).
Por esse motivo, o reconhecimento jurídico do
Desenvolvimento Sustentável, no Brasil encontra-se amparado na
legislação Federal. Freitas (2012. p. 49) destaca que é primordial
estar incluído no corpo do texto legal o princípio do
Desenvolvimento Sustentável, para assim demonstrar que existe um
o esforço por parte do poder público e da sociedade civil na
concretização de um novo paradigma socioambiental.
Para (FREITAS (2012, p. 50), trata-se de um:
[...] princípio constitucional que determina, com eficácia direta e
imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela
concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial,
socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo,
inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar,
preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e
no futuro, o direito ao bem-estar.

Nesse viés, o artigo 225 da norma constitucional vem a
preconizar ao direito que todos têm, no que concerne a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo,
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
Diante deste contexto, ao atrelar o princípio ao cotidiano
social, FRANCISCO (2015, p. 121) afirma que:

13

Neste sentido, “[...] os acontecimentos transcendem as fronteiras dos países, e os fenômenos não
ocorrem mais isoladamente, mas globalmente. As crises políticas e econômicas não atingem somente
a um país, mas repercutem no mundo inteiro”. LIMBERGER, Têmis. Estado, administração, novas
tecnologias e direitos humanos: como compatibilizá-los? In: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel
Severo; ENGELMANN, Wilson (Orgs.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica: anuário do
Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Porto Alegre: Livraria
do Advogado. Editora São Leopoldo: Unisinos, 2012. p. 277 a 294, p. 278.
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Para se poder falar de autêntico progresso, será preciso verificar
que se produza uma melhoria global na qualidade de vida humana;
isto implica analisar o espaço onde as pessoas transcorrem a sua
existência. Os ambientes onde vivemos influem sobre a nossa
maneira de ver a vida, sentir e agir. Ao mesmo tempo, no nosso
quarto, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho e no nosso
bairro, usamos o ambiente para exprimir a nossa identidade.
Esforçamo-nos por nos adaptar ao ambiente e, quando este
aparece desordenado, caótico ou cheio de poluição visiva e
acústica, o excesso de estímulos põe à prova as nossas tentativas
de desenvolver uma identidade integrada e feliz.

Desta norma, é preciso destacar sobretudo que a
sustentabilidade é um princípio constitucional, um direito e também
um dever. Os destinatários da norma são o poder público e a
coletividade, no seu sentido mais amplo. A constitucionalização da
sustentabilidade desvela novos horizontes de compreensão diante
do esgotamento dos recursos naturais. Atenta-se ao fato do Brasil
ser, nessa toada, signatário de diversos protocolos e declarações no
sentido da conjugação de esforços para a superação da crise
ambiental.
A sustentabilidade, como novo paradigma, orienta ações
humanas e políticas públicas14 no sentido da preservação da
natureza, pois, disso depende a manutenção da vida humana na
terra. A qualidade de vida do homem, está comprometida e necessita
de um redimensionamento que vá além do atendimento as
necessidades do futuro, mas sim de uma tomada de consciência
global desde já.
Assim, os atores sociais são os principais responsáveis pela
concretização do artigo 225 do Diploma Legal, para que esta não seja

14

As políticas públicas são, por excelência, mecanismos que podem e devem ser utilizadas pelo Estado
para a concretização dos direitos a partir das necessidades sociais e da necessária equidade nas relações
políticas, ambientais e em vista do futuro. Zambam, Neuro; KUJAWA, Henrique Aniceto. As políticas
públicas em Amartya Sen: condição de agente e liberdade social. Revista Brasileira de Direito, Passo
Fundo, vol. 13, n. 1, p. 60-85, Jan.-Abr. 2017 - ISSN 2238-0604.
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tão somente apenas mais um dos projetos entre os tantos
positivados que ficam no papel deste país.
Chama-se atenção ao fato de que o artigo 225 possui uma
conotação antropocêntrica. Mais uma vez, como um processo em
marcha, a humanidade e os interesses exclusivamente humanos
estão a frente de qualquer medida a respeito da situação ambiental
global.
Ainda que a característica antropocêntrica esteja presente
no texto constitucional, se trata de um avanço no enfretamento do
tema. Na caminhada rumo ao futuro, saltos civilizatórios são uma
realidade, no sentido da superação de paradigmas antigos e
ultrapassados. O artigo 225 da Constituição significa o
reconhecimento jurídico da sustentabilidade preconizada em
resoluções, tratados e convenções firmados em todo o mundo.
No Brasil, o Texto Constitucional do mencionado artigo está
no mesmo patamar dos outros direitos fundamentais. Identificar
esse avanço é reconhecer o empenho jurídico do país no sentido de
dar efetivação a destes direitos, especialmente em relação às leis
infraconstitucionais que versam sobre a água, a educação ambiental,
o uso de resíduos sólidos, as áreas de preservação permanente e
muitas outras que contemplam o paradigma ambiental. Todos estes
esforços mostram a necessidade da reestruturação da relação entre
homem e Natureza.
4 A CIDADANIA NA SOCIEDADE GLOBALIZADA: OS ATORES
SOCIAIS E O MEIO AMBIENTE
Conforme foi demonstrado nos pontos anteriores desta
pesquisa, as grandes transformações ocorridas no último século
alteraram de forma significativa a vida humana, e os impactos da
globalização podem ser observados no contexto social, jurídico,
político, econômico e cultural. Estes impactos foram mais intensos
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no viés ambiental, haja vista a crise que ameaça aquilo que é vivo
neste Planeta.
Diante do panorama, o enfretamento da situação ocorreu de
forma efetiva a partir de 1970, com o início de um amplo debate
sobre a temática pela comunidade internacional. Diversos
protocolos sinalizaram para a adoção de medidas administrativas e
jurídicas com intuito de conter a exploração ao mundo natural.
O Brasil, como signatário destes documentos, incorporou o
Princípio da Sustentabilidade em seu texto constitucional. Na
concretização da categoria, a incumbência é do Estado e da
sociedade, como direito-dever15 a ser efetivado nas mais diversas
instâncias.
Todavia, somente o texto legal não possui um alcance capaz
de transformar a realidade posta. É necessária a tomada de
consciência dos cidadãos em relação à importância do seu agir, como
hábito, direcionado a superação da crise ambiental. A
sustentabilidade é uma forma de aproximar humanidade e meio
ambiente, numa perspectiva intergeracional.
Segundo SEN, há necessidade de desenvolvimento de uma
consciência de liberdade que perpassa ao enfrentamento de que não
existem apenas nossas necessidades individuais.
Refere SEN (2009, p. 247), que
Se a importância da vida humana não reside apenas em nosso
padrão de vida e satisfação das necessidades, mas também na

15

Cabe destacar que os o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado constituem uma nova
dimensão de direitos humanos fundamentais. Para Medeiros e Petterle, essa terceira dimensão dos
direitos fundamentais está assentado o consequente direto a uma ética solidária e fraterna, não
concentrada somente na proteção individual, de um grupo ou de um determinado Estado. A esses,
agregam-se os deveres fundamentais como obrigações positivas perante a comunidade, além de
parcela inerente às ações sociais e individuais dessa mesma sociedade. Traduz-se, aqui, a mobilização
do cidadão para realização do bem comum, constituindo-se como posições jurídicas passivas,
autônomas, subjetivas, individuais, universais, permanentes e essenciais como um dever jurídico
condicionante ao viver e conviver. MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de; PETTERLE, Selma
Rodrigues. Biodiversidade: uso inclusivo e sustentável do ambiente. In: Revista Magister de Direito
Ambiental e Urbanístico. Porto Alegre: Magister, 2005, p. 7 -8.
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liberdade que desfrutamos, então a ideia de desenvolvimento
sustentável tem de ser correspondentemente reformulada.
Nesse contexto, ser consistente significa pensar não só em
sustentar a satisfação de nossas necessidades, mas, de forma mais
ampla, na sustentabilidade — ou ampliação — de nossa liberdade
(incluindo a liberdade de satisfazer nossas necessidades). Assim
recaracterizada, a liberdade sustentável pode ser ampliada a partir
das formulações propostas por Brundtland e Solow para incluir a
preservação e, quando possível, a expansão das liberdades e
capacidades substantivas das pessoas de hoje “sem comprometer
a capacidade das gerações futuras” de ter liberdade semelhante ou
maior

Exercer a cidadania, nestes moldes, é uma tarefa
compartilhada. Em sociedade, é preciso vivenciar valores
democráticos e fraternos, pois somente o direito positivado não é
capaz de concretizar, no mundo da vida, a sustentabilidade na
dimensão ambiental. A democracia é o modelo político ideal que
permite experimentações nesse sentido.
No que tange a participação humana, STAFFEN, (2015, p.
59) esclarece que:
A participação é o ponto de partida para a proteção efetiva do Meio
Ambiente. Ninguém vai implementar instrumentos de
Sustentabilidade e salvar o planeta sozinho, pois somente o
engajamento de todos na governança dos recursos naturais e do
potencial ecológico do planeta é que garantirá um projeto
civilizatório mais promissor para o futuro da Humanidade. A
construção da decisão em matéria ambiental não pode prescindir
da efetiva participação, especialmente considerando as suas
necessárias imbricações dos fatores econômicos, tecnológicos,
políticos e sociais. A interação desses fatores potencializa o
interesse dos indivíduos na construção das decisões, quer seja no
plano legislativo, administrativo ou judicial.
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O projeto civilizatório destacado pelo autor é viabilizado por
ações humanas sustentáveis, solidárias16 e tolerantes. A tolerância,
nestes moldes, é direcionada as diferentes vivências sociais no
espaço democrático e que precisam ser respeitadas, na “arte de
conviver com as diferenças (BAUMAN, 2001, p.183).
Neste aspecto TODOROV (2012, p. 17) aponta que
[...] os habitantes dos países democráticos, embora
frequentemente se mostrem insatisfeitos com sua condição, vivem
num mundo mais justo do que aquele dos habitantes dos outros
países. Eles são protegidos pelas leis; gozam da solidariedade entre
membros da sociedade que beneficia os idosos, os doentes, os
desempregados, os miseráveis, podem invocar princípios de
igualdade e de liberdade, e até um espírito de fraternidade (

Logo, a solidariedade, aplicada à questão do meio ambiente,
é elemento chave para a concretização da sustentabilidade e da
democracia a partir do acesso as benesses do meio ambiente sadio e
equilibrado para todas as pessoas. Esse cenário demonstra o
engajamento por parte de ações humanas inter-relacionadas e
sustentáveis que poderão fazer com que a vida se perpetue nesse
planeta cada vez mais, diante de um meio ambiente comprometido
de recursos.
O comportamento sustentável é uma ação direcionada a
proteção da natureza17 e corresponde ao fortalecimento de valores
16

Para esclarecer, “[...] a palavra “solidariedade” traduz categoria social que exprime uma forma de
conduta correspondente às exigências de convivência de toda e qualquer comunidade que se queira
como tal, implicando a superação de uma visão meramente individualista do papel de cada um dos
seus singulares membros e assim configurando elemento de coesão da estrutura social. Esta categoria
social (e igualmente ética e política) é apreendida pelo Direito na Constituição, indicando, em linhas
gerais, a exigência de evitar, ou ao menos reduzir, a conflitualidade social mediante a superação de
uma visão estreitamente egoística do Direito”. COSTA, Judith Martins. Mercado e solidariedade social
entre cosmos e táxis: a boa-fé nas relações de consumo. In: COSTA, Judith Martins (Org.). A
reconstrução do direito privado: reflexão dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais
constitucionais no direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 620- 621.
17

Wolkmer afirma que “[...] na vida tudo está “interconectado e interdependente”, reafirmando a
harmonia e integração do homem com a natureza”. WOLKMER, Antônio Carlos. Ética da
sustentabilidade e direitos da natureza no constitucionalismo latino-americano. In: José Rubens
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cívicos, tão necessários para que se cuide da casa comum. São ações,
nesse sentido, que vão possibilitar um justo e digno
“desenvolvimento, menos interessado no material, e mais centrado
no bem-estar das pessoas e na qualidade do meio ambiente”
(GUDYNAS, 2009, p.115).
Eis o desafio da sociedade contemporânea, onde segundo
ZAMBAM (2012. p. 135/136),
O modelo de desenvolvimento que caracteriza o ordenamento das
sociedades contemporâneas (...) A manutenção desse modelo
representa a opção por uma organização social que justifica e
prioriza o desenvolvimento econômico em detrimento da
dimensão humana, social e ambiental. Outros aspectos também
são indispensáveis para a existência humana, como a liberdade de
escolha de um determinado estilo de vida, de organização familiar,
de convivência social e de um padrão cultural. (....) A necessidade
de um modelo de desenvolvimento alternativo, que se pode
chamar de sustentável, impõe-se diante da necessidade de
contemplar a pluralidade de interesses, preocupações e aspirações
das sociedades. Tem-se como referência os limitados recursos
naturais e a necessidade de sua utilização equilibrada.

Paralelamente a isso, o desafio é mais que político. É
necessário refletir sobre essa questão18, pois transpor os limites
fronteiriços do Estado é necessário para que ocorra a emancipação
da cidadania em detrimento das questões ambientais. Isso não
significa uma ameaça a soberania nem desrespeito aos direitos
humanos fundamentais, uma vez que revelam a necessidade de um
agir humano em dimensão global, já que a crise ecológica não tem
fronteiras.

Morato Leite; Carlos E. Peralta (Orgs.). Perspectivas e Desafios para a Proteção a Biodiversidade
no Brasil E na Costa Rica. 2004. p. 70.
18

SEN destaca que “Isso, também, deve levar-nos em direção a um reconhecimento da capacidade dos
seres humanos de pensar e julgar por si mesmos – uma capacidade que valorizamos agora e uma
liberdade que gostaríamos de preservar para o futuro”. SEN, Amartya. As pessoas em primeiro
lugar. p. 70.
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Nesse viés, (FERRER, 2016. p. 324.), destaca que
La única posibilidad que tenemos para construir un futuro digno
para nuestros hijos, una sociedad sostenible, es difundir la
ciudadanía global y profundizar en su contenido. Debemos crear
sujetos activos conscientes de su papel protagónico tanto en el
plano local como en el global, comprometidos en la construcción
de una sociedad más justa y sostenible.

A cidadania global sustentada por Ferrer vai de encontro ao
panorama da sustentabilidade. Ações sustentáveis só fazem sentido
quando e se compartilhadas. O alcance dessa nova perspectiva tem
como pressuposto a tomada de consciência e o exercício da
cidadania não apenas no seu viés clássico e político, mas direcionada
as questões ambientais, para que uma nova estruturação social seja
possível19.
A nova estruturação é o Desenvolvimento Sustentável. A
partir desta categoria, a natureza deve ser considerada uma parceira
do homem, e não possuir uma conotação de “coisa” ou ainda ser
mercantilizada e explorada. A preservação da Natureza deve ser um
objetivo comum para além dos limites do Estado-nação, para além
dos interesses econômicos.
A universalização do tema ambiental justifica-se em razão
da globalização. Se a crise é global, é desse modo que ela deve ser
enfrentada. Oportunizar uma convivência pacifica entre homem e
meio ambiente não pode ser objetivo de determinados países, mas
sim, uma ação conjunta devido ao conteúdo jurídico que diz respeito
a toda comunidade internacional. O agir humano deve também ser
nesse sentido. Atitudes isoladas são importantes, mas não possuem
o alcance necessário para que a Sustentabilidade se concretize.
Espaços de convivência também são elementos que contribuiriam
19

Afirma Silva-Sanchez: “a construção de uma cidadania ambiental faz parte de um processo mais
amplo de reconstrução da sociedade civil brasileira, a partir da emergência de setores organizados,
capazes de intervir e participar dos rumos e processos de decisão política”. SILVA-SANCHEZ, Solange.
Cidadania ambiental: novos direitos no Brasil. São Paulo: Humanitas, 2000, p. 95.
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pra o enfretamento da crise. Ambientes plurais, democráticos e
compartilhados podem ser destinados a estimular o exercício de
cidadania.
Assim, nesta mesma perspectiva (SEN, 2010, p. 72)
evidencia:
A relevância da cidadania e da participação social não é apenas
instrumental. Elas são partes integrais daquilo que devemos
preservar. Temos de combinar a noção básica da sustentabilidade
corretamente defendida por Bruntdland, Solow e outros, com uma
visão ampla dos seres humanos – uma visão que inclua os agentes
cujas liberdades têm valor, não apenas como recipientes reduzidos
a meros padrões de vida.

Por esse motivo, em cooperação e harmonia, a preservação
do meio ambiente não deve ser tratada como simples tarefa
administrativa do Estado junto com os cidadãos. Exercer a cidadania
é um direito e um dever, considerando que a presença humana no
mundo não pode ser ignorada.
Nesta linha BORTOLOTI & ZAMBAM (2013, p. 215),
afirmam que
(...) a introdução de políticas de desenvolvimento sustentável,
atualmente, é uma exigência indispensável para a compreensão e
avaliação das condições de justiça social, o que implica uma opção
irrenunciável pelo fortalecimento da democracia com seus
princípios, mecanismos e recursos em vista de uma organização
equitativa

Por outro lado, apenas as políticas de desenvolvimento não
são capazes de apresentar uma efetiva mudança de panorama,
menos ainda a superação da crise em definitivo. Não se pode deixar
de mencionar que é o homem, enquanto agente transformador da
sociedade é que irá potencializar as políticas públicas no sentido de
concretizar a sustentabilidade.
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O exercício da cidadania nesse cenário é fundamental, visto
que, sem participação, o ideal de força conjunta compartilhada
perde pouco a pouco, seu alcance e sua justificação. Não por outro
motivo que as sociedades democráticas são chamadas para a
estruturação de um novo modelo de contrato social que contenha a
sustentabilidade como o referencial mais importante para o seu
ordenamento social, político, econômico e cultural (BORTOLOTI,
2013, p. 216).
Na superação da crise, a questão levantada, neste momento,
a cerca da relevância de se estabelecer um compromisso sócio
jurídico de preservação do ambiente em que a cidadania está
inserida, e alicerçar na ideia de que deve haver um engajamento e a
necessidade do respeito recíproco, o respeito às pessoas, como seres
vivos, assim como o direito à vida em geral (MEDEIROS, p. 8 e 9).
Nesse sentido, SEN (2013, p. 79) destaca a importância do
cuidado com o meio ambiente para à expansão da liberdade:
Se o desenvolvimento diz respeito à expansão da liberdade, precisa
abarcar a eliminação da pobreza e a atenção à ecologia como partes
integrantes de uma preocupação unificada, visando, em última
instância, à segurança e ao avanço da liberdade humana. De fato,
importantes componentes das liberdades humanas — e
ingredientes cruciais da nossa qualidade de vida — dependem da
integridade do meio ambiente, como o ar que respiramos, a água
que bebemos e o ambiente epidemiológico em que vivemos. A
oportunidade de levar o tipo de vida que as pessoas valorizam — e
têm razão para valorizar — depende, entre outras coisas, da
natureza e da conservação do meio ambiente. Nesse sentido, o
desenvolvimento tem de incluir a responsabilidade ambiental, e a
crença de que desenvolvimento e meio ambiente estão em rota de
colisão é inconciliável com o reconhecimento da manifesta
interdependência e complementaridade entre os dois.

A cidadania voltada para a questão ambiental tem como
pressuposto a busca de patamares mínimos comuns de convivência
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e de ação humana. Trata-se de uma tarefa conjunta e livre, assumida
pelos cidadãos que buscam a realização de uma sociedade
sustentável, a partir do que está prescrito no artigo 225 da
Constituição Federal. O agir humano solidário, ético e sustentável é
capaz de garantir o direito e o dever a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, como forma de efetivar o Direito
Humano Fundamental da Dignidade. Esse cenário reflete a busca
pelo caráter biocêntrico que se almeja20, suprimindo a ideia de
“coisificação” do mundo natural.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos últimos anos, a sociedade passou por inúmeras
transformações que alteraram o destino do homem na terra. Entre
estas mudanças significativas, está o fenômeno da globalização, que
transcorreu a partir da Segunda Guerra Mundial. A mundialização
de vários setores da vida humana trouxe muitas benesses, mas
também provou desigualdades econômicas e sociais, além de
contribuir para o agravamento da crise ecológica.
A comunidade internacional passou de forma mais intensa
a discutir o temário geral do meio ambiente a partir da década de
1970. Nesse momento histórico, diversos foram os encontros com
esta finalidade, e, destes encontros, firmaram-se declarações,
acordos, tratados e resoluções, com intuito de frear o consumo,
conter a crise e sinalizar para novas alternativas diante do
comprometimento da vida e da saúde dos humanos.
No Brasil, o reconhecimento jurídico da sustentabilidade
está preconizado no artigo 225 da Constituição Federal. A
constitucionalização da sustentabilidade apresenta um novo
cenário, pois as leis infraconstitucionais também devem seguir o
princípio. Além disso, figura o artigo 225, como direito e dever do
20

Capra propõe a ideia de valores biocêntricos, onde a Terra é o centro, e, por este motivo, reconhecese o valor das vidas dos animais não humanos e da flora. CAPRA. Fritjof. O ponto de mutação.
Tradução de Álvaro Cabral. 15. ed. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 26.
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Estado e da coletividade, não tornando as ações exclusivas, mas
possibilitando uma integração que permita a caminhada rumo a era
sustentável.
Contudo, apenas ações jurídicas e mecanismos legais não
são suficientes para superar a crise ambiental. Tão, somente,
políticas públicas também não possuem esse alcance. É o agir
humano e sua consciência cívica que vão permitir uma nova
perspectiva de vida.
E a cidadania se exercida pelo viés ambiental pode ser uma
das grandes percursoras no progresso rumo a concretização do
princípio da sustentabilidade. Chama-se atenção a importância de
ambientes democráticos e espaços compartilhados para a vivência
da categoria nos dias atuais. A relação entre homem e natureza,
desse modo, fica redimensionada.
A vulnerabilidade da vida humana e do meio ambiente deve
fomentar uma nova consciência, qual seja, a de que o processo
civilizatório deve estar pautado por precauções para a preservação
dos recursos naturais, bem como, de um reconhecimento de
interdependência do desenvolvimento com o meio ambiente.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E SEGURANÇA
ALIMENTAR: O DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA A
PARTIR DE JONAS E SEN
Elias Fochesatto
1 INTRODUÇÃO
O impulso na produção de alimentos da segunda metade do
século XX foi marcada por um paradigma de crescimento
constituído sobre princípios como acumulação de capital e melhor
aproveitamento da mão-de-obra. Ainda que considere certa
importância em algumas contribuições desses movimentos,
sobretudo por terem permitido um desenvolvimento econômico em
regiões subdesenvolvidas (o que contribuiu, em alguma medida,
para amenizar a situação de miséria de algumas regiões e
populações).
Amartya Sen entende esse processo como limitado,
sobretudo pelo afastamento entre economia e ética. Isso gerou o que
se poderia entender como uma simplificação do comportamento
humano, comportamento que seria orientado apenas pelo auto
interesse, desconsiderando qualquer influência de compromissos
éticos.
Isso evidencia-se no fato de que as possibilidades de
condição de bem-estar alcançadas pela humanidade contemporânea
deparam-se com a ampliação das diferenças de acesso a essas
condições, o que acaba por ampliar o número de pessoas submetidas
a condições deploráveis de vida. Ao problematizar o
desenvolvimento, Sen põe a questão da urgência de serem
formuladas propostas e discutidas ações que possam enfrentar a
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discrepância desse cenário de desigualdade promovido pela
dinâmica do crescimento econômico moderno.
Ao problematizar esse contexto, Sen aponta para a
possibilidade de ser construída uma relação próxima entre
economia e ética que viabilize pensar questões sobre o que é justo.
Estaria, aqui, justificado o viés crítico das liberdades substantivas
individuais apresentadas por Sen que, incluiriam, a capacidade de
serem evitadas mazelas humanas (fome, desnutrição, mortalidade
precoce) por meio da participação político-social ativa e
comprometida com o contexto global.
Pensar o desenvolvimento como liberdade, aponta para
pensar as condições materiais e instrumentais que viabilizem a
sujeitificação de todos, mas também o robustecimento crítico e
racional. Nesse sentido, pensar a liberdade humana implica
considerar três perspectivas: refletir o bem-estar dos indivíduos;
viabilizar, indiretamente, transformações sociais e, por conseguinte,
proporcionar uma reestruturação dos sistemas econômicos e de
como estes pensam e entendem seu crescimento.
Uma economia que tenha como enfoque o desenvolvimento
humano pensa a promoção da riqueza integral da vida humana, e
não mera promoção da produtividade, que é apenas parte do que,
numa abordagem ampla, se poderia chamar de economia humana.
A realização do direito humano à alimentação adequada
demanda acesso permanente, regular e socialmente justo aos
alimentos. Este acesso deve atender a princípios como os de
variedade e equilíbrio, estando livres, os alimentos, de
contaminantes físicos, químicos e biológicos (III CONFERÊNCIA,
2007, p. 31.).
Quais são as razões para o desenvolvimento que buscamos?
Como se articula o desenvolvimento tecnológico no campo da
alimentação com a garantia e promoção da dignidade humana? Qual
a relação entre a técnica moderna e o direito à alimentação
adequada? Que categorias podem orientar a construção de práticas
alternativas ao contexto de flagelo humano denunciado por Sen?
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2 TÉCNICA MODERNA E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
Os anos 1950, período pós-guerra, foram marcados por
crises na oferta de alimentos em várias regiões do mundo. Para
superar o cenário de carência alimentícia, implementaram-se
estratégias que, como descrevem FILHO et al. (2007), objetivavam
fomentar a produção de alimentos. Dentre as estratégias, destacamse: ampliação de pesquisa agronômica; utilização de insumos
modernos para intensificação da produção; capacitação aos
agricultores; fomento da indústria de sementes; redes de irrigação.
Dentre as diversas tecnologias que foram implementadas e
continuam a receber profícuo fomento, perpassando os diversos
setores da produção de alimentos, encontram-se os agrotóxicos e os
transgênicos. Esses dois conjuntos de tecnologias tiveram seu
desenvolvimento potencializado (e viabilizado) com o avanço das
pesquisas genéticas que possibilitaram interferir em nível molecular
na constituição biológica.
A bandeira do combate à fome justificou os inventivos ao
fomento da industrialização e potencialização de uma agricultura
orientada pela monocultura, mecanização e utilização de recursos
químicos e genéticos (CÂMARA, 2011, p. 35), interferindo no grau
de resistência, rendimento e nos ciclos das variadas formas de
culturas (CORNEJO; RODRÍGUEZ, 2015).
A Lei 7.802/1989, que regulamenta o uso de agrotóxicos no
Brasil1, em seu art. 2º, define agrotóxicos como:

1

Estudo do Consea (2012) aponta que, em 2008, o Brasil atingiu o primeiro lugar em consumo
mundial de agrotóxicos. Neste ano, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), 673,9 mil toneladas (chegando, em 2011, a 852,8 mil toneladas) desses produtos foram
lançadas na natureza. Além desse cenário que, por si, já é caótico, há um outro fator revelado pelo
estudo que aponta que, dentre os produtos utilizados no Brasil, há vários que são proibidos em outros
países.
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[...] os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos
considerados nocivos.

Ao definir os transgênicos, Lisboa (2017) aponta a novidade
que representam na natureza. Os transgênicos são constituídos a
partir de uma troca de material genético não vertical (como
naturalmente acontece de geração em geração), mas horizontal, de
modo que a engenharia genética insere determinados genes de
outras plantas, animais, bactérias ou vírus a fim de lograr
propriedades para determinada planta (ou animal) naturalmente
estranha e que atribua característica almejada ao ‘novo’ ser.
Essas duas tecnologias configuram e representam
singularmente a técnica moderna, pois, carregam a realização de
dois importantes traços da técnica desse período: a capacidade de
manipulação de formas vivas em nível genético-molecular
(biotecnologias) e o condicionamento de espécimes por meio da
química e da mecânica. Hans Jonas (1903-1993) encarou essa
realidade técnica como um problema que deveria ser enfrentado
desde a perspectiva ética (e também, em função de sua amplitude e
demandas, pela política). Provocou para um debate que denunciava
a carência de aportes reflexivos do ser humano para entender e
relacionar-se com o contexto emergente. Equivocadamente
encarada como tecnofóbica, a contribuição da teoria de Jonas foi, ao
mapear o poder técnico humano ao longo da história, apresentar
elementos que permitem compreender o modo de agir humano na
contemporaneidade desde uma análise da evolução da técnica.
A compreensão jonasiana da técnica moderna identifica
duas dimensões: a dinâmica formal (a técnica moderna enquanto
empreendimento coletivo que avança e põe-se em um processo de
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superação constante, atuando de acordo com leis próprias
(condições do processo)) e o conteúdo material (abordagem sobre
os aparatos tecnológicos que os homens usam e do poder que estes
lhes conferem, buscando obter uma imagem do mundo equipado
com elas).
A dinâmica formal da técnica moderna é orientada pela
noção de progresso (avanço fase a fase) que se estrutura sobre a
noção de a autopropagação cumulativa, que é a capacidade de
repetição ad infinitum e expansão do meio ambiente artificial, que
“reforça, por um contínuo efeito retroativo, os poderes especiais por
ela produzidos: aquilo que já foi feito exige o emprego inventivo
incessante daqueles mesmos poderes para manter-se e desenvolverse” (PR, 43).
Esse processo cumulativo, fundamento da técnica moderna,
faz o homem atual ser “cada vez mais produtor daquilo que ele
produziu e o feitor daquilo que ele pode fazer; mais ainda, é o
preparador daquilo que ele, em seguida, estará em condições de
fazer” (PR, 44). Esse impulso de ir sempre além constitui o que Jonas
chama de tecnologia, enquanto o modo como se apresenta a técnica,
não mais fundada sobre a ideia da necessidade, mas da incessante e
contínua demanda por superar-se.
O que motiva a continuidade desse processo é a promessa
de uma maior recompensa a cada nova contribuição desenvolvida
pelo homem para a manutenção e propagação desse cenário. A
constância nos êxitos é motivo suficiente para o homem depositar fé
na efetivação de tal progresso que é, ao menos, suficiente para
manter aberta, por um longo tempo, a via da tecnologia inovadora
na esteira da ciência.
A autopropagação cumulativa da técnica moderna impele o
homem à realização de objetivos tidos no passado como utópicos:
exercícios outrora hipotéticos têm sido convertidos em projetos
executáveis pela tecnologia e, em função disso, a técnica moderna
adentrou numa escala indiscutivelmente utópica de tal forma que a
sociedade, automaticamente, faz parte de seu funcionamento.
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Se com a pergunta pela dinâmica formal, Jonas buscou
responder à questão sobre o que é a técnica, agora a questão é sobre
o como ela funciona e sobre as coisas com as quais tem a ver a
tecnologia. As coisas da técnica moderna seriam resultantes de um
desenvolvimento em cinco estágios: o mecânico, o químico, o
elétrico, o eletrônico e o biológico. Com a ascendência das
biotecnologias, decorrentes do desenvolvimento da biologia
molecular e da compreensão da programação genética, o próprio
homem se torna objeto da manipulação. Com a química, a
humanidade reorganiza elementos (substâncias artificiais); com a
biologia, compõe elementos (substâncias vivas, inclusive).
Desta análise, cabem destacar, para esta reflexão, os dois
últimos níveis do avanço tecnológico (químico e biológico) que
viabilizaram o desenvolvimento de tecnologias aplicadas à produção
de alimentos que tem suas benesses questionadas. Do campo
químico, os agrotóxicos; do campo biológico, os transgênicos. São
realidades pressupostas como soluções para a falta de alimentos,
mas...
O alerta jonasiano ante a técnica moderna e ao despreparo
humano para compreender estes avanços, evidencia-se em aspectos
que caracterizam e circunscrevem, segundo o autor, a técnica
moderna como um problema ético, como um problema que incide
diretamente na possibilidade de se pensar e garantir condições de
dignidade humana. Um desses aspectos é a ambivalência dos efeitos
de técnica moderna2.
Para
compreender
essa
ambivalência,
Jonas
preliminarmente afirma que algo se torna nocivo quando abusivo.3
Logo, o bom ou o mal associam-se ao uso de um poder, e não
propriamente ao poder ou à capacidade em si ou como tal (neutra
2

Os outros aspectos da técnica moderna que justificariam sua objetificação pela ética seriam:
automaticidade da aplicação; dimensões globais de espaço e tempo; ruptura do antropocentrismo; e a
formulação da questão metafísica
3

“Por exemplo, é inegavelmente bom possuir o poder da fala, mas é mau empregá-lo para enganar
ou seduzir a outros, levando-os à ruína” (TME, 51-52).
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em sua inércia). Entretanto, o que dificulta e torna perigosa a técnica
moderna é que, mesmo quando é buscada e usada de com reta
intenção (fins legítimos), também pode causar efeitos ameaçadores,
duvidosos ou mesmo incontroláveis a longo prazo.
Trata-se de uma ambivalência de efeitos, porque, segundo
Jonas, estes estão incertos/camuflados na ação que demanda de
técnica. A dinâmica da técnica moderna nega margem ética em
nome do rendimento e, com isso, “o risco de ‘excesso’ sempre está
presente na circunstância em que o germe inato do ‘mal’, isto é, o
prejudicial, é alimentado precisamente pelo avanço do ‘bom’, isto é,
do útil, e levado a sua maturidade. O perigo reside mais no sucesso
do que no fracasso” (TME, 52), também pelo fato de este representar
a realização do projeto baconiano,4 que se erige sob a fórmula: saber
é poder.
Uma decorrência destas ambivalências da técnica moderna,
como Jonas deixa explícito, é o uso de tecnologias na produção de
alimentos. Afirma o autor: “conhecem-se também inconvenientes
muito perigosos, que levam, entre outras coisas, a que os aditivos
químicos que conduzem aos elevados resultados obtidos sejam cada
vez maiores, e ainda as plantas criadas desse modo sejam cada vez
mais frágeis” (TME, 318).
Ao mesmo tempo, Jonas tem ciência do problema da fome.
Mas, enquanto existir fome sobre a terra e tanta produção deficiente
de alimentos em certas regiões, haverá que se começar por
estimular uma evolução que se conhece, mas que também tem seus
riscos. Nem sempre se está livre deles. Quem vai dizer às pessoas do
Terceiro Mundo: não podem praticar este tipo de irrigação intensiva
no cultivo do solo; a energia não é suficiente; certas relações de
equilíbrio no mundo vegetal vão ser transtornadas e vai ser uma
4

Segundo tal projeto, a ciência moderna deveria se apropriar da techne (tecnologia) a fim de
garantir o universal domínio humano. A essência desta ciência seria um conhecimento sobre a
natureza, num sentido de domínio e apropriação, em vista da utilização de seus recursos e
potencialidades para a melhoria da vida humana na terra. Assim, a realização de tal ideal ou, então, o
êxito da técnica moderna resultam numa dinâmica compulsória de produção e consumo, subjugando
o humano.
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catástrofe para a humanidade. A pessoa diria: que nos importam os
que venham depois de nós; temos fome! (TME 318)
Há, portanto, um conjunto de soluções apresentadas pela
técnica moderna ao problema da alimentação que parecem não
resolver, nem em um cenário que permitisse acesso total aos
alimentos, o problema da carência de uma alimentação adequada.
Entretanto, para que essa questão possa ser melhor compreendida
e possam ser buscadas conclusões e alternativas a estas questões,
faz-se mister investigar o conceito de segurança alimentar,
abordando-o na perspectiva dos direitos humanos.
Do confronto entre as possibilidades da técnica moderna e
o direito à alimentação adequada como direito humano, as teorias
de Jonas e Sen serão importantes espaços para a busca de princípios
orientadores a este contexto.
3 Segurança alimentar como direito humano
Cortina, ao construir uma definição de direitos humanos, os
apresenta como aqueles que se atribui a um humano (hombre) pelo
fato de sê-lo, sendo humano “aquellos seres que poseen competência
comunicativa, o que podrían poseerla” (2000, p. 247). Nesta
concepção de direitos humanos, afigura-se com maior evidência o
caráter de construção histórica dos direitos humanos e não de
naturalidade. Essa construção, entretanto, conforme assevera
Benevides ([s.d.], p. 3), deve promover direitos “comuns a todos
sem distinção alguma de etnia, nacionalidade, sexo, classe social,
nível de instrução, religião, opinião política, orientação sexual, ou de
qualquer tipo de julgamento moral”.
Assim, são naturais enquanto decorrentes do
reconhecimento da dignidade intrínseca do humano em sua
universalidade, de modo que “existem antes e acima de qualquer lei,
e não precisam estar legalmente explicitados para serem evocados”
(BENEVIDES, [s.d.], p. 3). No entanto, não se bastam em serem
naturais.
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Direitos humanos são históricos, em constante construção,
aperfeiçoamento e conquista. São, mais que dados, processos. Em
sua afirmação histórica, os direitos humanos são compreendidos em
três gerações de efetivação. Se o direito à dignidade é direito de todo
humano pelo fato de ser humano, esta dignidade não é um dado
natural, demandado realização processual e histórica, ou seja, a luta
pela garantia e promoção dos direitos humanos “radica-se na busca
de realização de condições para que a dignidade humana seja efetiva
na vida de cada pessoa ao tempo em que é reconhecida como valor
universal (para todas as pessoas)” (CARBONARI, 2008, p. 15).
O processo histórico de construção dos direitos humanos
evidencia uma acumulação e qualificação dos esforços pela garantia
e promoção da dignidade humana que, como orientação, visa uma
universalidade material e concreta, positiva, portanto, em lugar de
sua constituição abstrata (metafísica), como fora marcadamente até
o século XVII.
Ainda, nesse entendimento histórico dos direitos humanos,
a dignidade, diferente de algo dado, é construção do
reconhecimento, que demanda, como assinala Carbonari (2008, p.
15), “luta permanente contra a exploração, o domínio, a vitimização,
a exclusão”. Em função disso os direitos humanos constituem-se em
contradição com a sociedade, confrontando contextos
monopolizadores e excludentes que são desincentivos e
criminalizam a luta por direitos.
A dignidade humana é fruto, portanto, da humanização
(BENEVIDES, [s.d.], p. 10), da busca constante por sínteses
históricas capazes de “realizar a dignidade humana como efetividade
na vida de cada uma e de todas as pessoas” (CARBONARI, 2008, p.
15).
Um direito elementar para se pensar a realização mínima
dos direitos humanos e, por conseguinte, o alcance mínimo de
condições dignas de vida é o direito à alimentação adequada, ou seja,
garantir a todos a segurança alimentar. Trata-se de um direito que
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não se limita a pensar o acesso a alimentos (JUSIDMAN-RAPOPORT,
2014).
Segundo Filho (2007, p. 9), em análise que faz de diretrizes
da FAO, estão implicadas três dimensões no conceito de segurança
alimentar: “quantidade de alimentos suficiente para suprir o
mínimo recomendado para cada país, a qualidade e a salubridade da
alimentação e; finalmente, a garantia de acesso digno a esses
alimentos”. Uma alimentação adequada é aquela que garante, ainda
que como pano de fundo, a promoção da saúde, a perpetuação da
diversidade cultural. Em função disso, pensar a segurança alimentar
demanda assegurar produção alimentar adequada, estabilidade no
fluxo desses alimentos e acesso por parte de todos.
A Lei 11.346/2001) que estabelece: Art. 2º A alimentação
adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à
dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos
direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder
público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para
promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da
população. § 1º A adoção dessas políticas e ações deverá levar em
conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, regionais e
sociais. § 2º É dever do poder público respeitar, proteger, promover,
prover, informar, monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do
direito humano à alimentação adequada, bem como garantir os
mecanismos para sua exigibilidade.
Segundo o Art. 3º A segurança alimentar e nutricional
consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e
permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,
sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo
como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e
socialmente sustentáveis.
O uso de tecnologias de manipulação genética na produção
de alimentos, que gera cultura transgênicas, pode acarretar
problemas como: eliminação de espécies nativas (prevalência dos
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transgênicos na seleção natural), dizimação de abelhas, pássaros,
mariposas, borboletas, e outros, o que acaba por gerar desequilíbrio
ecossistêmico; produção de proteínas desconhecidas (e mesmo
maléficas) nos espécimes transgênicos e nos estágios de digestão dos
alimentos. Muitos espécimes de transgênicos contém alta resistência
a antibióticos. Quando ingeridos, a estrutura genética de resistência
aos antibióticos é absorvida pelo corpo que a digere. Isso pode
provocar desestabilização do sistema imunológico. No entanto, tudo
isso é apresentado e vendido ao consumidor com a etiqueta de mais
qualidade de vida.
CAVALLI (2001, p. 43) explicita isso ao afirmar que:
[...] o mundo se encontra na era do supermercado transgênico,
alimentos com os genes modificados chegam à mesa dos
consumidores, como a cenoura mais doce e contendo doses extras
de betacaroteno, o arroz com mais proteínas, a batata com retardo
de escurecimento, o melão com maior resistência a doenças, o
milho resistente a pragas, a soja com genes de castanha-do-pará
que aumenta seu valor nutritivo, o tomate longa vida, tendo sido o
primeiro alimento transgênico a ser comercializado e a ervilha
com genes que permitem sua conservação por mais tempo.

4 RESPONSABILIDADE, DESENVOLVIMENTO E DIREITOS
HUMANOS
Garcia e Adissi (2003) provocam para um primeiro
movimento necessário ao se propor caminhos para a efetivação do
direito à alimentação adequada que consiste na desconstrução de
premissas utilizadas para legitimar o uso de tecnologias
ambivalentes, como os agrotóxicos.
A primeira delas é a de que sem o uso destas tecnologias, a
produção de alimentos seria insuficiente ou, então, economicamente
inviável. Chamam-se esse argumento de fatalismo químico e o
descartam, pois, não considera procedimentos alternativos à
produção de alimentos, como o caso da agricultura orgânica em
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pequena escala, que podem suprir de maneira eficiente e com baixo
impacto o direito à alimentação adequada.
Uma segunda premissa a ser desconstruída, considerada
simplista e maniqueísta pelos autores, é a de que o uso de
agrotóxicos, se em acordo ao prescrito pelos fabricantes, não
causaria danos ou riscos quer seja à saúde ou ao ambiente. No
entanto, a toxidade dos produtos não decorre da forma como são
aplicadas, mas é elemento que os constitui. Além disso, sendo sua
função intoxicar alvos biológicos, a boa aplicação só tende a
potencializar a condição de intoxicação, fato que, sendo o ser
humano também biológico, não limita a chegada desses elementos
ao indivíduo humano.
Essa carência na argumentação que subsidia o uso de certas
tecnologias na produção de alimentos e que ancora sua justificativa
na necessidade de aumento de produção para sanar a demanda
mundial de alimentos evidencia interesses escusos ao processo.
Quer sejam econômicos, políticos, do setor privado ou de iniciativas
científicas, esses interesses manipulam a consciência social e
degradam o ambiente e a saúde das populações, sobretudo de suas
parcelas mais pobres.
Isso faz com que Jonas chame atenção para o fato de que, ao
mesmo tempo em que a técnica permite fazer o que quer, nega a
humanidade, por sua dinâmica, o guia para saber o que quer, de tal
forma que esse novo estágio da técnica encontra o homem,
estranhamente, sem preparação para seu uso responsável: “[...]
vivemos permanentemente à sombra de um utopismo indesejado,
automático, que faz parte do funcionamento do nosso mundo,
somos permanentemente confrontados com perspectivas finais cuja
escolha positiva exige a mais alta sabedoria e, para o homem
contemporâneo em particular, que até mesmo nega a existência de
seu objeto, ou seja, a existência de valor absoluto e de verdade
objetiva. Quando mais necessitamos de sabedoria é quando menos
acreditamos nela” (PR, 63).
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Essas tecnologias corporificam uma mercantilização da
natureza que objetiva a maximização dos lucros, onde o
esgotamento da sustentabilidade social e ambiental não constitui
qualquer empecilho (PEROZA; DREMISKY, 2015). Ao contrário, a
superação destes esgotamentos é, de forma manipuladora e escusa,
utilizada como argumento para justificar e legitimar a continuidade
da exploração e uso de tecnologias prejudiciais a saúda,
inviabilizadoras do direito à alimentação adequada.
A revolução verde, movimento da segunda metade do século
XX de potencialização da produção agrícola, mostra-se, assim
insustentável e, conforme apontam Peroza e Dremisky (2015), são
vários os motivos que corroboram essa constatação: concentração
de terra; ampliação de monocultivos; utiliza-se de trabalho
degradante; contaminação e uso desproporcional de recursos
naturais; influencia na padronização genética que, por
consequência, acarreta perda da diversidade de espécies vegetais e
animais; monopolização da oferta de sementes; utilização excessiva
de agentes químicos; derrubada da mata nativa; manipulação
política e econômica.
Várias alternativas e perspectivas de discussão tem surgido
ante este cenário. Neste ensaio, propor-se-ão três categorias como
princípios que podem subsidiar e orientar as discussões propositivas
de alternativas a este cenário, alternativas que tornem efetivo o
direito humano à alimentação adequada.
Cornejo e Rodríguez (2015) pontuam que a proposição de
princípios pode imprimir influência na construção de instrumentos
legislativos que orientem o desenvolvimento tecnológico em vista da
garantia de condições adequadas de alimentação além, obviamente,
de todo o conjunto de direitos necessários para que se efetive a
dignidade humana em sua plenitude. Teceremos, aqui, breves
considerações em relação à três princípios que, em nossa análise,
apresentam contribuição substantiva à problematização desta
temática. São eles: precaução, responsabilidade e sustentabilidade.
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Pelo princípio de precaução5, tem-se a concepção de uma
ação prudente amplificada. Isso sugere que, ao serem comparados
os prognósticos negativos e positivos do uso de determinada
tecnologia ou da efetivação de determinada ação, o prognóstico
negativo deve ‘pesar’ mais.
Não é uma mera oposição ao desenvolvimento tecnológico,
mas se trata de tomar as ações e práticas de tal desenvolvimento
tendo presente o outro, que pode sofrer ou ter sua existência
inviabilizada em decorrência de efeitos colaterais dos
empreendimentos tecnológicos.
A incerteza ante as consequências de projetos científicos é
justificativa suficiente para a necessidade de precaução em vista de
garantir a preservação das condições que fazem da vida uma
realidade viável.
A metodologia jonasiana aponta a precaução como atitude
humana demandada pela realidade complexa dos problemas (ou das
potencialidades) contemporâneos. É uma postura de antecipação e
análise, sendo condição e impelindo à ação responsável e repelindo
dinâmicas e processos fomentados pelo hedonismo ou por
futilidades antropocêntricas que relegam à coisificação as demais
formas de vida (e, inclusive, a de outros indivíduos humanos),
precarizando o sistema vital planetário.
O princípio de responsabilidade, elemento central da
proposição ética jonasiana, também se constitui subsídio para
pensar essa questão. Em sua articulação, Jonas apresenta quatro
elementos constitutivos e exigidos pelo contexto contemporâneo à
responsabilidade: não reciprocidade, totalidade, continuidade e
futuro.

5

Afirma Jonas: “Segundo Descartes, para que possamos estabelecer o que é indubitavelmente
verdadeiro, deveríamos equiparar tudo o que for duvidoso, de uma forma ou de outra, ao que é
comprovadamente falso. Aqui, ao contrário, para tomarmos uma decisão, deveríamos tratar como
certo aquilo que é duvidoso, embora possível, desde que estejamos tratando de um determinado tipo
de consequência” (2006, p. 86-87).
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A não-reciprocidade pressupõe a ação humana
independente da recíproca, independente de igualdade entre o
sujeito que pratica a ação e o sujeito ou o objeto que sofre a ação. A
responsabilidade evidencia a desigualdade existente entre a força do
agente e a debilidade do objeto que “sofre” a ação. Com o princípio
responsabilidade, o dever deixa de ser, conforme tradicionalmente
sustentado, a contrapartida de um direito e vice-versa. O sujeito,
mesmo sem a contrapartida do objeto, está obrigado.
Essa característica da não-reciprocidade possibilita pensar
os outros três elementos constitutivos da responsabilidade
jonasiana: totalidade, continuidade e futuro. A totalidade impõe à
responsabilidade abranger o ser total do objeto, de forma a serem
contemplados todos os seus aspectos e todas as formas de existência:
desde a mais bruta e elementar até a mais elevada. Inclui suprir
carências, mas também viabilizar possibilidades. Mesmo que primaz
o aspecto físico, as demais dimensões não podem ser descuidadas.
A continuidade abarca duas dimensões: a assistência
contínua e assistência na continuidade. Assistência contínua, pois a
responsabilidade não admite vacância: não pode ser cessada por um
período de tempo, pelo fato de que, ininterruptamente, o objeto
renova suas demandas. Assistência na continuidade, pois há uma
demanda de atenção à historicidade: é a questão da identidade.
Note-se que isso remonta a uma responsabilidade para com
o passado não no sentido de imputar responsabilidade pelo que já
ocorreu, mas de, ao assumir a responsabilidade para com os filhos
ou os cidadãos, reconhecer o passado que os antecede. O terceiro
elemento é a dimensão do futuro, compreendido anterior ao
presente imediato, no que diz respeito à ocupação da
responsabilidade, pois, consequências futuras são decorrências de
influências imediatas.
A não-reciprocidade da responsabilidade jonasiana a
autoriza como princípio em condições de abranger o futuro,
constituindo-se tarefa por fazer, por acontecer. Priorizar o futuro
não é pretexto para descuidar do presente: é a justificativa para o
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cuidado com o presente e o presente (a existência presente) a
evidência da necessidade de preservar o futuro (a continuidade
dessa existência).
Pensar o futuro não é pensar no futuro, mas ocupar-se do
futuro pensando-o desde hoje. Por isso, a responsabilidade
jonasiana se constitui como “o cuidado reconhecido como obrigação
em relação a um outro ser, que se torna preocupação quando há
ameaça à sua vulnerabilidade” (JONAS, 2006, 352).
Um terceiro princípio é o de sustentabilidade, vulgarizado
por seu uso unilateral em detrimento de forças econômicas
dominantes. Falar de um desenvolvimento sustentável precisa
considerar a melhoria das condições de vida, o que não se reduz ao
enriquecimento.
O fortalecimento de interações saudáveis com o ambiente e
entre os humanos são condições primordiais para a realização e
manutenção do equilíbrio ecológico, traço que, se ausente,
inviabiliza pensar qualquer proposta como sustentável. Como
lembram Cornejo e Rodríguez (2015), “el desarrollo sustentable es
el desarrollo que tiene en cuenta las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer
sus propias necesidades”. Satisfazer necessidades implica garantir
a condição de liberdade para que os indivíduos possam constituir-se
sujeitos de seus processos.
SEN (2000, p. 71) nos lembra que:
Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva
da liberdade seja colocada no centro do palco. Nesta perspectiva,
as pessoas têm de ser vistas como ativamente envolvidas – dada a
oportunidade na conformação do seu próprio destino, e não
apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos
programas de desenvolvimento. O Estado e a sociedade têm papéis
de sustentação, e não apenas de entrega sob encomenda.

Com base nesses princípios, faz-se mister apontar, ainda
que sumariamente, alternativas que podem ser desenvolvidas.
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Políticas orientadas por esses princípios podem fomentar contextos
de transparência, participação popular, descentralização e
autonomia legislativa que viabilizem a construção de uma concepção
de economia (JUSIDMAN-RAPOPORT, 2014, p. 91) que ultrapasse os
limites restritos do crescimento econômico enquanto ampliação do
capital financeiro e aumento quantitativo de índices e estatísticas.
Com base nesses princípios, algumas linhas orientativas em
vista da problematização do direito à alimentação adequada são:
assegurar a sustentabilidade dos recursos vivos do planeta; evitar a
perda da diversidade genética pela introdução e restrição de
variedades; proporcionar condições de maior e mais qualificada
participação da sociedade civil nas discussões sobre o uso de
biotecnologias; monitorar e avaliar os impactos sociais e ambientais
do uso de biotecnologias na produção de alimentos; política de
preços racional que permita e incentive a produção de alimentos
sem adição direta de biotecnologias; enfoque holístico da agricultura
em vista de assegurar que alternativas agroecológicas não sejam
ignoradas em detrimento de biotecnologias ecologicamente
adaptadas.
Alcançar a garantia da segurança alimentar e a efetividade
dessas linhas orientativas demanda um esforço por constituir
contexto que permita pensar esse direito. Filho et al. (2007)
apresentam o que entendem ser deveres de uma sociedade que se
ponha a pensar o direito à alimentação adequada, entre os quais
destacam-se a adoção e implementação de políticas participativas e
sustentáveis que façam do desenvolvimento uma ferramenta de
erradicação da pobreza e da desigualdade; e a viabilização de
segurança econômica às iniciativas de produção de alimentos
orgânicos em nível familiar, regional, nacional e global, garantindo
a manutenção dessa cultura.
Além disso, o Estado possui, em todos os estágios desse
processo, papel fundamental e precisa ser o agente promotor de
todo esse movimento, haja visto seu dever de assegurar e promover
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os direitos de seus cidadãos. Em linhas gerais, é dever do estado
respeitar, promover e realizar o direito à alimentação adequada.
Respeitar implica não intervir nas iniciativas locais de
produção de alimentos das comunidades, inclusivo no que diz
respeito aos costumes culturais específicos de cada uma delas;
proteger pressupõe garantir que os alimentos que chegam às
populações sejam condizentes com a promoção de uma nutrição
adequada, garantindo o desenvolvimento como liberdade; por fim,
realizar o direito à alimentação demanda do Estado alternativas
para situações específicas ou temporárias nas quais determinadas
populações não conseguem, por sua própria condição, realizar tal
direito.
Assim como o fazem Peroza e Dremisky (2015) a
agroecologia é uma alternativa e caminho promissor à realização do
direito à alimentação adequada, é a ciência do futuro sustentável.
Dessa maneira é definida por PEROZA; DREMISY (2015, p.
30048) a questão que
A agroecologia é a ciência para o futuro sustentável, pois integra e
articula conhecimento de diferentes ciências, assim como, o
conhecimento popular, permitindo tanto a compreensão, análise e
crítica do atual modelo de desenvolvimento e de agricultura
industrial, como o desenho de novas estratégias para o
desenvolvimento rural e de estilos de agriculturas sustentáveis,
desde uma abordagem transdisciplinar e holística (

Com o propósito de preservar esse respeito pelo cultivo
sustentável a fim de garantir o incentivo ao desenvolvimento
socioambiental, a agroecologia constrói suas bases a partir das
experiências da agricultura de cunho ecológico, na preparação de
propostas coletivas capazes de enfrentar a lógica do atual modelo de
produção agrícola, com o objetivo de substituí-lo por outro,
comprometido com a sustentabilidade econômica, social e
ambiental (LEFF, 2002).
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Em sua essência, a agroecologia proporciona o
conhecimento e a metodologia necessários para desenvolver de uma
agricultura em um contexto ambientalmente consciente, altamente
produtivo e economicamente viável. Sua pretensão é de abrir portas
para o desenvolvimento de novos paradigmas da agricultura, em
partes, porque corta pela raiz a distinção entre a produção de
conhecimento e sua aplicação, valorizando o conhecimento local e
empírico dos agricultores, a socialização desse conhecimento e sua
aplicação ao objetivo comum da sustentabilidade (GLIESSMAN,
2000).
Por fim, a agroecologia se apresenta como uma saída aos
impasses de nosso tempo. Se, de acordo Hans Jonas, a heurística do
medo seria uma maneira de nos impactar para repensarmos a
prática de nossa responsabilidade socioambiental para a
preservação das condições de vida para as futuras gerações, a
agroecologia busca um caminho para garantir isso.
A responsabilidade é um dos princípios norteadores da
prática agroecológica, pois exige que, substancialmente, o respeito
impere nas relações humanas com a natureza. Obviamente que,
nesta compreensão, os princípios desta ética da responsabilidade
são fundamentais para uma fecunda prática educativa
socioambiental que sirva de legado do compromisso que assumimos
com nossos descendentes.
5 Conclusão
“O problema de como alimentar a crescente população
mundial vem naturalmente em primeiro lugar, pois dele depende
tudo o mais” (JONAS, 2006, p. 302). Buscou-se demonstrar neste
estudo, porém, que a falta de alimentos e a alimentação inadequada
não são problemas de volume de produção (déficit de produção),
mas de distribuição desigual de recursos e de acesso aos alimentos.
Logo, são problemas culturais que demandam reformulação
de projetos políticos e econômicos. Transgênicos e agrotóxicos
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ameaçam a vida das futuras gerações. Em Jonas, o desconhecimento
dos possíveis efeitos e as previsões que se tem, de que podem causar
mal, constituem-se argumentos suficientes para, no mínimo,
repensar esses processos.
O dever humano de promover a continuidade de condições
que viabilizem a vida em sua integralidade, conforme proposição
jonasiana, aponta para referenciais que resgatem e promovam a
dignidade humana. Categorias como a precaução, a sustentabilidade
e a responsabilidade (tomada como princípios por Jonas) indicam a
necessidade e subsidiam a reformulação dos projetos e noções de
desenvolvimento, priorizando o desenvolvimento humano que tem,
como uma de suas condições de efetividade, o direito à alimentação
adequada (segurança alimentar).
A leitura dessas categorias a partir do pensamento de Hans
Jonas permite fortalecer a proposição seniana do desenvolvimento
como liberdade, amenizando situações, realidade e processos que
inviabilizam ou inibem a realização das liberdades individuais. Em
vista disso, a pesquisa considera, como alternativas a esse contexto,
o incentivo à agroecologia e às tecnologias alternativas de produção;
o fortalecimento das reflexões sobre bioética e desenvolvimento
humano; a exigibilidade do dever do Estado de proporcionar
condições mínimas de alimentação adequada.
Isso não irá barrar a desenfreada ambição humana, mas
poderá, em algum nível, promover um equilíbrio entre esta força e
a possibilidade de continuidade de autênticas condições de vida e da
possibilidade de ser efetivado o direito humano à alimentação
adequada.
Em seu Art. 25º, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos afirma: “Toda a pessoa tem o direito a um nível de vida
adequado que lhe assegure, assim como a sua família, a saúde e o
bem-estar, e em especial a alimentação, vestimenta, habitação,
assistência médica e os serviços sociais necessários”.
Como afirmamos no início deste ensaio, os direitos
humanos são construção histórica e sua realização demanda
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processos conjuntos de construção e problematização das realidades
que violam a possibilidade de efetivação plena da dignidade
humana. “O problema da fome não é um problema de volume de
produção, mas de distribuição desigual de recursos para ter acesso
aos alimentos” (LISBOA, 2017).
A falta de alimentos é um problema cultural e não um
problema de déficit de produção. Transgênicos e agrotóxicos
ameaçam a vida das futuras gerações. Jonas compreende que isso
não pode ser feito. O desconhecimento dos possíveis efeitos e as
previsões que se tem, de que podem causar mal, já seriam, na teoria
jonasiana, argumentos suficientes para repensar, no mínimo, esses
processos.
Como já assinalava Jonas, “as tecnologias agrárias de
maximização têm impactos cumulativos sobre a natureza que mal
começaram a revelar-se em âmbito local” (2006, p. 302). Importa,
pois, constituir referenciais que resgatem e promovam a dignidade
humana. Tecnologias de produção de alimentos que violam o direito
à segurança alimentar não são avanços científicos, mas escancaram
a incapacidade “demonstra sua incapacidade de transformar o
desenvolvimento científico e tecnológico, em bem-estar e qualidade
de vida para um número maior de pessoas” (PEROZA; DREMISKY,
2015, p. 30045).
São alternativas a esse contexto o incentivo da agroecologia,
fortalecimento das reflexões sobre bioética e estratégias de
desenvolvimento amparadas nos princípios da precaução,
responsabilidade e sustentabilidade. Isso não irá barrar a
desenfreada ambição humana, mas poderá, em algum nível
promover um equilíbrio entre esta força e a possibilidade de
continuidade de autênticas condições de vida e da possibilidade de
ser efetivado o direito humano à alimentação adequada.
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DEMOCRACIA E SUSTENTABILIDADE COMO UTOPIA
PARA O ALCANCE DA JUSTIÇA SOCIAL
Nadja Regina Matte1
Aline Ferreira da Silva Diel2
1 INTRODUÇÃO
A globalização econômica é uma característica intrínseca da
sociedade contemporânea, que pauta seu desenvolvimento nos
intercâmbios de tecnologias, bens, serviços e pessoas entre
diferentes nações. Neste sentido, diversos Estados adotam medidas
que visam estabilizar as economias emergentes, adotando políticas
neoliberais que reduzem direitos e garantias coletivas e individuais,
promovendo, consequentemente, um afastamento entre os diversos
setores sociais, acentuando a pobreza e a marginalização de um
determinado contingente populacional.
Notadamente, o Estado deve promover uma adequada
regulamentação para a consolidação de um desenvolvimento
sustentável e o equilíbrio econômico entre os diferentes setores
sociais, buscando a eliminação da pobreza e a desconcentração de
renda. Neste sentido, questiona-se: qual a importância da
democracia e de políticas sociais de sustentabilidade para o alcance
da justiça social no território brasileiro?
Conjectura-se, inicialmente, que a democracia é o veículo
adequado para um efetivo alcance da justiça social, tendo em vista
que seus mecanismos deliberativos são adequados para
1
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regulamentar a crescente expansão da globalização econômica e
suas medidas neoliberais, pois busca promover, através da
cidadania participativa, a equidade social. Outrossim, políticas
públicas de sustentabilidade promovem a participação de empresas
e da sociedade na constituição de mecanismos de desenvolvimento
sustentável, apto a alcançar a sociedade de forma ampla.
Para analisar a problemática arguida utilizou o método de
pesquisa fenomenológico, compreendido como “interpretação ou
hermenêutica universal”, isto é, baseado em uma revisão crítica dos
temas transmitidos pela tradição filosófica através da linguagem, o
que permite a “destruição” e “revolvimento” do chão linguístico da
metafísica ocidental, o que permite, de forma analítica, a
proximidade com a práxis humana como existência e facticidade, em
que a linguagem – o sentido, a denotação – não é analisada num
sistema fechado de referências, mas, sim, no plano da historicidade
(STRECK, 2014).
Paralelamente, ao lado do método fenomenológico, utilizouse como método de procedimento o monográfico, objetivando uma
organização teórica direcionada de uma temática bem delimitada e
específica, proporcionando mais segurança à elaboração da
pesquisa.
Para uma melhor compreensão do tema delimitado, o
trabalho divide-se, em duas seções, abordando-se, respectivamente,
a democracia enquanto base sólida para um desenvolvimento social
sustentável e a importância da consolidação de políticas públicas de
sustentabilidade para o alcance da justiça social e da qualidade de
vida do cidadão.
2 A DEMOCRACIA ENQUANTO BASE SÓLIDA PARA UM
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUSTENTÁVEL NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
A população mundial, em 2017, atingiu a cifra dos 7.5
bilhões de pessoas e projeções futuras, indicam para 2030, mais de
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nove bilhões de indivíduos sobre o planeta. Todavia, ao contrário do
que alguns apregoam, o grande problema demográfico do Século
XXI, não é simplesmente o crescimento e nem mesmo número total
de habitantes.
São os novos desafios demográficos que se impõem nesse
século, como por exemplo: diversos tipos de racismo ou
preconceitos étnicos, culturais; migrações em massa de regiões ou
países pobres para regiões ou países desenvolvidos; rápido
envelhecimento da população em geral, principalmente nos países
ricos; persistência da pobreza e como consequência, a fome e a
desnutrição de uma significativa parcela da população mundial;
excesso de consumo de alimentos por uma parcela crescente da
população mundial, entre muitos outros.
A questão que vem arregalar os olhos é que, os alimentos,
antes de mais nada, são mercadorias, objetos destinados ao
mercado, à compra e à venda, significando que quem não detém o
poder de compra ou recursos financeiros para tal, não pode adquirir
os mantimentos necessários à sua sobrevivência, mesmo que eles
existam em abundância: estarrecedor, questionável, inaceitável e de
grande preocupação para a manutenção da vida e da saúde de nossa
espécie, afinal, vivemos todos num único planeta e algo tão severo
nos diferencia: um sistema que apregoa a alguns a miséria e o caos.
Esse imenso número de pobres e em boa parte subnutridos,
localiza-se na Ásia, com exceção do Japão e dos Tigres Asiáticos; em
segundo lugar na África subsaariana e na América Latina; também
em países ex-socialistas e algumas nações da Europa oriental. Desde
os anos de 1980 essa taxa vem decrescendo, mas o número de
pessoas com fome oculta vem aumentando, ou seja, a endêmica ou
oculta, gera subnutrição, que mesmo com o grande avanço
tecnológico na agricultura, ainda alcança 870 milhões de pessoas no
mundo.
Segundo dados internacionais, a pessoa que ingere menos
de 2500 calorias dia sofre de subnutrição, debilitando a saúde e
abrindo caminho para uma variada série de doenças. Ocorre não por
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produção insuficiente de alimentos, mas pelo contrário, existe até
uma produção superior à necessidade média de toda população
mundial, mas sim por uma distribuição irregular, extremamente
desigual, com objetivos de lucro e não de bem estar social.
E que seja distribuída de forma unânime, cooperativa,
promovendo a justiça, a paz e a capacidade de sentir-se pertencente
a esse mundo como alguém que opina, sonha, contribui, vislumbra
um futuro de oportunidades de mudança, de melhoria e de
implementação de ações, capazes de fazer a diferença na existência
e na sobrevivência dessa humanidade sofrida ao bel prazer de um
sistema geopolítico que apregoa e induz ao desespero e
desesperança.
Neste contexto, como observa Piovesan (2000, p. 4), o
alcance universal dos direitos humanos é mitigado pelo largo
exército de excluídos, que se tornam supérfluos em face do
paradigma econômico vigente, vivendo mais no "Estado da
natureza" que propriamente no "Estado Democrático de Direito".
Por sua vez, o caráter indivisível destes direitos é também mitigado
pelo esvaziamento dos direitos sociais fundamentais, especialmente
em virtude da tendência de flexibilização de direitos sociais básicos,
que integram o conteúdo de direitos humanos fundamentais.
A garantia dos direitos sociais básicos (como o direito ao
trabalho, à saúde e à educação), que integram o conteúdo dos
direitos humanos, tem sido apontada como um entrave ao
funcionamento do mercado e um obstáculo à livre circulação do
capital e à competitividade internacional. A educação, a saúde e a
previdência, de direitos sociais básicos transformam-se em
mercadoria, objeto de contratos privados de compra e venda — em
um mercado marcadamente desigual, no qual grande parcela
populacional não dispõe de poder de consumo.
Em razão da indivisibilidade dos direitos humanos, a
violação aos direitos econômicos, sociais e culturais propicia a
violação aos direitos civis e políticos, eis que a vulnerabilidade
econômica-social leva à vulnerabilidade dos direitos civis e políticos.
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Acrescente-se ainda que este processo de violação dos direitos
humanos alcança prioritariamente os grupos sociais vulneráveis,
como as mulheres e a população negra (daí os fenômenos da
"feminização" e "etnicização" da pobreza).
A democracia surge, neste contexto, como forma de buscar
o ideal de equidade, compreendido enquanto desenvolvimento
sustentável, pois, como pondera Sen (2000, p. 182), é preciso vê-la
“como criadora de um conjunto de oportunidades, e o uso dessas
oportunidades requer uma análise diferente, que aborde a prática
da democracia e direitos políticos.” Conforme pondera Piovesan
(2000, p. 13), na acepção formal, pode-se afirmar que a democracia
compreende o respeito à legalidade, constituindo o chamado
Governo das Leis, marcado pela subordinação do poder ao Direito.
Esta concepção acentua a dimensão política do conceito de
Democracia, na medida que enfatiza a legitimidade e o exercício do
poder político, avaliando quem governa e como se governa. As
regras do jogo democrático representam a civilidade da passagem
do reino da violência para o da não violência. No que concerne a
acepção material, pode-se sustentar que a democracia não se
restringe ao primado da legalidade, mas também pressupõe o
respeito aos direitos humanos.
Isto é, além da instauração do Estado de Direito e das
instituições democráticas, a democratização requer o
aprofundamento da democracia no cotidiano, por meio do exercício
da cidadania e da efetiva apropriação dos direitos humanos. Neste
sentido, não há Democracia sem o exercício dos direitos e liberdades
fundamentais. A Democracia exige, assim, a igualdade no exercício
de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais.
Desta forma, a democracia estende um olhar de forma
ampla para a sociedade, e articula mecanismos adequados, através
de políticas públicas, que envolvam diferentes setores sociais,
sobretudo o setor econômico, pois, como destaca Sen (2009, p. 284),
a avaliação do desenvolvimento não pode ser dissociada da vida que
as pessoas podem levar e da verdadeira liberdade de que desfrutam.
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O desenvolvimento dificilmente pode ser visto apenas com
relação ao melhoramento de objetos inanimados de conveniência,
como um aumento do PIB (ou da renda pessoal) ou a
industrialização — apesar da importância que possam ter como
meios para fins reais. Seu valor precisa depender do impacto que
eles têm nas vidas e liberdades das pessoas envolvidas, que necessita
ser central para a ideia de desenvolvimento.
Outrossim, se o desenvolvimento é entendido de forma mais
ampla, com ênfase nas vidas humanas, então se torna
imediatamente claro que a relação entre o desenvolvimento e a
democracia tem de ser vista, em parte, com relação a sua ligação
constitutiva, e não apenas através de suas ligações externas (SEN,
2009, p. 284).
3 A IMPORTÂNCIA DA CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SUSTENTABILIDADE PARA O ALCANCE DA
JUSTIÇA SOCIAL
Portanto, tem-se razão ao nos interessar pelo crescimento
econômico, mesmo nos termos bastante limitados do crescimento
do PNB ou do PIB per capita, já que o aumento da renda real pode
abrir caminho para algumas realizações muito importantes; por
exemplo, a conexão geral entre o crescimento econômico e a
remoção da pobreza está hoje razoavelmente bem estabelecida,
sendo complementada por considerações distributivas.
Além de gerar renda para muitas pessoas, um processo de
crescimento econômico tende a expandir o tamanho da receita
pública, que pode ser usada para fins sociais, como escolas,
assistência médica e à saúde e outros serviços que melhoram
diretamente as vidas e as capacidades das pessoas (SEN, 2009, p.
285).
Para a consolidação da Democracia, emerge o desafio da
construção de um novo paradigma, pautado por uma agenda de
inclusão, que seja capaz de assegurar um desenvolvimento
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sustentável, mais igualitário e democrático, nos planos local,
regional e global. A prevalência dos direitos humanos e do valor
democrático há de constituir a tônica deste novo paradigma, sob as
perspectivas de gênero, raça e etnia (PIOVESAN, 2000, p. 5), do
mesmo modo, como pondera Corrêa (2000, p. 214), a realização
democrática de uma sociedade, compartilhada por todos os
indivíduos ao ponto de garantir a todos o acesso ao espaço público e
condições de sobrevivência digna, tendo como valor-fonte a
plenitude da vida.
Como vive-se uma fase de um neoliberalismo radical,
fundamentalmente no Brasil, precisa-se dispor a compreender esse
fenômeno e não se deixar guiar por ele mas, ao contrário, buscar
forças para que o sonho e a utopia de um mundo possível, não se
desfaça dentro de nós, mas que se efetive com maior firmeza através
da união, da ajuda, da busca de soluções que nasçam nas bases desse
agrupamento, dessa cooperativa, de uma formação contrária ao que
esperam.
A utopia, neste sentido, como conceitua Corrêa (2002),
representa este conjunto de ideias, representações, teorias, crenças
e valores, voltados para a construção do projeto de um mundo novo,
sem opressores e sem oprimidos, como esperança enquanto objeto
realizável.
4 QUALIDADE DE VIDA COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO
CIDADÃO
Essa expressão, qualidade de vida, que tanto se efetiva em
comentários e artigos, tornou-se uma busca incansável de pessoas
que vivenciam o dia-a-dia, sua falta de tempo, seu estresse, falta de
tempo pra a família e para o lazer, unindo-se a isso os problemas de
saúde e de todas as outras situações que causam desconforto e
insatisfação.
A partir dessa situação tão polêmica, esse termo é utilizado
por diversos setores em diversas intenções e finalidades. Pode-se
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verificar que o vendo estampado em vários lugares como um
guarda-chuva que tudo pode significar e em que nele tudo se pode
denominar. Mas nesse entremear de situações, grandes centros de
pesquisa, universidades e importantes organizações internacionais
estão se empenhando em esclarecer o que essa terminologia vem a
denominar realmente e quais seriam os principais passos para que
efetivamente se possa alcançá-lo.
Reunidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde), um
grupo busca responder à pergunte que não quer calar: ‘O que é a
Qualidade de vida?’. Puderam, assim, reunir o que existe de mais
significativo e realçador na vida das pessoas e quais as atitudes
situações e atitudes que mais atuam no seu bem-estar.
Ao se pressupor que saúde é um completo bem-estar físico,
social, psíquico, perceberam claramente que a Qualidade de vida
está relacionada a muitos aspectos subjetivos, como bem estar,
felicidade, amor, paixão, realização pessoal, sociabilidade, esporte,
turismo, boa vizinhança, bom relacionamento familiar, no trabalho,
entre outros, como também escolaridade, renda e aos demais fatores
que estão relacionados ao desenvolvimento econômico e social.
Tentando sistematizar um conceito, em que os aspectos
subjetivos tem relação com o nosso estilo de vida, como, por
exemplo, se a prática do exercício físico faz parte de seu dia a adia,
se sua forma de alimentação é adequada, se tem boa vizinhança, se
faz caminhadas pelos parques da cidade, se tem uma condição em
que lazer e sociabilidade se reúnem, se sentem-se feliz com a vida
que leva, se participa e é incentivador de práticas sociais que
promovam o bem estar da comunidade.
Como a coleta de lixo e seu reaproveitamento de forma
adequada, se participa de associação de moradores e faz disso um
compromisso com sua comunidade, contribuindo e colaborando da
administração participativa. Ficando claro que, os aspectos objetivos
tem relação direta com as condições de vida (renda, localização de
sua residência, acesso à educação e em que nível).
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No entanto, além de sua subjetividade, essa expressão
possui um aspecto multidimensional, como as dimensões
psicológicas, sociais e físicas, possuindo dimensões positivas, como
a mobilidade e negativas, como a dor. De acordo com o OMS, a
Qualidade de vida é a percepção do indivíduo de sua posição na vida,
no contexto da cultura e em sistemas de valores, nos quais vive, e
relacionados aos seus objetivos, como também suas expectativas.
O bem estar físico, psicológico, as relações sociais,
ambientais, nível de interdependência e crenças sociais e religiosas,
denotam que esses aspectos são comuns e universais. E a estes itens
deram o nome de ‘domínios’, os quais são os principais aspectos que
determinam a qualidade de vida de uma pessoa. Cada um deles
determinando um tipo de característica.
Nossa qualidade de vida seria a existência ou não de dor e
de desconforto, fadiga, energia, a qualidade de nosso repouso e sono,
na questão física. Já, no domínio psicológico, a autoestima, a imagem
corporal e aparência, como também os aspectos cognitivos, como
aprender, pensar, concentração, memória. Ressalta-se a capacidade
de trabalho, mobilidade, apto para atividades da vida cotidiana, o
dos prejuízos da dependência a medicamentos, dá-se o nome de
nível de Independência. Também inseridos nas relações pessoais,
inseridos nos domínios das relações sociais, o suporte ou apoio
social e a vida sexual são itens importantes para a qualidade de vida.
Com aspecto de grande relevância em nosso estudo, citamos
aqui o domínio do ambiente, como segurança física e proteção, o
ambiente no lar, os recursos financeiros, a disponibilidade e
qualidade de serviços de saúde, o transporte, o lazer e aspectos do
ambiente físico como ruídos, poluição, trânsito e clima.
Cita-se também o domínio sobre os aspectos espirituais,
religião e crenças pessoais que influenciam as perspectivas e
objetivos de uma pessoa, trabalhando, assim como sua qualidade de
vida. Reportando-nos à etimologia do termo qualidade deriva de
‘qualis’ (latim) que significa o modo de ser característico de alguma
coisa.
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Acerca disso BODSTEIN (1997, p. 45), refere que.
Conceituar qualidade de vida é uma tarefa difícil porque cada um
de nós tem a impressão de que já sabe o que esta expressão quer
dizer, ou quando não, sente o que ela exprime. Isto se deve,
provavelmente, ao fato de tratar-se de um conceito que remonta à
Antiguidade e de ter sofrido, ao longo da História, várias
transformações em seu sentido.

A abordagem socioeconômica tem os indicadores sociais
como principal elemento. O termo qualidade de vida, neste contexto,
se popularizou por volta de 1960 quando políticos norte-americanos
o usaram como plataforma política. Falar de qualidade de vida
naquele momento seria como uma recomendação para o sucesso
administrativo. Há registros de que o presidente dos Estados
Unidos, Lyndon Johnson, utilizou-se do termo em um discurso em
1964 na Universidade de Michigan que abordava o interesse das
pessoas por uma ‘vida boa’ ou ‘vida de qualidade’.
Além disso, os discursos da época abordavam o
compromisso da sociedade em assegurar às pessoas, estruturas
sociais mínimas que lhes permitissem perseguir sua felicidade (DAY,
JANKEY, 1996). Muitos outros políticos desde então, em diversos
países, têm utilizado o conceito de qualidade de vida em suas
campanhas e isso, de certa forma, incentivou a pesquisa sobre o
tema.
Considerando a pesquisa sobre qualidade de vida,
especialmente nos Estados Unidos, num primeiro momento, os
indicadores econômicos foram o parâmetro primordial para se tanto
considerado em si mesmo, como relacionado a outro grupo,
podendo, assim, assumir tanto características positivas como
negativas. Porém, quando se fala em qualidade de vida, acredita-se
que, geralmente, refere-se a algo bom, digno e positivo (SANTIN,
2002).
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma das
formas mais tradicionais de se avaliar qualidade de vida em grandes
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populações. Segundo Minayo, Harts e Buss (2000), tem por objetivo
ser um indicador sintético de qualidade de vida e está alicerçado na
noção de capacidades, ou seja, numa leitura ampliada do conceito de
desenvolvimento humano no qual, por exemplo, saúde e educação
são dimensões importantes para a expansão das capacidades dos
indivíduos.
Uma análise crítica deste indicador é sempre importante,
pois este poderia estar mais relacionado com o crescimento e menos
com o desenvolvimento que seria um conceito mais amplo
considerando mudanças histórias da sociedade.
Porém, devemos a AMARTYA SEN, juntamente com o
economista paquistanês MAHBUD Ul HAQ, a criação Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) para o programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 1990. O IDH tenta
complementar os dados que são levantados pela mensuração
clássica do Produto Interno Bruto (PIB) por habitante através de
uma nova escala de avaliação que supõe que a riqueza de um país
não seria necessariamente responsável pelo bem estar de seus
habitantes, já que existiriam outras questões em jogo, como o acesso
a educação e saúde gratuitas e de qualidade, dentre outras.
De acordo com Amartya Sen, a medida do PIB é limitada e,
quando utilizada sozinha, se constitui em um verdadeiro desastre já
que os indicadores de consumo e produção dos mercados não dizem
grande coisa sobre a liberdade e o bem estar que dependem de uma
organização social mais complexa tais como uma distribuição mais
justa de renda.
Para o cálculo do IDH, leva-se em conta a análise de três
fatores: 1) O PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de
compra da moeda de cada país, dentro do padrão dólar PPC
(paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo
de vida entre os países); 2) a longevidade, que se apoia na
expectativa de vida ao nascer; e 3) a educação, avaliada pelos índices
de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os níveis de
ensino.
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As três dimensões são avaliadas dentro de uma formula
matemática que irá gerar o IDH de cada país de zero (pior IDH) até
1 (melhor IDH). O IDH reflete sempre a situação mundial com dois
anos de atraso. Isso significa que os dados mais atualizados do PNUD
em termos de desenvolvimento humano são de 2008, onde o Brasil
ocupa o 70º lugar com o IDH de 0.807, embora o nosso PIB em 2009
tenha ficado em pouco mais de 1, 7 trilhões de dólares, o que faz de
nós a 11º economia mundial. Em termos de PIB, a Islândia é a 125º
colocada. Seu IDH, entretanto, é o primeiro do mundo (0.968).
Mesmo os Estados Unidos, que detém o posto de maior PIB mundial
– 13,820 trilhões de dólares – ocupa tão somente o 15º lugar em
termos de IDH (0.950).
No caso do Brasil, o IDH deixa claro que o nosso problema
não é exatamente a falta de recursos econômicos, já que este não é,
definitivamente, um país pobre. No entanto, as desigualdades e má
distribuição de renda nos colocam em um patamar de
desenvolvimento humano inferior ao Uruguai, Cuba e Líbia, 47º,
48º e 52º lugares no IDH mundial, respectivamente. Para Amartya
Sen, é difícil pensar em algo tão abstrato como o bem estar e a
felicidade dos seres humanos sem ligá-las a alguma forma de
regulação econômica.
Tudo isso mais a liberdade e a capacidade de viver como
seres racionais e capazes de tomar decisões apropriadas, deriva da
forma como uma sociedade se organiza. O pensamento que
preconiza que os mercados não têm necessidade de controle e que
as pessoas farão boas escolhas de forma automática foi desmentido
pelas últimas crises econômicas mundiais e apontam para a
necessidade de organizar a economia de forma a tornar possível um
conjunto de escolhas que gerem um aumento da qualidade de vida
dos povos. Existem diferenças qualitativas entre, por exemplo,
combater a fome em um país e aumentar o nível nutricional de seus
habitantes.
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De fato, a qualidade de vida e a busca pela melhoria da
qualidade de vida são procuras incessantes dos seres humanos de
que uma das características fundamentais da nossa espécie é a
eterna necessidade de querer viver bem, de constantemente
vislumbrar novas condições para melhoria do cotidiano, de tentar
superar as condições mais adversas por outras um tanto melhores.
Segundo (CAMPAÑA (1997, p. 125)
Os estudiosos da ‘qualidade de vida’ no mundo capitalista, apesar
da quantidade de investigações realizadas, nunca estão
completamente de acordo sobre o quê de fato esta qualidade de
vida significa e como deve ser medida. Para a maioria, contudo, o
termo ‘qualidade’ supõe a superação de uma limitada avaliação
quantitativa do desenvolvimento.

Sob o ângulo prático, o que se quer destacar com esta
afirmação é que uma pessoa que trabalha no corte da cana, por
exemplo, estará identificando fatores de ‘qualidade de vida’
diferentes de um alto executivo. Essa condição ocorre porque as
dimensões concretas da vida impõem percepções, aspirações,
projetos e sonhos de formas distintas para cada um dos indivíduos,
das mais diversas classes sociais, inclusive no interior de uma
mesma classe.
Nesse caso, as noções, pré-noções e julgamentos que os
indivíduos possuem em relação ao significado da expressão
‘qualidade de vida’ não estão isentos de uma caracterização social,
mas, pelo contrário, o meio social também forja os padrões de
entendimento do que seja considerado como um bom estilo de vida,
ou uma vida com qualidade. E mais: esses padrões e as definições
sobre o que seja uma boa ou má qualidade de vida, além de
dependerem da inserção do indivíduo em determinada classe social,
comunidade ou grupo, estão também intimamente relacionados à
época histórica e ao grau de desenvolvimento da sociedade como um
todo. Para clarear melhor esta afirmação, veremos os fatos que se
seguem.
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O domínio de técnicas adequadas à produção do fogo, para
a espécie humana, no período Neolítico, sem dúvida, se traduziu
como um enorme salto em termos de qualidade de vida. Com o fogo,
o homem passou a se proteger do frio e dos predadores, além de
poder cozinhar os alimentos.
Já, a invenção da roda, cerca de 4000 a.C., no período
denominado como Proto-História proporcionou a substituição dos
antigos trenós por carros de duas e quatro rodas. Este fato
revolucionou a vida dos humanos, pois facilitou não só a sua
locomoção, mas, também o transporte de cargas, melhorando sua
qualidade de vida.
Reportando-se para a Grécia Antiga, Bodstein lembra que na
polis o bem estar humano não dependia somente de descobertas
naturais e de artefatos técnicos, mas estava fortemente vinculado à
participação na vida pública, espaço de liberdade e de igualdade
entre os que eram designados cidadãos, isto é, para aqueles que
participavam da dimensão social e política, claramente expressa,
sobretudo nas cidades-estados.
Assim, ‘participar da vida pública adquiria nesse contexto
um sentido preciso: uma realização, uma conquista e, portanto, uma
ação que se projetava para além das necessidades biológicas do
homem’ (BODSTEIN, 1997, p.186). Pode-se dizer, portanto, que para
os gregos da polis a participação política era uma condição sine qua
non na definição de qualidade de vida.
Baseando-se neste sobrevoo histórico, reforça-se a ideia de
que o que determina a qualidade de vida é uma condição histórica e
social. Ao julgar quais seriam os elementos indicadores de uma boa
qualidade de vida a resposta dada por determinada pessoa,
indiscutivelmente, virá impregnada por estes fatores sócios
históricos, embora nem sempre conscientes e explicitados.
Quanto à inserção de classe, esta também é fundamental
para a construção de parâmetros subjetivos de qualidade de vida, à
medida que o campo de possibilidades de almejar algo melhor está
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circunscrito na realidade vivida e nas possibilidades que de fato
foram se desenvolvendo e se apresentando ao longo de nossas vidas.
Neste sentido, SCHAFF (1967, p. 71) aponta que:
O homem nasce numa determinada sociedade, sob determinadas
condições sociais e inter-humanas que ele próprio não escolhe; são
elas o resultado da atividade de gerações anteriores [e] a opinião
do que é bom ou mau, do que é digno ou não, quer dizer, o
determinado sistema de valores, é dado socialmente, igualmente
como o conhecimento do mundo, que é determinado pelo
desenvolvimento histórico da sociedade. As condições sociais
formam, com a ajuda da consciência social vigente, o indivíduo
humano, que nasce e se desenvolve numa sociedade. É neste
sentido que as condições criam o indivíduo.

Como então estipular o que seja qualidade de vida? Crocker
(1993) – em um artigo sobre o enfoque do economista indiano
Amartya Sen e da filósofa grega Martha Nussbaum, acerca de
qualidade de vida e desenvolvimento, nos dão alguns subsídios para
realizar esta análise ao destacar um ponto de partida importante
para a definição deste termo. Segundo esse autor, deve-se perguntar
quais as coisas que nos cercam que são de tamanha relevância que,
se essas não existissem, não poderíamos considerar um indivíduo
como pessoa.
Pode-se afirmar que o ser humano somente se desenvolve
com pessoa por meio da cultura e da socialização. E mais, para o seu
desenvolvimento emocional, o indivíduo necessita de carinho, de
amor, do contato com o outro. Certamente, com a supressão de
todos estes elementos, tornar-se-ia apenas um sobrevivente.
Pondo em xeque estas considerações sobre a necessidade de
existirmos como pessoa, voltemos à questão inicial: seriam os bens
materiais os salvo-condutos para o alcance de uma boa qualidade de
vida? Sem dúvida, alguns bens materiais (em seu sentido genérico,
que incluem as artes, a diversão e o lazer) e o seu consumo são
indispensáveis para atender às necessidades humanas, visto que,
sem eles, o desgaste físico pelo qual estamos sujeitos em nosso
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cotidiano, oriundo, dentre outras coisas, do processo de trabalho,
reduziria a qualidade de vida. Sem mencionar o fato de que
estaríamos sendo privados do prazer proporcionados por esses
bens.
Entretanto, esta questão se aprofunda quando se analisa
que, a sociedade capitalista, na qual vive-se, está constantemente
produzindo novas necessidades, associando-as ao bem-estar ou
felicidade (palavras sinônimas na língua portuguesa), através da via
do consumo. Crocker (1993) destaca que, de acordo com os relatos
de Adam Smith, no século XVIII, na Inglaterra, havia a
obrigatoriedade dos homens usarem camisas de linho em aparições
públicas.
A importância de estar na moda, para aparecer em público,
sem sentir vergonha, fazia da camisa de linho uma necessidade.
Hoje as necessidades materiais são, em grande parte, originadas
pela mídia que dita a moda, os costumes e os desejos de consumo
por mercadorias.
Ao discutir que os argumentos postos em defesa do
capitalismo, Elster (1992) enfatiza que a melhor vida para o
indivíduo está pautada no consumo, e que este último deve ser
valorizado porque está diretamente relacionado à felicidade ou bemestar.
Não se deve deixar de reforçar que não se está sugerindo
aqui que os bens materiais, que facilitam a vida do homem, sejam
dissociados do conceito de bem-estar, muito pelo contrário, como
tão bem menciona Crocker (1993, p. 107), “as pessoas sequer podem
ser, para não falar em ter bem-estar ou uma boa vida, se não
dispõem de certos bens”.
O que se tenta enfatizar é que não é somente pelo consumo,
incitado a todo instante pela mídia, que o homem pode alcançar o
bem-estar, a felicidade.
A felicidade, em Aristóteles, não se esgota no prazer, ou seja,
na palavra grega eudaimonia. A felicidade é entendida como o maior
bem do homem e identifica-se com o viver bem e o fazer o bem. As
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virtudes são necessárias, mas não suficientes, para a vida feliz. A
felicidade é o fim completo da vida humana, o único fim que não
visa promover um outro fim. Aristóteles considera, também, que a
pessoa feliz é autossuficiente, na medida em que a sua felicidade
depende dela própria e não de condições exteriores.
Uma vez que a felicidade é uma atividade completa, ela inclui
todos os tipos de bens, e alguns bens, como é o caso da saúde,
dependem da sorte e, por isso, a sorte tem alguma influência na
felicidade. Contudo, as maiores componentes da felicidade, as
virtudes do pensamento e as virtudes do caráter, não dependem da
sorte. A felicidade é um fim em si mesmo que consiste numa ação
virtuosa. Não é um estado, mas sim uma atividade, a mais
autossuficiente de todas.
Já, em relação às necessidades humanas, por bens e serviços,
Pereira (2002) aponta que estes últimos são os alvos das políticas
sociais que visam minimizar os problemas oriundos dos conflitos de
interesses entre capital e trabalho. Nesse sentido, a autora faz uma
crítica às políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro que, sob
a égide neoliberal, estão
voltadas apenas à garantia dos mínimos sociais, deixando as classes
desfavorecidas muito próximas da desproteção total.
Pode-se sugerir o seguinte ponto: a qualidade de vida possui
uma relação direta tanto com os elementos subjetivos, geradores de
bem-estar, quanto com os elementos objetivos (bens materiais e
serviços, indispensáveis para a manutenção da dignidade humana).
Mais uma vez, insistindo que o bem-estar e os elementos objetivos
não podem ser desmembrados de um contexto histórico e social.
Deve-se também referir a outro aspecto importante
relacionado à qualidade de vida, em sua dimensão histórica e social:
a globalização. Porque ela imprime ritmos e velocidades sem
precedentes à informação, derrubando as barreiras da comunicação
e da distância, gerando novas possibilidades para a produção
capitalista.
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Então, hoje é cada vez mais comum falarmos em um
produto global, onde determinado país elabora os projetos, em
outros países busca-se a mão-de-obra mais barata, e em outros a
matéria-prima. Isto sem falar na exportação das linhas de
montagens para além das fronteiras, fazendo com que determinadas
peças, ou partes de um produto, sejam fabricadas em diferentes
localidades e, por sua vez, montadas em tantas outras. Conforme
nos mostra Friedman (2005), nos Estados Unidos, por exemplo, o
uso de mão-de-obra indiana vem tomando proporções que há
poucas décadas eram inimagináveis.
A globalização é um dos processos de aprofundamento
internacional da integração econômica, social, cultural e política,
que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de
transporte e comunicação dos países no final do século XX e início
do século XXI impulsionou as atividades capitalistas para além dos
limites dos Estados. As fronteiras entre os países se diluem, o capital
deixa de pertencer a um determinado território, torna-se autônomo,
supranacional. As estruturas de poder e dominação passam a ser
difusas, virtuais, mas com consequências, como o acirramento dos
embates entre os próprios trabalhadores, através do aumento da
competitividade.
Nas duas últimas décadas, as alternativas encontradas pelas
empresas transnacionais para manutenção da acumulação
capitalista terminam por submeter, ainda mais, a classe
trabalhadora ao desemprego ou ao trabalho terceirizado, informal,
precarizado e temporário (ANTUNES; ALVES, 2004).
(VAISTMANN (1995) sinaliza que A globalização da
economia, o desenvolvimento de novas tecnologias de trabalho e a
unificação do mercado mundial infere em mudanças no que tange à
igualdade social, à fragmentação social, à favelização das cidades e à
exclusão social.
E SANTOS (2008, p. 308), destaca que:
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A globalização da economia representou maior prosperidade para
alguns países, contudo as assimetrias globais e as desigualdades
sociais mantiveram-se intactas, senão foram agravadas, tanto nos
países do hemisfério Norte como nos países do Sul.

De acordo com a física e ambientalista indiana Vandana
Shiva (2004), a globalização provoca a destruição ambiental de
modo assimétrico, haja vista que as empresas do hemisfério Norte
exploram de forma predatória os recursos naturais dos países do
Sul, provocando um ‘apartheid ‘ambiental.
Comparativamente, este processo de globalização também
possui inúmeros pontos positivos como, por exemplo, o acesso aos
bens facilitadores da vida moderna (eletrodomésticos, meios de
transporte, etc.).
Que recebem aqui um destaque devido ao enorme salto que
eles proporcionam à humanidade no que tange à melhoria do bemestar e, consequentemente, da qualidade de vida, tais como o
desenvolvimento das tecnologias biomédicas que trazem à tona
analgésicos mais potentes, tranquilizantes para auxílio do sono,
próteses que garantem maior mobilidade, terapias menos
agressivas de combate às doenças crônico-degenerativas, aparelhos
que detectam tumores de forma bastante precoce, entre tantas
outras inovações. Contudo somente uma pequena parcela da
população mundial pode ter acesso a estes avanços.
A maioria absoluta das pessoas do globo ainda vive em
condições de tamanha precariedade que o direito a determinados
bens e serviços ainda são uma utopia.
Essas indicações mostram que a qualidade de vida se exerce
também numa esfera mundial, e que, todavia, não podemos ignorar
os acontecimentos globais que afetam diretamente milhões de vidas.
A globalização é, de certo, um deles, pois altera a relação das pessoas
com o trabalho e com o meio ambiente, acentua as desigualdades
sociais e a pobreza, contribuindo, desta forma, para a diminuição da
qualidade de vida de grandes contingentes populacional.
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Partindo, então, do entendimento que uma boa qualidade de
vida deveria ser um direito universal, e tendo em vista sua
processualidade histórica, cultural e social, temos que admitir que,
inevitavelmente, os elementos objetivos e subjetivos adjacentes a ela
devem ser retomados e redefinidos à medida que alguns avanços
sejam comuns e extensivos a todos.
Basta lembrar que há pouco mais de um século vivia-se em
um país onde a liberdade não era uma prerrogativa de toda
população, já que os escravos eram bens materiais do seu senhor,
tal como os cavalos, a casa e as terras (parecendo-nos que estamos
a regredir com esse novo governo, ilegítimo, que assumiu o
comando de nosso país há poucos dias). Deste modo, o proprietário
podia dispor de suas vidas da forma que melhor lhe aprouvesse:
quantas escravas foram molestadas sexualmente? Quantos escravos
foram mutilados ao bel-prazer do senhor?
Salientando-se outro direito extensivo hoje, mas não no
passado, se refere ao voto universal. Se fizer um aporte à história
recente de nosso país, há poucas décadas a população era excluída
da possibilidade de optar por seus representantes, período que
perdurou até a abertura, na década de 80. Nesta época, a luta pelo
direito de votar configurou-se como fator importante para a
garantia da qualidade de vida, pois ela está estreitamente
relacionada às questões tangentes à cidadania e à de escolha de
governantes que melhor representem os interesses da população (ao
menos em tese).
O limite entre o que se deve designar como fator intrínseco
à qualidade de vida e o direito já conquistado por ‘todos’ é muito
tênue. A este respeito, podemos questionar se a escravidão, embora
abolida, ainda não existe em certas regiões do país. Além disso, o
voto do analfabeto, muitas das vezes, é comprado, ou as pessoas são
manipuladas para votar, ou votam sob a ‘espora’ de algum ‘coronel’,
voto de cabresto.
À medida que certos direitos tornam-se inquestionáveis
para a existência de uma boa qualidade de vida, estes dão lugar a
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outros ainda não extensivos a todos, como, por exemplo, a educação
(pública, de qualidade que abarque da pré-escola à universidade), o
acesso aos serviços de saúde, o direito ao trabalho e à moradia.
Certamente, estes direitos são prioritários, todavia ainda são
relativizados pela ideologia positivista e meritocrática, dominante
na sociedade brasileira.
Desta forma, pode-se afirmar que existe certa indiferença e
uma falta de solidariedade entre as classes que compõe a elite
intelectual e econômica do nosso país que, a princípio, não mais se
chocam, não se sentem mais absortas ante as situações calamitosas
inerentes à pobreza. Vê-se que ainda hoje prevalece o pensamento
positivista e burguês sobre a naturalização da miséria e a
culpabilização das vítimas, acusando-as de ‘falta de força de vontade’
por sucumbirem às condições desfavoráveis causadoras da
degradação humana. Não nos furtemos de concordar que este
pensamento, irresponsável e acrítico, apenas acirra os contundentes
contrastes sociais.
Eis um ponto contundente da questão: a qualidade de vida
depende também da incorporação e do exercício de princípios éticos
por parte do Estado e da sociedade (Ética do cuidado). Tais
princípios, segundo Almeida e Schram (1999, p. 6), refere-se “[...] à
busca daquilo que se pode julgar como o bem (ou o bom) numa
determinada época ou sociedade”. A relativização das normas éticas
e das legislações, a falta de solidariedade e o individualismo
demonstram o quão fragilizados estão estes conceitos que primam
pelo bem coletivo.
Diante desse contexto, falar em ‘qualidade de vida’ requer
que insistamos nestas questões éticas tão fundamentais, mesmo
sabendo que essas já deveriam ser admitidas como temas
consensuais, entre todas as sociedades, neste terceiro milênio.
Portanto, a cidade sustentável pode ser compreendida como
aquela que oferece aos seus habitantes, indistintamente, o acesso
aos mecanismos urbanos moradia digna, transporte, fornecimento
de água e energia elétrica, serviços de esgoto e recolhimento de lixo,
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de telefonia, além de educação, saúde de qualidade, espaços de lazer,
arborização, que vem ao encontro do bem estar físico e mental.
Nesse caso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de
todos. Tão importante que assume caráter de direito fundamental.
O gozo deste direito está ligado ao exercício da Dignidade Humana
essencial para o desenvolvimento das potencialidades do homem,
enquanto ser humano.
De acordo com BEDIN (2002, p.76):
A luta pelo presente direito, portanto, visa garantir um meio
ambiente saudável e equilibrado, e é reivindicado pelos setores da
população que estão preocupados com o futuro do planeta e com a
qualidade de vida que vamos legar às próximas gerações.

Importante observar que “[...] todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado”. Mas, vai além: “poder
público” e coletividade” têm o dever de protegê-lo e preservá-lo.
(Kamphorst, 2015). Neste contexto convém ressaltar que o direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado exige um prestação
positiva do Estado no sentido de promover o seu exercício.
Para KAMPHORST (2015):
A relação que se estabelece entre meio ambiente e humanidade
indica, portanto, que vários aspectos estão ligados à questão
ambiental, sendo fundamentais para a realização dos direitos
individuais, difusos e coletivos.

Dessa forma, é imperioso buscar soluções para o pleno
exercício deste direito. E, estas soluções necessitam ser pensadas e
colocadas em prática. Contudo, precisam de engajamento social das
diversas esferas de poder. Exige, do Estado, principal órgão
regulador da sociedade uma atitude positiva na defesa do meio
ambiente, contudo, o problema ultrapassa a esfera do poder estatal
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e alcança outras esferas sociais, como a escola que tem o poder de
racionalizar as massas.
Essa condição perpassa as esferas governamentais e se torna
uma questão biopolítica, impondo ao Estado uma racionalidade ao
governar.
De acordo com FOCAULT (2008, p. 108):
Quer dizer que a população vai ser o objeto do qual o governo
deverá ter em conta em suas observações, em seu saber, para
chegar efetivamente a governar de modo racional e refletido. A
constituição de um saber de governo é absolutamente indissociável
da constituição de um saber de todos os processos que giram em
torno da população em sentido amplo, o que chamamos
precisamente de “economia”.

Esta ideia de governar para a população reconhecendo a
“[...] biopolítica enquanto gestão coletiva da vida humana” Assis e
Wermuth (2015), implica numa preocupação com as necessidades
desta coletividade reconhecendo o caráter fundamental do meio
ambiente e a necessidade de criar iniciativas para tornar os espaços
urbanos sustentáveis, aprazíveis e de qualidade.
5 CONCLUSÃO
Tem-se compromisso com a democracia, a sustentabilidade,
o fortalecimento da cidadania, a justiça social e a qualidade de vida.
Um espaço aberto para conectar pessoas, compartilhar diversidade
de opiniões, promover igualdade no acesso à informação e
incentivar a geração e veiculação de conteúdos produzidos para
cidadãos comuns, capazes de fazer chegar, ao menos informado,
algo que o mesmo compreenda e coloque em prática.
A Democracia estabelece-se pela diversidade, e não apenas
pela diversidade de gênero, de origem étnica e cultural, de
comportamento, mas, sobretudo, pela diversidade de pensamento
político. Pelo direito que as pessoas devem ter em acessar a
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diferentes informações e visões de mundo e de aprender, por meio
delas, a pensar, a analisar as diferentes abordagens que estão à sua
frente, e estabelecer com total liberdade, incluída a do debate, o seu
caminho na vida e a uma prática de cidadania plena, usufruindo de
uma qualidade de vida tal que lhes possibilite usufruir daquilo que
o homem criou e que a todos contemple.
Hoje, os filhos e netos daqueles que não se alinham com o
pensamento único dominante sabem o que estão passando na
maioria das escolas, e, principalmente nas particulares, em que o
"partido" e a "filosofia", determinante e majoritária, são o
consumismo e o preconceito, a busca superficial do dinheiro e do
"sucesso" como principal objetivo na vida - que deve incluir
numerosas idas à Disney e a Miami como ritual de passagem para a
adolescência e a idade adulta - a manipulação midiática, a viralatisse com relação aos estrangeiros, a ignorância política, e a sua
filha dileta, a "antipolítica", a desinformação e o fascismo.
Como viventes neste e deste planeta, urge o compromisso
que denote competência de nele viver, de forma adequada e
condizente com a capacidade que se tem de pensá-lo e reformatá-lo,
garantindo a perpetuação da espécie e a manutenção do ecossistema
existente desta “casa comum”. Buscar caminhos, efetivos, para que
a paz e a dignidade encontrem a condição ideal para a sobrevivência
de todos, levando em consideração que a utopia de um mundo
possível é pensável e, oxalá, praticável, capaz de ser implementado,
a todos, sem distinção.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, R. & ALVES. 2004. As mutações no mundo do trabalho na era da
mundialização do capital. Educação & Sociedade, Campinas, v. 25, n. 87,
p. 335-351.
ASSIS, Luana Rambo; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. A Seletividade
Punitiva No Contexto Da Biopolítica E A Produção Da Vida Nua
(Homo Sacer) No Sistema Carcerário Brasileiro: A Relevância De

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 207
Políticas Públicas Comprometidas Com A Qualidade De Vida E A
Dignidade Humana Do Apenado. Seminário Internacional de
Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea.
VIII Amostra de Trabalhos Científicos. UNISC: Universidade Santa Cruz
do
Sul:
RS,
2015.
Disponível
em:
<http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/13
137/2242>. Acesso em: 15 Set. 2016.
BEDIN, Gilmar A. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 3. Ed. 2002. Ijuí:
Unijuí, 2002.
BODSTEIN, R. C. A. 1997. A cidadania e modernidade: emergência da questão
social na agenda pública. Cadernos de Saúde Pública, v. 13, n. 2, p. 185204.
CAMPAÑA, A. Em busca da definição de pautas atuais para o delineamento
de estudos sobre condições de vida e saúde. In: BARATA, R. B. (org.).
Condições de Vida e Situação de Saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO, p. 115165, 1997
CENCI, Daniel R.; NASCIMENTO, Lizandra A.; MATTE, Nadja R. Educação
ambiental para a sustentabilidade: a construção cultural de uma nova
epistemologia. Ijuí: Unijuí, 2015.
CORRÊA, Darcísio. A construção da cidadania: reflexões histórico-políticas.
Ijuí: UNIJUÍ, 2000.
CROCKER, D. Qualidade de vida e desenvolvimento: o enfoque normativo de
Sen e Nussbaum. Revista Lua Nova, n. 31, p. 99-133. 1992.
DAY, H. JANKEY, S. G. Lessons from the literature: toward a holistic model of
quality of life. In: RENWICK, R.; BROWN, I.; NAGLER, M. (Eds.). Quality
of life in health promotion and rehabilitation: conceptual approaches,
issues and applications. Thousand Oaks: Sage, 1996.
ELSTER, J. Auto-realização no trabalho e na política: a concepção marxista
da boa vida. Revista Lua Nova, n. 25, p. 61-101, 1992.
FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população: curso dado no Collège
de France (1977-1978). Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Martins
Fontes, 2008.

208 | Estudos sobre Amartya Sen

GEHL, Jan. Cidades para pessoas. 3ª ed. São Paulo, SP. Ed. Perspectiva, 2015.
http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/A%20FELICIDADE%20
EMARIST%C3%93TELES[1].pdf Acesso em 15/05/2017
https://conexoesinvisiveis.com/2012/01/29/amartya-sen-e-o-humano-comoindice-de-desenvolvimento/ acesso em 15/05/2017
KAMPHORST, Marlon. O direito ao desenvolvimento sustentável em Amartya
Sen como fundamento das decisões do STF nos anos de 2013 e 2014.
Passo Fundo: IMED, 2015.
PIOVESAN, Flávia. Democracia, direitos humanos e globalização econômica:
desafios e perspectivas para a construção da cidadania no Brasil. In:
500 anos e o direito no Brasil. Cadernos de direito e cidadania. P. 13-22.
Vol. 2. São Paulo: Artchip, 2000.
SANTIN, S. Cultura corporal e qualidade de vida. Kinesis, Santa Maria, v.27,
p.116-86, 2002.
SANTOS, M. A urbanização brasileira. 5ª ed. EDUSP, São Paulo, 2008.
SCHAFF, A. O Marxismo e o Indivíduo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1967.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Editora
Companhia das Letras, 2000.
____________. A ideia de justiça. Trad. Ricardo Doninelli Mendes e Denise
Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração
hermenêutica da construção do Direito. 11. ed. rev., atual. e ampl. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2014.
VAITSMAN, J. Subjetividade e paradigma do conhecimento. Boletim Técnico
do SENAC, v. 21, n. 2, p. 3-9, 1995.

JUSTIÇA SOCIAL E DIREITO A ALIMENTAÇÃO OU
DIREITO A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
Cristiane Carboni1
Diego Chimango Vargas2
Jucelia Sabadin3
1 INTRODUÇÃO
A alimentação sempre foi objeto de preocupação dos direitos
humanos e foi incluída na Constituição Federal de 1988 apenas no
ano de 2010. O direito a alimentação é um direito básico, sendo um
recurso necessário para a dignidade da pessoa humana sendo
protegido pelo Estado através de normas públicas.
Sendo assim, como o direito a alimentação foi reconhecido
através de um pacto internacional de direitos humanos, esse direito
pressupõe uma alimentação adequada, tanto na quantidade como
na qualidade. O direito a alimentação adequada está amparado
legalmente pela Emenda Constitucional nº 64 que incluiu a
alimentação entre os direitos sociais, fixados no artigo 6º da
Constituição Federal de 1988 e está ligado à dignidade da pessoa
humana, assim, quando as pessoas são privadas desse direito
fundamental, o princípio basilar da Constituição Federal está sendo
violado.
Amartya Sen trouxe uma importante contribuição com
relação ao presente estudo quando ao receber o prêmio Nobel em
2013 defendeu, que se o mundo quer acabar com a fome precisa
lidar com todas as suas causas.
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Dessa forma tem-se por objetivo apresentar e conceituar o
direito a alimentação, abrangendo o direito humano a uma
alimentação adequada e de que forma o Estado o fomenta, bem
como apresentar as dificuldades encontradas pela população carente
na busca pela efetivação desse direito.
2 O CONTEXTO HISTÓRICO DA ALIMENTAÇÃO NO MUNDO
A busca pela alimentação básica, assim como outras
necessidades humanas, tem sido uma constante, tanto que foi com
esse propósito que o homem nômade, com o advento da agricultura
se fez sedentário e formou os grupos, as tribos, aldeias e por fim as
grandes civilizações.
Não obstante, ao passo em que as populações cresciam a
demanda por alimentos se fez mais ampla, e entre outros motivos
surgiu a segregação nas mais diversas formas. Após vários milênios,
eis que surge aquele que, (TRINDADE, 2002), foi o primeiro registro
de revolta contra a exploração, quando trabalhadores têxteis e
pequenos proprietários, com o propósito de garantir a subsistência
e melhores condições de trabalho, saquearam residências da
nobreza de Florença, na Itália em 1378.
Na Inglaterra, em 1601, foram criadas as “leis dos pobres”,
com o objetivo de conter a massa de desempregados e tornando a
igreja responsável pelo sustento dos pobres (SINGER, 2003, p. 193).
A visão filosófica de Rousseau, na França do Século XVIII,
sustentava que “a desigualdade, sendo quase nula no estado de
natureza, tira a sua força e o seu crescimento do desenvolvimento
das nossas faculdades e dos progressos do espírito humano,
tornando-se enfim estável e legítima pelo estabelecimento da
propriedade e das leis”. Portanto, para Rousseau, os homens,
munidos pelo desejo de poder, instauraram as desigualdades sociais
e impediam o exercício dos direitos mais básicos pelo povo
(ROUSSEAU, 2006, p. 87).
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A Revolução Francesa, deflagrada em 1789 em decorrência
de uma crise econômica provocada pelos exorbitantes gastos da
corte e pelo clero, ao longo do tempo, oprimia o terceiro Estado
(formado por pobres e burguesia), com alta carga tributária, seguido
pelo descontentamento da burguesia a respeito da condução política
do reinado, gerando revolta (TRINDADE, 2002, p. 43-45).
Foi um histórico momento em que o povo açoitado pela
miséria dos camponeses e proletariado, e, a burguesia descontente
com a exclusão de privilégios, dos altos tributos e da perda de espaço
para o clero e nobreza (SIEYÈS, 1988, p. 63) deram as costas para a
aristocracia e travaram um violento conflito em busca de novos
caminhos, e que repercutiu não apenas na Europa, como em todo o
mundo. Barganhados pelos burgueses, os camponeses, diante de
uma crise agrícola e econômica daquela época, vislumbravam na
revolução aquela que talvez fosse a única forma de conquistar algum
direito, inclusive o de sobreviver (TRINDADE, 2002, p. 45).
Assim, burgueses e população pobre da França uniram-se
para tomar o poder, sob os ideais de liberdade, igualdade e
fraternidade. Infelizmente, após revolução, a burguesia centrou-se
no poder, e apesar do que fora ajustado na aliança que resultou da
extinção da monarquia, aos pobres restou a permanência na
vulnerabilidade e a mercê da providência estatal (COUTINHO, p.
124-125). Era, enfim, a consolidação do capitalismo no Velho Mundo.
A proclamação da Declaração Universal dos Direitos do
Homem e do Cidadão (1789) foi capaz de garantir direitos que
realmente acolhessem de fato os mais necessitados. Todavia, a
Constituição Francesa de 1791 veio prover algum socorro aos
infantes, doentes e desempregados, seguida pela Inglaterra onde em
1795 foram reajustados os salários dos trabalhadores e,
paralelamente, fornecido um acréscimo de valor com base no preço
do pão, o que garantia renda mínima para alimentação (LIMA, 2002,
p.23).
Foi essa uma das primeiras formas de assistencialismo.
Diante das latentes crises e da queda do absolutismo, a ideia de
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sociedade passou a ser modificada, sobretudo em 1798, quando
Malthus apresentou para o mundo a visão da desproporcionalidade
entre a produção agrícola e o crescimento da população, o que não
demoraria a agravar a situação na Europa (MALTHUS, 1998, p. 40).
Para Malthus, o assistencialismo poderia gerar uma
acomodação por parte dos mais pobres, o que contribuiria para o
aumento da natalidade desordenadamente e como consequência o
aumento da miséria, prejudicando a economia como um todo e
requerendo cada vez mais assistência por parte do governo e das
instituições beneficentes (TRINDADE, 2002, p.106).
Em 1834, uma lei conhecida como New Poor Amendment4,
que entre outras coisas, condicionou às famílias pobres o
recebimento do auxílio então outorgado em 1795, em troca de que
vivessem em pardieiros classificados por gênero, criando assim não
apenas um meio de segregação como também um impedimento ao
convívio familiar.
Anos mais tarde, nos idos de 1840, Karl Marx defendeu e
demonstrou aos europeus que a desigualdade social que afligia o
proletariado resultava do formato organizacional das sociedades;
para ele, com a expansão da indústria, a voracidade do sistema
capitalista ganhou cada vez mais força, e frente a crescente demanda
impulsionada pela produção e a acumulação do capital, aumentaria
não apenas o desemprego como também a oferta de subempregos,
sujeitando as pessoas menos abastadas aos baixos salários a miséria,
e à fome(CASTRO, 1968, p. 28).
Dessa forma, fomentaram-se os debates acerca dos direitos
sociais, escancarando a real situação dos Estados que, em suas
constituições estampavam uma igualdade utópica, quando em
verdade as divergências socioeconômicas eram gritantes, e os mais
abastados dominavam o poderio econômico à sua própria
conveniência.

4

Lei dos pobres
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Essa óptica de pensamento ganhou ainda mais relevância
em 1848, quando em parceria com Frederich Engels, Marx publicou
o Manifesto Comunista, que acendeu a ideia de uma revolução dos
proletários contra a opressão capitalista e as injustiças praticadas
pela burguesia. Com isso, o movimento operário foi crescendo,
assim como foram surgindo outros pensadores que ampliaram as
ideias liberalistas em defesa dos direitos trabalhistas, paralelamente
a conscientização, mobilizando lutas sociais (MARX e ENGELS,
2000, p.277). Formou-se então a ideia de cidadania, de que o povo
tinha elementar importância na evolução do Estado, e que isso devia
ser respeitado e valorizado na forma de direitos.
A grave crise ocasionada pela escassez do trigo no final do
século XIX na Inglaterra, resultado do aumento da demanda e da
produção estática, deu margem a discussão em torno da produção
de alimentos de modo sustentável, e a propagação da situação a
níveis alarmantes definitivamente demonstrou que o provimento da
alimentação a população não era uma questão de caridade, mas sim
de justa garantia (JOHNSON, 1975, p. 18-20).
Foi no cenário de terror, de fome e de destruição causado
pela Primeira Guerra Mundial (1914 a 1919), que o mundo ocidental
capitalista realmente deparou-se com as calamidades sociais em
grande escala. Com um saldo de 8,5 milhões de mortos, 37 milhões
de feridos, economias estatais abaladas, taxas de natalidade em
vertiginosa queda, agricultura e indústria estagnadas, a Europa viuse em um cenário devastador, seguido por trabalhosa e vagarosa
recuperação (POOLE, 2007, p. 74/75).
Toda essa situação estimulou à deflagração da Revolução
Russa, consoante a implantação do socialismo naquele país, sob as
flamejantes reivindicações do operariado por pão, paz e terra
(STOTZ, 2005, p. 55).
A Primeira Guerra findou em 1919 com o Tratado de
Versalhes que, dentre outras sanções, obrigou especialmente a
Alemanha – desencadeadora do grande conflito – a reconstruir os
países afetados. Por conseguinte, no mesmo ano o Pacto da Liga das
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Nações Unidas veio consolidar a cooperação de vários países para a
segurança, a paz e a garantia de direitos aos povos, e também com
a fundação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), vindo
a promover padrões mundiais para o trabalho e bem-estar de todos
os trabalhadores (PIOVESAN, 2008, p. 123/124).
Paralelamente, ainda em 1919, a Constituição Alemã de
Weimar inaugurou uma era onde os direitos sociais reivindicados
pela classe operária foram positivados e, desta forma, exigíveis por
todo o povo alemão (FERREIRA 2008, p. 49). A promulgação da
Constituição de Weimar foi reproduzida no Brasil no governo do
então presidente Getúlio Vargas, por meio da Constituição de 1934
e da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que pela primeira vez
demonstrou um comprometimento do país com a concessão de
efetivos direitos ao povo.
Cruzando o oceano atlântico, nas Américas, os Estados
Unidos vivenciaram uma crise de produtividade agrícola na década
de 1920 que lhes causou grande preocupação. Com uma população
de cerca de 150 milhões de habitantes, o foco era a busca de
alternativas de promoção e acesso a alimentação adequada
(FREITAS, 2003, P.31).
O problema foi maximizado com a quebra da bolsa de
valores de Nova York, capítulo em que houve a falência de empresas
e elevados índices de desemprego no país, socorrido com alguma
efetividade apenas em meados de 1933, como o plano new deal5
(SARMENTO, 2008, P.18).
Neste plano, o governo norte-americano promoveu abertura
de créditos rurais, empresariais, abertura de vagas de trabalho que
socorreu a grande massa na modernização e construção da
infraestrutura do país, além da implantação da previdência e da
concessão de uma espécie de vale alimentação- food stamp
program6-, por meio do qual as famílias de trabalhadores pobres
5

Novo acordo

6

Programa de alimentos – vale alimentação
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poderiam adquirir alimentos em estabelecimentos credenciados
pelo governo (GRAZIANO, 2001).
A eclosão da Segunda Guerra Mundial, encabeçada por
Alemanha e Itália em 1937, mergulhou não apenas a Europa, mas o
mundo todo em uma reprodução dos horrores da Primeira Guerra,
porém em proporções muito maiores.
Para conter o avanço do Eixo, os Estados Unidos e outras
nações poderosas do mundo adentraram no conflito, e estas por sua
vez pressionavam os países menos desenvolvidos para que estes
adentrassem ao conflito, em troca de subsídios de segurança,
infraestrutura e alimentação; em pouco tempo essa ação travestida
de beneficência foi um laço de dependência dos países em
desenvolvimento para com os países desenvolvidos, uma vez que
com os impactos financeiros e sociais da guerra os países como o
Brasil dependeriam de financiamentos que engrossaram a dívida
externa, castigando novamente a população pobre.
Finda a Guerra em 1945, as cinzas do conflito repercutiram
não apenas aos países vencidos, mas também aos pequenos Estados
que participaram, e é bem verdade que diante das grandes
calamidades é que surgem os lampejos para a solução das questões
cuja solução se posterga ao longo do tempo. Após o Plano Marshall
que buscou reestruturar os países que perderam a guerra, foi
fundada a Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO), com o objetivo de ser um fórum de discussões
mundial para o combate a erradicação da fome, problema esse
latente para a economia mundial e que era muito presente nos
países pobres (FAO, 2017).
Assim sendo, nos fins de 1948, a ONU promulgou na
histórica Assembleia Geral, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, a qual trouxe a previsão que deve até hoje ser observada
pelos países signatários, e que se consagrou em direitos
fundamentais em constituições dos mais diversos países do globo,
de modo a garantir o compromisso dos Estados para com a
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assistência da população especialmente no que se refere a
alimentação adequada e direitos a ela correlatos.
Por fim, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (PIDESC), em 1966, reconheceu “(...) o direito de
toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua
família, inclusive, à alimentação (...)” (Art. 11).
Além de “reconhecendo o direito fundamental de toda
pessoa de estar protegida contra a fome”, comprometendo-se os
signatários do pacto a adoção de medidas cooperativas por meio de
programas sociais a fim de otimizar os meios de produção,
conservação, distribuição de gêneros alimentícios, além de
incentivar a pesquisa, educação nutricional, aperfeiçoamento e
modernização dos sistemas agrários, além de assegurar a
distribuição equitativa de recursos alimentícios a nível mundial
segundo às necessidades concernentes a cada Estado (PIDESC,
1966).
O Brasil aderiu ao pacto somente em 24/02/1992, por meio
do Decreto nº 591 de 06/06/1992, já sob a égide da Constituição
Cidadã, pensando a tratar o direito alimentação como direito
fundamental.
3 O CONTEXTO HISTÓRICO DA ALIMENTAÇÃO NO BRASIL
Para melhor compreensão do tema, se faz necessário
compreender o ordenamento jurídico brasileiro não como um
sistema estanque, e sim como um sistema dinâmico paralelo a um
processo histórico fomentado pelas lutas sociais que ocorrem em
diversos momentos em prol de determinados problemas sociais.
Inicialmente, conforme é possível extrair da análise história
exposta supra, essas lutas têm o intuito de fazer uma determinada
questão ser percebida no âmbito do direito, seguida pela edificação
de um entendimento que conduza o objeto na pauta de tutelas do
Estado, e seja positivada, consolidada em forma de lei.
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No Brasil, o direito humano à alimentação adequada passou
a integrar o catálogo dos direitos fundamentais a partir da adesão
do Brasil ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, em 1992 através do já citado Decreto nº 591 de
06/06/1992 (BRASIL, 1992; MELLO, 2015, p.762) .
Em razão da indivisibilidade dos direitos fundamentais, não
há direitos fundamentais sem que os direitos econômicos, sociais e
culturais estejam garantidos e, em virtude disso, devem ser
reivindicados como direitos, e não como caridade, generosidade ou
compaixão (CONTI, I. L; E PIOVESAN, 2007, p.25).
Desta forma, o direito a alimentação foi introduzido na
Constituição Federal de 1988, através da Emenda Constitucional nº
64 de 04/02/2010, que alterou a redação artigo 6º do referido
diploma legal, e, portanto, a alimentação ganhou um patamar de
direito fundamental, e, por esse motivo, garante a todos os
brasileiros o acesso a alimentação de qualidade sem detrimento de
outros direitos fundamentais.
Com o advento da alimentação como direito fundamental,
deu-se luz a um regime jurídico que exige aplicação imediata, no
sentido de que são necessárias medidas urgentes para garantir
segurança alimentar e nutricional para toda a população, o que
requer medidas que construam uma estrutura de políticas públicas
que possibilitem o acesso a essa garantia constitucional.
Para que ocorra a transformação do direito mínimo à
alimentação é necessário que Estado implementador previsto
Constituição atue como tal, de modo a garantir não apenas, mas
também a qualidade, a permanência e segurança alimentar.
A alimentação é direito fundamental do ser humano,
consagrado na Constituição, pois é inerente à dignidade da pessoa
humana e indispensável para a sobrevivência. Foi assim que o Poder
Publico resolveu adotar as políticas e ações que se façam necessárias
para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da
população.
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4 A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA COMO DIREITO
FUNDAMENTAL NO BRASIL
Como cediço, no Brasil, a alimentação passou a integrar os
direitos fundamentais em 1992 e somente em 2010 foi introduzida
na constituição, como resultado final que consolidou um processo
histórico de luta pelo reconhecimento dos problemas da pobreza, da
fome e da miséria do país como desafios que devem ser enfrentados
por todos, fazendo com que o direito a alimentação adequada
ganhasse um patamar de direito fundamental. (MELLO E
MOREIRA, 2015).
Ao verificar o status constitucional referente ao tema direito
a alimentação sendo um direito social, verifica-se que muitos outros
dispositivos já o garantiam de forma indireta, porem em 1988
através da Emenda Constitucional nº 64 tornou-se expressamente
garantido como direito fundamental, reafirmando o compromisso
do Estado brasileiro de dar prioridade a esse assunto (LOPES, 2017).
O pacto internacional de direitos econômicos acabou
fazendo com que os Estados que adotaram o pacto apoiassem
medidas cooperativas por meios de programas sociais, obtendo a
intenção de melhorar a conservação, a distribuição dos alimentos,
além de incentivar os estudos referente a educação nutricional,
tornando assim possível assegurar a distribuição de forma justa de
recursos conforme a necessidade de cada Estado.
Já na Cúpula Mundial da alimentação sobre Segurança
alimentar, conhecida como cúpula da fome, realizada em novembro
de 2009, houve renovação do compromisso de erradicar a fome de
forma sustentável em todas as partes do planeta (PACTO
INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
1966).

Importante destacar também as ações da Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que é a
agência especializada do Sistema Organização das Nações Unidas
(ONU), que trabalha no combate à fome e à pobreza por meio da
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melhoria da segurança alimentar e do desenvolvimento agrícola,
onde se cogitou a necessidade de cada país tomar para si a
responsabilidade de produzir seu próprio alimento e
consequentemente não ficar dependente da importação dos outros
países, apresentando, então, a ideia de segurança alimentar como
segurança política. (VALENTE, 2002. p. 40-46).
A FAO desde a sua criação lidera os esforços internacionais
de erradicação da fome e da insegurança alimentar dando atenção
especial ao desenvolvimento das áreas rurais, onde vivem grande
parte das populações de baixa renda, e que infelizmente ainda
passam fome. Além disso, a FAO também pode ser considerada uma
fonte de conhecimento e de informação, pois, proporciona ajuda aos
países referente a tentativa de melhorar as atividades agrícolas,
florestais e pesqueiras, para assim assegurar uma boa nutrição a
todos e um desenvolvimento agrícola e rural sustentável (ONUBR,
2017).
Com o conceito de segurança alimentar e nutricional sendo
ampliado a cada ano, o governo brasileiro sentiu a responsabilidade
de implantação de uma política pública direcionada a esta área
dando ênfase a população vulnerável. Assim sendo em 2003 o
governo implementou a segurança alimentar como uma questão
pública, passando a compor agenda governamental como política
pública de segurança e consequentemente lançou o Programa Fome
Zero visando o combate à fome (YAZBEK, 2004, p.104-112).
Deste modo, através da iniciativa pública Programa Fome
Zero, surgiu dentro do programa a ideia da criação do Programa de
Restaurantes Populares, no qual visa proteção alimentar àquelas
pessoas que fazem sua refeição fora de casa e carentes, atingindo
principalmente aquelas em situação de insegurança alimentar e
nutricional (BRASIL, 2004, p. 4).
Também foi criada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar
e Nutricional (LOSAN - nº 11.346), sendo sancionada em 15 de
setembro de 2006, criando o Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (SISAN). Conforme se observa a Lei
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estabelece mais responsabilidade para o país, pois é dever do Estado
formular e implementar conforme planos, programas e ações com
vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada.
Entretanto, a segurança alimentar e nutricional não pode
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, como a
moradia, educação, saúde, lazer, transporte conforme o artigo 7º,
inciso IV, da Constituição Federal (CRFB/1988.).
No entanto o SISAN possui alguns princípios que o regem
como, o principio da universalidade, equidade, o da preservação e
respeito à dignidade das pessoas, o da participação social,
transparência dos programas, entre outros, conforme artigo 8º da
lei Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006.
Com toda dimensionalidade positiva, cabe exigir do Estado
o incremento das ações no sentido de atender à demanda da
sociedade no que concerne ao direito à alimentação. O que se busca
é um direito à alimentação adequada como direito fundamental
alinhado e vinculado à dignidade da pessoa humana. É um direito
indissociável da justiça social, já que necessidades de ações políticas,
econômicas, ambientais e sociais são necessárias para erradicação
da pobreza (MELLO E MOREIRA, 2015).
Assim sendo, a alimentação adequada é um dos fatores
essencial para a existência da raça humana, visto que, com a falta de
alimentação ou a deficiência do consumo de alimentos adequados
para o organismo pode acarretar danos à saúde.
Mas, o que significa o Direito à Alimentação Adequada?
Segundo as doutrinadoras Gamba e Montal (2009), existem duas
formas de alimentação adequada: uma refere-se à disponibilidade
do alimento em quantidade e qualidade suficiente para satisfazer as
necessidades dietéticas das pessoas, livre de substâncias adversas e
aceitáveis para uma dada cultura e outra ideia refere-se à
acessibilidade ao alimento de forma sustentável e que não interfira
com a fruição de outros direitos humanos.
Entretanto para que o direito a alimentação se torne uma
realidade se faz necessário que o ser humano esteja livre da fome.
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Assim sendo fome é um termo utilizado para expressar a sensação
fisiológica manifestada pelo corpo quando este percebe a
necessidade de alimentos para manter suas atividades e
continuidade à vida. Normalmente associado associados à pobreza e
a miséria.
De acordo com os princípios de uma alimentação saudável,
todos os grupos de alimentos devem compor a dieta diária. Para
uma alimentação adequada e saudável necessário que estejam
presentes água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, fibras e
minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom
funcionamento do organismo. A diversidade dietética pressupõe que
nenhum alimento específico ou grupo deles, isoladamente, é
suficiente para fornecer todos os nutrientes necessários a uma boa
nutrição e consequente manutenção da saúde, como sinalizado no
Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2006, p.25).
No entanto, a falta de alimentação adequada afeta
principalmente as pessoas carentes que não possuem nem o básico
para sobreviver, sendo obrigadas a procurar comidas em lugares
inadequados. Diariamente milhares de pessoas fazem dos restos de
alimentos dos outros a sua chance de se alimentar.
Infelizmente essa é a dura realidade que a maioria da
população carente enfrenta no Brasil, fazendo com que a erradicação
da fome esteja muito longe de ser efetivada no Brasil.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, o problema da
fome é muito grave, na medida em que a “pobreza é a maior causa
mortis do mundo. A pobreza dissemina sua influência destrutiva
desde os primeiros estágios da vida humana, do momento da
concepção ao momento da morte” (PIOVESAN, 2007, p.24).
O direito à alimentação adequada preceitua que sua
satisfação plena somente se dará quando todos os membros da
sociedade tiverem acesso aos nutrientes indispensáveis para uma
vida saudável (FERREIRA, 2010, p.19).
Entretanto, a realidade brasileira de erradicar a fome esta
longe, a atual crise econômica configura serias ameaças aos avanços
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na redução da pobreza e da desigualdade, pois a rede de proteção
social como a Bolsa Família, que possui um papel fundamental para
evitar que mais brasileiros entrem na linha da miséria esta em risco,
devido os cortes no Programa de Aquisição de Alimentos da
Agricultura Familiar (PAA).
Desta forma, é inadmissível que ainda exista 1 bilhão de
pessoas que não tem o que comer, ou seja, passando fome, além
disso, devido a crise este numero consequentemente terá um
aumento.
O problema da fome ou a falta da alimentação adequada está
em todos os lugares do mundo, na tentativa de buscar soluções e
minimizar a fome alguns deputados federais criaram um projeto de
lei nº 141/15, na tentativa de garantir o reaproveitamento dos
alimentos, ou seja, as sobras de alimentos provenientes de
restaurantes, mercados, supermercados e hipermercados poderão
passar a ser distribuídos para entidades assistenciais. Contudo,
possui como finalidade possibilitar a distribuição e o acesse aos
alimentos às pessoas e entidades que necessitam.
Importante destacar o entendimento de Amartya Sen, cuja
solução reside na cooperatividade, sob a égide dos princípios da
economia solidária conforme se verificará a seguir.
5 A SOLUÇÃO COM BASE NA DOUTRINA DE AMARTYA SEN
Para Amartya Sen, a alimentação fundamental adequada
deve ser encarada não apenas como um meio de saciar o fenômeno
da degustação ou de suprir uma necessidade corporal; há uma razão
maior e que deve ser tratada como uma via evolutiva para o ser
humano, que está ligada ao desenvolvimento físico, psicológico,
social e econômico. Contudo, muito mais do que a velha metáfora
de “não dar o peixe, mas ensinar a pescar”, o economista defende
como solução para o tratamento da fome do mundo o exercício da
solidariedade como fator emancipador das pessoas. De acordo com
essa visão, não basta que o governo e as organizações assistenciais
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promovam medidas para garantir a alimentação das comunidades
pobres, mas incentivar a colaboração mutua no grupo, de modo que
cada individuo, mediante uma parcela de contribuição, somados aos
demais, poderão originar um fator garantidor de êxito comunitário,
que refletirá não somente do acesso a alimentação adequada, mas a
demais direitos fundamentais como saúde, trabalho e tantos outros.
Para Sen, a solução reside na cooperatividade, sob a égide
dos princípios da economia solidária. Em síntese, seria o princípio
que, no Brasil, originou o programa Bolsa Família.
Portanto, não somente no que se refere ao direito
fundamental a alimentação adequada, mas a todos os demais
direitos fundamentais, a política de Amartya Sen visa implementar
a autonomia do ser, na forma de uma rede solidária para que o
conjunto possa fortalecer um numero cada vez maior de pessoas, e
tudo isso a longo prazo, no intuito de as pessoas envolvidas no
processo sejam, no sentido de sustentabilidade, praticamente
autótrofa; ou seja, que a comunidade seja capaz de, pelas suas
próprias iniciativas, produzir os meios de obtenção da alimentação
na forma de um ciclo. No decorrer desse processo onde a intenção
principal será a obtenção do sustento alimentar, os indivíduos
envolvidos aprenderão a conviver em sociedade, de forma a
promover redes, e o próprio andamento do processo possibilitará o
saneamento de outras necessidades também fundamentais,
fortalecendo a comunidade, otimizando as habilidades de cada
indivíduo e, por fim, favorecendo o crescimento de forma coletiva.
Vem de Rousseau, entre outros filósofos, a ideia da
democratização de direitos e também a defesa da igualdade dos
cidadãos, mormente por intermédio do “Contrato Social”, datado de
1762, exortando a união de todos por um bem comum.
Portanto, a visão de competitividade é apenas uma das
células que impedem o avanço do acesso ao direito à alimentação,
mesmo sendo ela um direito fundamental inerente a pessoa
humana.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encerrando essa breve divagação conclui-se que a
consolidação do direito fundamental a alimentação adequada no
Brasil sob a perspectiva de Amartya Sen depende de uma
modificação cultural na sociedade, no mercado econômico e no
aprimoramento da atuação política tanto no Poder Executivo quanto
no Legislativo.
Se por um lado Sen defende que as populações mais carentes
necessitam de um emancipamento coletivo, de modo que,
organizadas, possam obter o alimento de que suas respectivas
famílias necessitam, é necessário também que as organizações civis
e religiosas, bem como os próprios governos, estejam aliados em
programas de incentivo, afim de que essas práticas como a
agricultura familiar, as atividades de escambo e cooperativas de
crédito e obtenção de bens e serviços se torne algo cultural.
Desse modo, com a consolidação de um costume nas
comunidades mais carentes, se construiria na consciência de cada
cidadão o seu papel na respectiva comunidade e isso angariaria uma
contribuição para a formação de seu senso empreendedor,
humanístico e solidário.
Por fim, a expansão da política de Amartya Sen no Brasil
requer uma reforma social em todos os sentidos, o que poderá levar
muitas décadas para se consolidar; contudo, diante das crises
econômicas, dos transtornos institucionais resultantes da onda de
corrupção em todos os cantos do país, essas iniciativas podem ser o
substrato renovador para o que o país reconheça que há uma sede
de mudança e um empenho de todos os cidadãos de bem do Brasil.
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DEMOCRACIA E DESIGUALDADES SOCIAIS: REFLEXÕES
DA TEORIA DE SEN FRENTE À COMPLEXIDADE SOCIAL
Matheus Figueiredo Nunes de Souza1
Sérgio Ricardo Fernandes de Aquino2
1 INTRODUÇÃO
Existe uma grande preocupação com a questão das
desigualdades sociais que se desenvolvem em um cenário de
Democracia. Em Amartya Sen é indissociável trabalhar as questões
pertinentes à Democracia e desigualdades sociais sem perpassar
critérios de justiça. Uma sociedade só pode ser justa se for
democrática, da mesma forma, ela só será democrática se seus
cidadãos participarem de forma ativa e presente.
No entanto, com a evolução social e o processo de
globalização, verificou-se um aumento de complexidade da
Sociedade, com a intensificação das relações em múltiplos níveis,
demandando uma atenção diferenciada à questão das desigualdades
sociais existentes em uma Democracia – pois a realidade que nos
rodeia é contingencial.
Diante disso, este trabalho tem como objetivo geral a
Democracia e as desigualdades sociais. Especificamente, busca-se (i)
apresentar a Teoria de Amartya Sen; (ii) introduzir a Teoria
1

Mestrando em Direito pela Faculdade Meridional – IMED. Bolsista CAPES/PROSUP. Pesquisador no
Grupo de Pesquisa Ética, Cidadania e Sustentabilidade, atuando nos seguintes temas: Teoria dos
Sistemas Autopoiéticos; Sociologia Jurídica; Teoria Constitucional e Teoria Geral do Estado; e Direito
Constitucional. Passo Fundo. RS. Brasil. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2439297883147393 E-mail: matheus.nunnes13@gmail.com
2

Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Professor
Permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu – Mestrado – em Direito da Faculdade
Meridional – IMED. Pesquisador da Faculdade Meridional. Coordenador do Grupo de Pesquisa em
Ética, Cidadania e Sustentabilidade no Programa de Mestrado em Direito (PPGD) da Faculdade
Meridional - IMED. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Direitos Culturais e Pluralismo Jurídico da
Faculdade Meridional - IMED. Membro do Grupo de Pesquisa sobre Transnacionalismo e Circulação
de Modelos Jurídicos da Faculdade Meridional - IMED. Passo Fundo. RS. Brasil. Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/1318707397090296 - E-mail: sergiorfaquino@gmail.com.

230 | Estudos sobre Amartya Sen

Sistêmica; e (iii) debater a Democracia e as desigualdades sociais.
Para realizar esta investigação, busca-se inquirir, por meio do
método dedutivo, se a Teoria da Justiça de Amartya Sen consegue
lidar com as contingências e complexidades sociais da atualidade
(hipótese negativa de pesquisa); alternativamente, a Teoria dos
Sistemas de Niklas Luhmann se apresenta um referencial teórico
apta a trabalhar com as diferenças da Pós-Modernidade (hipótese
positiva).
Para cumprir com o objetivo proposto, o problema de
pesquisa é: as desigualdades sociais como forma de contingência de
complexidade social necessitam de novas formas de observação para
buscar superar tais adversidades? A análise será feita a partir dos
referenciais teóricos de Amartya Sen e Niklas Luhmann.
A parte inicial deste trabalho destina-se à introdução de
alguns conceitos básicos na Teoria da Justiça de Amartya Sen, que
são fundamentais para o entendimento da Democracia e da Justiça,
vistos como forma de superação às desigualdades sociais.
Em um segundo momento, far-se-á uma análise do que é
Democracia e como o problema das desigualdades sociais é visto no
panorama brasileiro, buscando fazer uma observação a partir das
proposições teóricas de Sen.
Por fim, apresentar-se-á a Teoria dos Sistemas
Autopoiéticos, de Niklas Luhmann, como forma de observação da
Sociedade Contemporânea, a fim de lidar com as questões
contingenciais e complexas e buscar fornecer um novo prisma para
a observação do problema das desigualdades sociais.
2 APRESENTAÇÃO DA TEORIA DE AMARTYA SEN
Ao iniciar o debate sobre Democracia e Justiça, é necessário
se levar em conta diversos fatores, pois a qualidade de nossas vidas
deve ser medida não por nossa riqueza, mas por nossa liberdade.
Amartya Sen propõe, atualmente, uma nova visão acerca das
condições de justiça, procurando mostrar a importância da

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 231

liberdade substantiva e seu valor como base de desenvolvimento de
uma sociedade, mas também como condição para que haja justiça.3
De acordo com Zambam (2012, p. 49), as liberdades
substantivas são responsáveis por representar aquelas dimensões
que são essenciais para a realização individual de uma pessoa, bem
como para a inserção dela no ambiente em que vive e condição
fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, sendo
importante ressaltar que este desenvolvimento não se depende
apenas do crescimento econômico.
As liberdades substantivas servem como forte referência aos
direitos civis e políticos básicos e indispensáveis; sendo assim,
quando se torna ausente, influencia de forma negativa na efetiva
participação do indivíduo na sociedade. Esses elementos
importantes, pois proporcionam a inserção do indivíduo no meio
onde vive, além de gerar escolhas bem fundamentadas e refletidas,
sendo essas cruciais para a formação de prioridades e valores de
uma sociedade democrática.
Qualquer regime democrático visa uma sociedade
equilibrada e harmonizada, com princípios e valores universais
(comuns?), buscando outro desenvolvimento, um mais amplo que o
crescimento econômico, mas que proporcione a participação social
e as mais variadas formas de interação, atendendo às necessidades

3
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de uma forma justa.
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básicas e imediatas, assim dando a base para condições geradoras
de justiça.
Amartya Sen (2000, p. 18) destaca que algumas vezes, a
ausência de liberdades substantivas está diretamente relacionada
com a pobreza econômica, que furta das pessoas sua liberdade de
saciar a fome, ou de ter uma nutrição satisfatória ou remédios para
doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se apropriadamente ou
ter condições de moradia ou de acesso à saneamento básico e água
tratada.
Outro aspecto em que se observa a ausência de tais
liberdades é quando há carência de serviços públicos e assistência
social, como por exemplo, a ausência de programas
epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência
médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção da
paz e da ordem local. Ainda, pode-se verificar a privação a liberdades
substantivas em casos de violação, negação, de liberdades políticas e
civis em regimes autoritários e de restrições que são impostas à
liberdade de participar da vida social, política e econômica de
determinada comunidade.
As liberdades substantivas são alcançadas por meio das
condições que são proporcionadas para os indivíduos. Essas
condições são as chamadas capabilities e são a principal forma e
garantia para que haja o exercício das liberdades substantivas.
Portanto, as capabilities e liberdades substantivas contribuem para
a “realização de combinações alternativas de funcionamento” (SEN,
2000, p. 92).
Sendo as liberdades substantivas essência das capabilities,
essas combinações alternativas de funcionamento nada mais são
que variados estilos de vida proporcionados pela existência destas
liberdades. Analogamente, seria o "arquivo” de uma pessoa – aquilo
que ela escolhe ser ou fazer (SEN, 1999, p. 7). É necessário lembrar
que em uma Democracia, a liberdade é um dos sustentáculos, e que
contribui para a consolidação de um desenvolvimento
(principalmente o desenvolvimento humano) de forma sustentável.
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Neste mesmo sentido, as capabilities oferecem condições
necessárias para que as pessoas possam participar livremente frente
as opções que faz em virtude dos diferentes espaços existentes
dentro de uma sociedade, sem que haja qualquer tipo de
constrangimento ou discriminação. Levando em conta que a
sociedade possui aspectos dos mais variados, é imprescindível que
uma pessoa possa agir livremente nos diversos espaços – e que
também tenha a oportunidade de fazer as opções que considera mais
importantes (ZAMBAM, 2012, p. 101).
Exemplo da importância das liberdades é vista na forma de
organização social, onde a conjugação de forças, interesses, vontade
individual e compromisso comum e com as metas indica o poder e
dinamismo das liberdades. Não há possibilidade de convivência com
graves injustiças, e ao mesmo tempo, defender e pensar a vigência
de garantias de liberdade formal como suficientes para a ordem
democrática (ZAMBAM; AQUINO, 2016, p. 86).
A liberdade deixa de ser apenas um fim a ser alcançado para
transformar-se em um meio do qual pode-se alcançar algo – sendo
vista, portanto, como uma referência fundamental para a
convivência humana e equilíbrio social, além de ser essencial para
questões de justiça. É importante que a liberdade não seja apenas
instrumental, mas que seja concretizada no cotidiano das relações
humanas e sociais (ZAMBAM; AQUINO, 2016, p. 86).
Para que se entenda real relevância da liberdade nas obras
de Amartya Sen, é necessária a compreensão de que ela possui um
valor moral substantivo, “[...] cujo significado está no seu poder de
atuar na estruturação das condições de justiça das sociedades, no
ordenamento das instituições, nas opções e escolhas individuais”
(ZAMBAM; AQUINO, 2016, p. 87), além das outras relações que o
indivíduo estabelece com todos que estão ao seu redor.
Mas o que é valor moral substantivo? “[...] é o poder de
resgatar dimensões salutares da vida humana, como, por exemplo,
a autoestima, a integração social e o reconhecimento público”
(ZAMBAM; AQUINO, 2016, p. 88). O analfabetismo e a pobreza se
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mostram como verdadeiros impedidores do desenvolvimento justo
de uma sociedade.
Nesse caso, é necessário que seja garantido minimamente as
liberdades para que o indivíduo seja capaz de se autoafirmar
conforme suas escolhas, podendo determinar o que quer ser ou
fazer. A privação de liberdades gera incapacidades às pessoas,
fazendo com que não tenham acesso a condições mínimas de
existência.
3 A TEORIA DA SOCIEDADE DE LUHMANN
Com o passar dos anos a Sociedade foi-se modificando, o
nível de interações e fluxo de informações a nível global
aumentaram, principalmente após a queda do muro de Berlim, na
década de 1990, evento histórico que pôs fim à União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) e à dicotomia mundial vivida durante
a Guerra Fria.
A partir do ocorrido, um processo de integração global
desencadeou-se, visivelmente percebido a partir dos mercados e da
economia. Não obstante, com a predominância do capitalismo, o
surgimento de novas tecnologias e aprimoramento de outras, a
comunicação tornou-se algo, de fato, global.
Ocorre que com esse processo de globalização das
informações, verifica-se uma rápida reprodução comunicativa no
meio social, cuja influencia ocorre pelas interações em níveis
múltiplos (intraestatal, interestatal, supranacional e internacional).
Todos esses fatores advindos do intenso e incessante
processo de globalização fazem com que a complexidade social
aumente continuamente, atingindo níveis imprevisíveis de
possibilidades nas mais diversas situações fáticas.
Ao observar a história da sociologia, no começo do século
passado (e em particular na Alemanha, após a Segunda Grande
Guerra), sua identidade foi desenvolvida na medida em que
escondeu as suas relações com a sociedade. Buscava-se teorizar
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sobre entidades sociais, com categorias tais como papéis, interação,
intenção e ação social. Tal formação estrutural da sociologia levava
a caminhos semelhantes aos das ciências naturais (BECHMANN;
STEHR, 2001, p. 187).
No entanto, Luhmann inicia um pensamento teórico
inovador, tendo como objeto de pesquisa a Sociedade Moderna.
Frente a isso, o jurista e sociólogo dedicou-se a estudar a fundo os
sistemas sociais, a fim de transmitir a seguinte mensagem: ou a
sociologia é essencialmente a teoria da sociedade, ou não é uma
ciência (BECHMANN; STEHR, 2001, p. 187).
Outros modelos teóricos propõem a sociedade como um
objeto dado que precede toda observação científica, onde um ponto
de observação seria ocupado e estaria localizado no externo da
sociedade, providenciando assim uma visão objetiva da mesma. No
entanto, Luhmann faz suas proposições teóricas a fim de evitar essa
armadilha, pois tanto a ciência quanto a sociedade são uma
expressão da realidade social (BECHMANN; STEHR, 2001, p. 188).
O pensamento sistêmico se caracteriza pela investigação da
complexidade dos fenômenos no mundo e pela instabilidade destes
– é pautado pelo caráter dinâmico, transitório, de suas
características. As relações que acontecem entre os sistemas e
dentro deles formam uma rede de fenômenos recursivamente
interligados, onde operações anteriores dão origem a operações
posteriores (RODRIGUES; GRUBBA; HEINEN, 2014, p. 276-277).
No momento em que a Sociedade deixa de ser mero objeto
de pesquisa e passa a ser condição de possibilidade para a própria
cognição social, nesse caso, a sociologia torna-se sujeito que lida
consigo – de forma semelhante com que a filosofia lida com a
reflexão (BECHMANN; STEHR, 2001, p. 188).
A partir desses argumentos, Luhmann transfere a estrutura
de operação autorreferencial do sujeito à sua teoria dos sistemas
sociais, o que provoca uma mudança radical (digna de uma viragem
paradigmática) nas posições epistemológicas fundadas na dicotomia
sujeito-objeto, dando uma visão anti-humanista, não ontológica e
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construtivista radical de sua teoria (BECHMANN; STEHR, 2001, p.
188-189).
Embora a teoria dos sistemas sociais de Luhmann traga uma
primeira visão diferenciada, cabe salientar que se apresenta como
referencial teórico apto a lidar com as diferenças sociais e a
complexidade do mundo moderno, com capacidade de observação
de fenômenos que anteriormente não eram observados. É por meio
de seu caráter contingencial e complexo que se busca estudar as
relações para afirmação e compreensão desta mesma complexidade
(RODRIGUES; GRUBBA; HEINEN, 2014, p. 282-283).
Tendo em vista que a sociedade moderna é policontextural
e permite inúmeras descrições acerca de sua complexidade, a teoria
da sociedade enfrenta a tarefa de elevar seu próprio potencial de
complexidade: interpretar os feitos mais heterogêneos com os
mesmos conceitos, e então garantir a possibilidade de comparação
com os mais diversos contextos relacionados (LUHMANN, 2006, p.
26).
Bechmann e Stehr (2001, p. 189/190) explicam que o
enfoque da teoria luhmanniana é que o mundo (horizonte de
descrições possíveis) é expresso por uma rede de distinções e rótulos
contingentes que sempre devem ser entendidas dentro de um
contexto. Para que um observador possa rotular “isto” como “isto”
(e não “aquilo”) somente se torna possível por causa da distinção
feita entre os dois momentos – ou seja, algo que possui identidade
própria pela sua diferença com o outro.
Como forma de lidar com a complexidade existente no
mundo, surgem estruturas que realizam operações relacionadas e
sucessivas, a fim de reduzir a complexidade, permitindo assim a
distinção das unidades heterogêneas. Essas estruturas são
denominadas sistemas, e estão divididos em quatro grandes grupos:
(1) máquinas; (2) sistemas orgânicos; (3) sistemas sociais e; (4)
sistemas psíquicos (LUHMANN, 1998, p. 27).
No caso das máquinas, se tratam de sistemas sem vida que
não conseguem reproduzir a si mesmos. No caso dos sistemas
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orgânicos, as operações são processos fisiológicos. No caso dos
sistemas psíquicos, as operações são os pensamentos. Já no caso dos
sistemas sociais, as operações são comunicações. É a partir da
distinção das operações que surgem os sistemas.
Luhmann dedica-se ao estudo dos sistemas sociais, que nada
mais é que a Sociedade e seus subsistemas. O sociólogo descreve a
sociedade como um sistema autopoiético (que se reproduz a partir
dos seus próprios elementos). Segundo sua teoria, a sociedade
moderna é caracterizada pela autonomia funcional e a clausura
operativa, bem como pela capacidade de se auto-organizar e de se
auto-reproduzir.
Os sistemas sociais são sistemas que possuem como unidade
básica a comunicação. Conforme explica Leonel Severo Rocha (2013,
p. 63), a sociedade é comunicação e tudo que se comunica ou faz
parte da sociedade, ou é sociedade. Assim, a Sociedade é o sistema
global de comunicação.
No entanto, dentro da sociedade existem os mais variados
tipos de comunicação: social, jurídica, econômica, política, moral,
religiosa, entre outras. Para que seja possível lidar com a
complexidade das comunicações existentes no sistema social, a
Sociedade executa operações em sucessão para diferenciar cada tipo
de comunicação. Essas diferenciações que surgem dentro da
sociedade é que darão origem aos subsistemas, cada um com um
tipo de comunicação específica (ex. Sistema Jurídico, comunicação
jurídica; Sistema Político, comunicação política).
É preciso dizer que tanto o Sistema Social como seus
subsistemas são diferenciados funcionalmente, bem como operam
dentro de seus próprios limites e a partir de seus próprios elementos
– é a ideia de autopoiese, trazida da Biologia. Humberto Maturana e
Francisco Varela (1980, p. 78; 2003, p. 28-35), preconizaram que os
seres vivos seriam capazes de reproduzirem a si. No entanto, para
que seja possível essa autoreprodução, é necessário que um ser vivo
seja caracterizado como uma rede fechada de processos, tornando
possível essa reprodução a partir de seus próprios elementos.
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Porém, embora os sistemas sejam fechados operativamente,
não significa que sejam estáticos e fiquem incomunicáveis uns com
os outros. Como o sistema é operativamente fechado, esse não pode
receber elementos externos ao sistema, bem como não pode operar
além das suas fronteiras. Para resolver tal situação, eles
desenvolvem a chamada percepção sensorial (cognição).
Os sistemas sociais são dotados de percepção sensorial, que
é o meio através do qual consegue perceber o mundo externo
(entorno) e externalizar os resultados das operações (irritações)
(LUHMANN, 2006, p. 89-90). A cada instante que passa, a
Sociedade torna-se cada vez mais complexa e aumenta-se o número
de comunicações – e os subsistemas devem evoluir para
acompanhar a complexidade social (para que não sejam destruídos).
Para que o sistema evolua e acompanhe o aumento da
complexidade, primeiramente ele sofre uma variação de um
elemento autopoiético, respectivo aos padrões de reprodução
vigentes até o momento. Então, passa à seleção da estrutura, que
torna possível que a respectiva variação se constitua em condição
das seguintes reproduções. Por último, ocorre a estabilização do
sistema para mantê-lo dinamicamente estável para que seja possível
a reprodução autopoiética da forma, que experimentou a mudança
(LUHMANN, 2002, p. 304).
Nas últimas décadas muitos pressupostos tradicionais
foram redefinidos frente à complexidade social, à globalização e ao
pluralismo de culturas em um mesmo espaço geográfico. Exemplos
dessas reformulações é o caso onde o jurista José Joaquim Gomes
Canotilho (2012, p. 31) afirmou que o Dirigismo Constitucional
estava morto, e que a Constituição não passava de uma “bíblia de
promessas”.
Diante do boom de complexidade, as matrizes
epistemológicas clássicas não conseguiram lidar adequadamente
com as novas observações sociais. Nessa linha de pensamento, a
adoção de um novo modelo teórico é medida que se impõe, a fim de
que se possa compreender a sociedade moderna nas mais variadas
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formas que se apresenta. Por esse motivo é que se apresenta o
modelo pragmático-sistêmico como possibilitador de novas
descrições e novas observações da sociedade moderna.
4 A DEMOCRACIA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS
Desde o surgimento do Estado Moderno houve a preocupação de
proteção dos direitos, fruto do regime democrático que se apresentou no
mundo nos últimos duzentos anos – mais precisamente na Revolução
Americana, diferentemente do que se apresentou Grécia Antiga, que se
transmitiu uma ideia de democracia.

A fim de se trabalhar com teorizações democráticas capazes
de lidar com o pluralismo e multiculturalidade das sociedades
contemporâneas, apresentar-se-á dois conceitos de Democracia,
sendo o primeiro proposto por Jürgen Habermas e o segundo de
Claude Lefort.
4.1 Breves apontamentos sobre a democracia em Jürgen
Habermas
Segundo as proposições do filósofo alemão, há o princípio
fundamental da Democracia, estruturado em duas bases: (i) o
princípio do discurso e a (ii) forma jurídica. O (i) princípio do
discurso exige que só se aceitem como corretas as normas que
possam obter o assentimento de todos os afetados num discurso
racional e, ao mesmo tempo, estabelece que dizer que uma norma é
correta é dizer que ela seria capaz de ser objeto de um consenso de
todos os afetados. É importante levantar que o princípio do discurso
é indiferente em relação à moral e ao direito, pois o princípio do
discurso se aplica a liberdades subjetivas de ação em geral
(constitutivo para a forma jurídica), finalizando no instante da
institucionalização jurídica das condições para um exercício
discursivo da autonomia política (HABERMAS, 1997a, p. 158).
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O modelo teórico democrático que é trazido por Habermas
procura uma acepção de política a altura das condições humanas
para a organização e convivência em sociedade, associando-se à
competência linguística e interativa humanas, buscando, dessa
forma, tornar-se o mais realista possível (TOCCHETTO; SOUZA;
TONET, 2015, p. 146).
A formação democrática na teoria do discurso assimila
elementos da perspectiva liberal e da visão republicana. Naquela, o
processo democrático se realiza através de compromissos e
interesses, enquanto nesta vai acontecer na forma de um autoentendimento ético-político, onde o conteúdo da deliberação deve
ter um conteúdo de consenso entre os sujeitos privados, e devendo
ser exercido através das vias culturais. Já para Habermas (1997b, p.
19), entende-se no conceito de procedimento ideal para a
deliberação e tomada de decisão.
Segundo o filósofo alemão, a teoria do discurso busca
entender os princípios do Estado de Direito como uma resposta
coerente à pergunta do modo de institucionalização das formas
pretensiosas de comunicação de uma formação democrática da
opinião e da vontade (HABERMAS, 1997b, p. 21).
A forma de institucionalizar a opinião pública acontece
através da comunicação que permita chegar a resultados racionais
– e um destes espaços é a esfera pública, que nada mais é que um
espaço irrestrito de comunicação e deliberação pública. Através de
processos de discussão, que são orientados por certos princípios,
surgiria a legitimidade de certas decisões políticas.
Acontece que a comunicação surgida na esfera pública está
em uma linguagem que o sistema não compreende, motivo pelo
deve haver uma tradução para a linguagem sistêmica, fazendo com
que seu conteúdo possa programar as (futuras) ações do Estado. O
mesmo ocorre no sentido inverso, quando for necessário traduzir a
linguagem sistêmica para a comum, a fim de que o público leigo
tenha acesso à informação.
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No paradigma proposto por Habermas, há uma clara
diferenciação entre sistema e “mundo da vida”, no qual aquele é
entendido como um espaço de intermediação do “agir racional-comrespeito-a-fins” e este como horizonte dos “agentes comunicativos”,
que são orientados na busca do entendimento intersubjetivo
(NEVES, 2012, p. 124).
Embora sistema e mundo da vida sejam duas coisas
diferentes, o direito é responsável por fazer a conexão entre eles,
pois um sistema só vai ser autônomo uma vez que os procedimentos
institucionalizados para legislação e jurisdição garantam uma
formação imparcial de julgamento e vontade, e, assim sendo,
proporcionem a uma racionalidade ético-procedimental ingresso
igualitário no direito e na política. Dessa forma, Habermas, ao impor
uma exigência de justificação racional do direito não importa em
uma confusão entre direito e moral. O direito vai se apresentar como
intermediação entre sistema e mundo da vida (NEVES, 2012, p. 107).
No entanto, o direito só vai ser legítimo quando for posto em
conformidade com um procedimento democrático, que expresse
intersubjetivamente a autonomia dos cidadãos (NEVES, 2012, p.
114). E só vão ser válidas aquelas normas com as quais todos os
possíveis atingidos poderiam concordar com ela, na condição de
participantes de discursos racionais (NEVES, 2012, p. 119).
O princípio democrático habermasiano se relaciona com
três dimensões discursivas: a moral,4 o discurso pragmático;5 e o
discurso ético-político.6 Além destas dimensões, acrescenta-se ainda
o discurso jurídico (NEVES, 2012, p. 120).

4

Que diz respeito ao dever-ser universal. A questão principal diz respeito à aceitabilidade racional de
uma norma por toda e qualquer pessoa que venha a se encontrar em situações semelhantes. NEVES,
2012, p. 119.
5
6

Refere-se a justificação dos fins e dos meios adequados à sua consecução. NEVES, 2012, p. 119.

Alude à justificação do modo de vida que é “bom” para certa comunidade. Nesta dimensão, os
participantes não têm uma pretensão de universalidade, pois a questão ético-política diz respeito a
uma forma particular de vida. NEVES, 2012, p. 119.
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A Democracia habermasiana reveste-se de um caráter
deliberativo que considera a participação dos cidadãos nas
deliberações e nas tomadas de decisão o elemento central da
compreensão do processo democrático. Nesse caso, a justificação
das decisões racionais deve ser aceita por todos que possam ser
afetados por determinado discurso. Tudo isso torna-se possível
através de procedimentos democráticos (que garantem um dissenso
conteudístico) com cidadãos participativos, conferindo força
legitimadora.
4.2 Breves apontamentos sobre a democracia em Claude Lefort
Para a compreensão da Democracia em Lefort, é necessária
sua associação com a filosofia política, o que implica não em
conceitos e modalidades de Democracia, mas sim a sua constituição,
seu conteúdo sócio-político e seu caráter substantivo.
No pensamento do filósofo francês, há uma rejeição da
ciência política e da sociologia política como formas de analisar a
Democracia, pois isso faria com que fosse analisada apenas como
regime político, tratando apenas da Política. De outro ponto de visa,
Lefort ocupa-se com a razão de ser da Democracia, com a forma de
sociedade política – buscando distinguir a Política e o Político,
devendo a Democracia ser pensada como constitutiva do Político7
(CAVALCANTI, 1986, p. 84).
Claude Lefort vai situar a Democracia entre duas formas do
político: o Antigo Regime e o Estado Totalitário. Naquele, a
sociedade estaria suspensa em uma grande metáfora orgânica e
teológica (do corpo político do rei), uma identificação fantástica
operada entre o social e o político, sob a imagem, ideia e nome,
corporificado no governante que expressa sua vontade na lei. Aqui
o Político devora o social ao mortificar a individualidade no corpo do
7

No pensamento lefortiano, o Político diz respeito ao espaço público, englobando a sociedade e o
Estado.
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Rei. Já no sistema totalitário, figurado no stalinismo, verifica-se a
presença dos Gulag, os quais, novamente, o social é diluído no
político, formando um único corpo – o do Partido-Estado (RAMOS,
2016, p. 222-3).
No entanto, a Democracia se apresenta justamente como a
inversão dos exemplos acima descritos. Não há mais um corpo, uma
unidade, uma imagem. O que acontece é justamente a instituição do
político como nova instituição social. Enquanto antes havia certo
processo de mortificação da individualidade, na Democracia há o
nascimento da alteridade em todas as camadas do social, fundando
a ideia dos direitos – inclusive, as formas de direito advêm da
dimensão do político (tudo que vem da “polis”).
A partir do momento em que a Democracia é analisada como
um sistema de instituições políticas e econômicas, se deve
reconhecer que as demais esferas da realidade social são
determinadas por estes dois sistemas. Os discursos sobre
democracia se organizam em níveis de sentido (campo simbólico):
o da política, o da economia, o da informação e o da personalidade
(CAVALCANTI, 1986, p. 89-90).
Cabe lembrar ainda que por mais formal que seja, a
Democracia possui um efeito de mobilização necessário. A partir da
dimensão do político, é necessário interrogar qual o sentido da
Democracia para a sociedade – e este questionamento deve ser
colocado no nível (de sentido) da política, que também é social.
Sobre a economia da Democracia, ela é voltada para a forma com
que a economia se organiza, que é tanto técnica quanto social
(CAVALCANTI, 1986, p. 92-3).
No entanto, é preciso tomar cuidado quando se fala de um
Estado proprietário, pois então é quase certo que o grupo que possui
o poder estatal, se valendo de negociatas, concessões e vantagens a
grupos de dirigentes e de quadros (grandes industriais, presidentes
de bancos, senadores, deputados...) para garantir sua autoridade e
estabilidade – aprofundando as divisões me que se apoia e privando
grande parte da população dos meios de informação e de
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intervenção que poderiam permitir questionar o poder estatal
(CAVALCANTI, 1986, p. 92-3).
É em virtude disso que o nível econômico da democracia só
pode ser considerado no campo simbólico – pois quando os
indivíduos estão inseguros com o resultado de uma crise econômica,
ou com os estragos de uma guerra, quando o conflito entre grupos
e classes se torna exacerbado e não pode ser mais simbolicamente
resolvido dentro da esfera política, ou ainda quando o poder afunda
à realidade tornando-se apenas um instrumento para a promoção
de interesses, é o que se observa pela fantasia do “Povo como Um”
– uma busca de uma identidade substancial, um poder de
incorporação para um Estado indivisível (LEFORT, 1988, p. 19-20).
4.3 As desigualdades sociais e a exigência de uma nova forma
de observação
A fim de fazer uma breve análise das desigualdades sociais
no caso brasileiro, utilizar-se-á dos dados fornecidos através do Atlas
do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, conforme
disponibilizado no sítio eletrônico do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil.
Conforme os dados obtidos através do PNUD (2013)
demonstram, em sua evolução em proporção, que no quesito
“Educação”, o número jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos
com ensino fundamental completo passou de 20% (vinte por cento)
para 57,2% (cinquenta e sete vírgula dois por cento), porém 40%
(quarenta por cento) dos jovens nessa faixa etária ainda não tem o
ensino fundamental completo.
Já o número de jovens entre 18 (dezoito) e 20 (vinte) anos
com o ensino médio completo passou de 13% (treze por cento) para
41% (quarenta e um por cento). Ou seja, cerca de 59% (cinquenta e
nove por cento) destes jovens não possuem o ensino médio
completo (PNUD, 2013).
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Embora a Educação seja o componente que mais avançou,
entre 1991 e 2010, em termos absolutos (0,358) e relativos (128% cento e vinte e oito por cento), se trata do sub-índice que apresenta
o menor valor absoluto do Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (0,637). Em 1991, o valor era de 0,279; e em 2000, era de
0,456 (PNUD, 2013).
Quando se trata do quesito “Longevidade”, cumpre destacar
é o maior sub-índice que apresenta a maior redução na diferença
(entre o maior e menor resultado). Entre os anos 2000 e 2010, 39%
(trinta e nove por cento) dos municípios brasileiros apresentaram
um crescimento acima da média nacional, com destaque para o
Norte e Nordeste. No entanto, no ano de 2010, 42% (quarenta e dois
por cento) dos municípios têm IDHM Longevidade acima do nível
nacional, onde na Região Sul, chega a 76% (setenta e seis por cento)
– em contrapartida, 54% (cinquenta e quatro por cento) dos
municípios do Nordeste ainda apresentam IDHM Longevidade baixo
(cerca de 20% valores mais baixos desta dimensão no país) (PNUD,
2013).
Ao abordar o IDHM Renda, em 2010, na Região Norte, 90%
(noventa por cento) dos municípios estão na categoria de Baixo8 e
Médio9 desenvolvimento. Na Região Nordeste, 78% (setenta e oito
por cento) dos municípios estão na categoria de Baixo, sendo que
apenas 12 municípios têm IDHM Renda acima do IDHM Renda do
Brasil. No Sudeste, 38% (trinta e oito por cento) estão na categoria
do Alto10 e 51% (cinquenta e um por cento) no Médio; no Sul, 60%
(sessenta por cento) no Alto e 38% (trinta e oito por cento) no
Médio; e no Centro-Oeste, 50% (cinquenta por cento) no Médio e
36% (trinta e seis por cento) no Alto (PNUD, 2013).
A partir desses dados verifica-se que as desigualdades sociais
existentes, facilmente observadas por meio do sub-índice Renda, do
8

Renda per capita aproximada entre R$ 180 e R$ 333.

9

Renda per capita aproximada entre R$ 333 e R$ 618.

10

Renda per capita aproximada entre R$ 618 e R$ 1.157.
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IDHM, acabam afetando certas regiões, enquanto outras
desconhecem tais realidades. A região Sul do Brasil possui elevado
índice de Longevidade e também possui uma renda per capita
distribuída entre os níveis Médio e Alto, enquanto contraposição da
região Norte/Nordestes, os índices são díspares.
Ao se realizar a leitura desses índices, constata-se que o
modelo de Democracia deliberativa conforme concebida em
Habermas, com destaque para as questões do Discurso, não
conseguem se concretizar em um país como o Brasil em virtude das
grandes disparidades, principalmente no quesito “Educação”, onde
grande parte dos jovens, no ano de 2010, sofriam de deficiência em
sua formação escolar (baixo número de jovens com ensino
fundamental e médio completo) – sem contar as grandes diferenças
econômicas. Assim sendo, é muito difícil obter um consenso sobre
determinado assunto de todos os afetados em um discurso racional,
justamente pelos diferentes níveis de compreensão e comunicação.
Dessa forma, o modelo proposto por Lefort se aproxima
mais da realidade vivenciada no território nacional.
Ao observar as desigualdades sociais a partir de Amartya
Sen, é possível vislumbrar, primeiramente, o valor substantivo
moral das liberdades. Cumpre destacar que Sen possui formação na
área da Economia, e em seguida vem a sua preocupação com a Ética.
Em virtude disso, as proposições teóricas de Sen são voltadas mais
para o âmbito econômico, pois as desigualdades constituiriam a
ausência de condições para o exercício da liberdade (ZAMBAM;
AQUINO, 2016, p. 67).
A exemplo de figuração do caráter econômico nestas
proposições teóricas, o teórico indiano denota que a persistência da
pobreza, das misérias espalhadas pelo globo favorecem o domínio
de poucos pelo capital, pelo medo, pela ignorância, por tradições
culturais que acabam limitando ou impedindo a decisão em prol de
escolhas livres favorecidas pelas medidas de pobreza (ZAMBAM;
AQUINO, 2016, p. 69-70).
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No entanto, uma observação econômica sobre as
desigualdades sociais não é suficiente para um debate apurado
visando uma melhoria de condições. Enquanto que o meio
econômico é a principal via de superação (na teoria de Sen) da
privação de liberdades, é preciso lembrar que nem tudo se resume
a esta esfera.
Em virtude disso, o paradigma teórico de Niklas Luhmann
se mostra mais adequado para analisar as desigualdades sociais
hoje. Ao invés de existir um critério econômico para superação das
desigualdades, no modelo pragmático-sistêmico é possível se falar
em um critério de inclusão/exclusão, ao qual os indivíduos têm
acesso aos subsistemas sociais funcionalmente diferenciados.
Nesse caso, um indivíduo ou grupo de pessoas têm acesso ao
Direito (enquanto sistema) através de estruturas estabilizadoras que
fazem com que estas pessoas passem a ser incluídas (ao sistema) e
tenham acesso aos “direitos”. Um exemplo de estruturas
estabilizadoras do Direito, que permite esta inclusão de pessoas são
os Direitos Humanos.
No âmbito da Economia, acontece a mesma coisa, estruturas
funcionalmente diferenciadas voltadas à estabilização de
expectativas fazem com que um indivíduo ou grupo de pessoas
tenham acesso ao dinheiro ou propriedades. No que tange à Política,
igualmente, podendo identificar-se na Democracia esta estrutura
estabilizadora que permite com que os discursos dos excluídos
possam ser ouvidos.
Conforme explicam Corsi, Esposito e Baraldi (1996, p. 92), a
inclusão e a exclusão se referem ao modo o qual uma Sociedade
permite com que as pessoas possam participar da comunicação.
Tendo em vista que os seres humanos estão no entorno do sistema
Social, a inclusão e a exclusão podem se referir somente à maneira
em que se assinala os indivíduos em relação à comunicação (produto
essencialmente social).
De acordo com a lição de Cadenas (2012, p. 65), em uma
sociedade funcionalmente diferenciada, a inclusão diz respeito à
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inclusão em cada sistema social parcial, enquanto que a exclusão
trata da exclusão do sistema social parcial.
É a partir da compreensão de uma sociedade atual subdivida
em sistemas que se consegue observar as diversas esferas
independentes (operacionalmente). Numa teoria da desigualdade, é
possível verificar as pessoas que são socialmente excluídas e então
permitir, através de estruturas estabilizadoras de expectativas, que
façam parte da comunicação social, superando condições de
desigualdades.
No caso brasileiro, tendo em vista que as disparidades
envolvem diversas esferas, entre elas discrepâncias no nível
educacional; no acesso à direitos; na realização da cidadania;
saneamento básico, e não apenas uma desproporção econômica,
revela-se inócuo proceder a uma observação econômica de questões
que têm sua gênese nos mais diversos âmbitos sociais.
Portanto, o modelo pragmático-sistêmico fornece uma visão
apta a lidar com as desigualdades sociais, independente do ponto de
surgimento delas, pois a partir de um único código binário –
inclusão/exclusão – é possível lidar com as situações de
igualdade/desigualdade e se permite que as pessoas, as quais antes
se encontravam fora da Sociedade (sistema), agora possam
participar da comunicação, serem observadas e terem acesso às
estruturas básicas de direito, política, economia...
5 CONCLUSÕES
A Sociedade contemporânea é, faticamente, mundial. As
interações em múltiplos níveis – do local ao global – dão conta de
demonstrar a pretensão. Não obstante, a complexidade social e as
contingências fazem parte desta realidade, motivo pelo qual é
necessário se valer de um referencial teórico apto a lidar com os
anseios sociais.
A fim de analisar a questão das desigualdades sociais e a
Democracia na atualidade, problematizou-se a aptidão da Teoria da
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Justiça de Amartya Sen lidar com questões complexas e
contingenciais que são inerentes às desigualdades sociais em uma
realidade democrática. Com o intento de resolver a problemática
proposta, buscou-se desenvolver trabalho da seguinte maneira: (i)
apresentação da Teoria da Justiça de Amartya Sen; (ii) apresentação
da Teoria Sistêmica de Niklas Luhmann; e (iii) observações sobre a
Democracia e as desigualdades sociais hoje.
Partindo de dois modelos de Democracia, propostos por
Jürgen Habermas e Claude Lefort, procurou-se analisar qual destes
mais se amolda à realidade brasileira. O modelo habermasiano é
incompatível com o panorama do Brasil, pois as disparidades
comunicativas dos agentes não possibilitam um consenso em um
discurso racional, colocando em xeque a pretensão universal de
validade.
No modelo de Lefort, observa-se semelhanças com o cenário
nacional, principalmente quanto à visão do sistema democrático,
que se estrutura em cima das dimensões do político (“polis”) e
econômica. A partir desse cenário haveriam quatro níveis de sentido
nos quais os discursos democráticos se organizam: o da política, o
da economia, o da informação e o da personalidade. É com a
Democracia que surgem a alteridade em todas as camadas sociais,
em oposição ao Antigo Regime e ao Totalitarismo.
Dessa forma, analisando dados obtidos pelo Plano das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD),
verifica-se que ainda existem grandes disparidades em questões de
Educação, Longevidade, Renda, entre outros.
Diante de tantas variáveis, desde as esferas de sentido de
organização dos discursos democráticos, os debates no espaço
público, e as mais variadas fontes de surgimento das desigualdades
sociais, não é possível buscar uma resposta apenas em liberdades
substantivas com valor moral, garantidas através de medidas de
pobreza (essencialmente econômicas). É necessário mais!
Em virtude dessa condição, e verifica-se que a hipótese de
pesquisa positiva foi satisfeita, pois a Teoria da Justiça de Amartya
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Sen não consegue lidar com a contingência e complexidade social,
motivo pelo qual buscou-se auxilio na Teoria Sistêmica de
Luhmann.
A partir deste modelo teórico é possível observar a questão
das desigualdades sociais e de promover debates com grandes
chances de sucesso à solução do problema. Partindo de uma
sociedade funcionalmente diferenciada, no qual apenas se produz
comunicação, é através de estruturas estabilizadoras de expectativas
que a Sociedade permite que as pessoas (que estão no entorno do
Sistema Social) façam parte da comunicação e tenham acesso às
estruturas básicas dos subsistemas sociais (acesso a direitos, à
política, ao dinheiro, ao reconhecimento), fazendo com que os
indivíduos deixem de ser socialmente excluídos.
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JUSTIÇA COM EQUIDADE E DESIGUALDADES JUSTAS
Noeran Teixeira1
Neuro José Zambam2
1. INTRODUÇÃO
Problema: Considerando as inúmeras desigualdades
existentes nas sociedades cuja superação é relativa, existem meios
que possam ordená-las de forma justa ou equitativa sem prejudicar
os menos favorecidos?
Não devemos confundir desigualdades com diferenças, já
que as diferenças são parte de um sorteio natural (cor, raça, gênero
e etc.). A ideia principal é a aceitação de que as desigualdades estão
presentes e ajustar um modo de que ela não interfira no andamento
econômico e bem-estar social. Trazemos no conceito de
desigualdade o termo “os menos favorecidos”, que são aqueles que
por algum motivo são economicamente e socialmente prejudicados.
Nesse contexto se encaixam aqueles cidadãos que não
possuem possibilidades de se estruturarem em uma sociedade
moderna sem que haja um incentivo político. A pobreza é uma
forma degradante de vida e está presente na população mundial, se
não houverem oportunidades equitativas de emprego, educação,
entre outros para que estes consigam ter o mínimo de dignidade
socioeconômica, não podemos alcançar altos índices de
1

Graduando em direito pela IMED – Faculdade Meridional de Passo Fundo (RS).

Pós-doutor em Filosofia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Doutor em
Filosofia pela PUCRS. Professor do Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade
Meridional - IMED – Mestrado. Professor do Curso de Direito (graduação e especialização) da
Faculdade Meridional – IMED de Passo Fundo. Membro do Grupo de Trabalho, Ética e
cidadania da ANPOF (Associação Nacional dos Programas de Pós Graduação em Filosofia).
Pesquisador da Faculdade Meridional. Coordenador do Grupo de Pesquisa: Multiculturalismo,
minorias, espaço público e sustentabilidade. Líder do Grupo de Estudo, Multiculturalismo e
pluralismo jurídico. E-mail: neurojose@hotmail.com; nzambam@imed.edu.br
2

254 | Estudos sobre Amartya Sen

desenvolvimento humano. Prejudicando o contexto social inteiro de
uma nação ou até mesmo a níveis internacionais.
Na justiça como equidade destacamos os menos
privilegiados e a desigualdade que eles sofrem perante membros
com índices econômicos mais favoráveis. Nesse contexto, o Brasil
implementou políticas públicas para tentar radicalizar os índices de
pobreza ( Fies, Bolsa Família, Pronatec, Minha Casa Minha Vida;
entre outros). O Estado deve apresentar estes programas em nível
de que as desigualdades sejam justas para que membros menos
favorecidos tenham oportunidades iguais a todos. Se obtivermos
índices positivos de educação, alimentação e bem-estar social a
colaboração vai ser mutua para o crescimento econômico do país.
2. DEMOCRACIA
A democracia é um sistema político onde os cidadãos livres,
possuem seus poderes políticos garantidos, como os de votar e ser
votado, escolhendo seus representantes para governar o Estado a
qual pertence. O poder emana do povo e este é quem decide como
devemos governar este país, segundo o Estadão de São Paulo
“indica-se um percentual de aproximadamente 68% da população
brasileira representa a classe de menor renda”, logo a supremacia
deve requisitar seus direitos básicos como, saúde, alimentação,
educação, saneamento básico e etc.
Então suas politicas públicas devem ser voltadas a está
camada, já que se tratam da maioria, mas mesmo assim a mais
prejudicada pelas desigualdades. John Rawls elabora dois princípios
funcionais para sociedades democrático-constitucionais.
Segundo Rawls, todas as pessoas têm direito a um projeto
inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para
todos, projeto este compatível com todos os demais; e, nesse projeto,
as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter seu valor
equitativo garantido. [...] As desigualdades sociais e econômicas
devem satisfazer dois requisitos: primeiro, devem estar vinculadas
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a posições e cargos abertos a todos, em condições de igualdade
equitativa de oportunidades; e, segundo, devem representar o maior
benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade.
Estes princípios dão a ideia de como deve funcionar o
sistema de uma determinada sociedade democrática. No item “a”
fala-se das liberdades básicas que são aquelas que devem ser
disponíveis a todos sem exceções, pois são o mínimo que um cidadão
deve possuir para a sua subsistência. E liberdades políticas e que
somente estas devem ter seu valor equitativo, pois nem todos podem
e devem teus seu direito político garantindo, pois este pode
desestabilizar com suas escolhas o desenvolvimento de um país;
como exemplo os menores de dezesseis anos que ainda não possuem
direito ao voto.
No item “b” fala-se das posições e cargos abertos a todos,
com igualdade equitativa, todos podem adquiri-los, mas desde que
seja saciado a necessidade daquele cargo e não mais do que isto;
como podemos analisar no caso da escolha do presidente da
república, na qual todos os cidadãos brasileiros podem se lançar a
candidatura, mas somente um poderá ser nomeado como tal. E
posterior e não menos importante se observa a ideia de que os
menos favorecidos devem ser mais beneficiados que em relação aos
outros; como as políticas públicas apresentadas pelo nosso governo
brasileiro.
Sônia Felipe nos traz uma ideia de diferencial entre
sociedades democráticas de fato e os demais sistemas:
Refere FELIPE (2000, p. 149) que,
Diferentemente das sociedades hierárquicas, nas democráticas
deve-se reverter para o cidadão, na forma de bens primários e
públicos, o montante da riqueza que cada um ajuda a produzir com
a sua participação econômica, politica e social. Por essa razão, nas
democracias a pessoa não trabalha para o engrandecimento da
pátria, para merecer a salvação eterna, para honrar o monarca,
para enriquecer o empregador, ou seja, o que for que se coloque
como finalidade ultima do trabalho humano. As pessoas trabalham
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para ver melhorar a qualidade de vida na sua própria geração e
para ver garantida essa qualidade para a geração seguinte.

Para os pesquisadores em matéria de democracia, entendese que existem dois tipos de interpretação e materialização. A
primeira é a Democracia Formal, que se identifica pelo sistema
virtuoso de sua base constitucional. Como diria Bobbio (2010, p.
326): a “orientação favorável a certos valores que são normalmente
considerados característicos do ideal democrático”.
As escolhas dos representantes políticos devem ser feitas
pelo povo, do qual emana o poder, de modo temporário e inalienável
ao sistema. Porém Bobbio traz alguns desdobramentos feitos pela
nova teoria política.
Para BOBBIO (2010, P. 326-327); estes são:
1) o órgão político máximo, a quem é assinalada a função
legislativa, deve ser composto de membros direita ou
indiretamente eleitos pelo povo; 2) junto do supremo órgão
legislativo deverá haver outras instituições com dirigentes eleitos,
como os órgãos da administração local ou o chefe de Estado (tal
como acontece nas repúblicas); 3) todos os cidadãos que tenham
atingido a maioridade, sem distinção de raça, de religião, de censo
e possivelmente de sexo, devem ser eleitores; 4) todos os eleitores
devem ter voto igual; 5) todos os eleitores devem ser livres em
votar segundo a própria opinião formada o mais livremente
possível, isto é, numa disputa livre de partidos políticos que lutam
pela formação de uma representação nacional; 6) devem ser livres
também no sentido em que devem ser postos em condição de ter
reais alternativas (o que exclui como democrática qualquer eleição
de lista única ou bloqueada); 7) tanto para as eleições dos
representantes como para as decisões do órgão político supremo
vale o princípio da maioria numérica, se bem que podem ser
estabelecidas várias formas de maioria segundo critérios de
oportunidade não definidos de uma vez para sempre; 8) nenhuma
decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria, de
um modo especial o direito de tornar-se maioria, em paridade de
condições; 9) o órgão do Governo deve gozar de confiança do
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Parlamento ou do chefe do poder executivo, por sua vez, eleito pelo
povo.

Já na Democracia Substancial, nega-se o modelo mais focado
na ideia de eleições, ou melhor dizendo, na parte formal positivada
em nossa Constituição. Como referido por Mello (1998, p. 59):
“denomina de Estados ‘pseudodemocráticos’ os países apenas
formalmente democráticos.” Não que a parte formal não seja
importante, muito pelo contrario, porém não deve se basear a
democracia somente isto.
A fundamentação parte dos direitos fundamentais básicos
antes de qualquer interesse político-partidário. Na verdade entra em
cheque o “ser politico”, nos quais os interesses sociais são o que
realmente importam. Faz referência provavelmente a certos
conteúdos inspirados em ideais característicos da tradição do
pensamento democrático, com relevo para o igualitarismo. É a
democracia que indica um determinado conjunto de fins, entre os
quais sobressai o fim da igualdade jurídica, social e econômica.
(BOBBIO, 2010, p. 328-329).
Nesta introdução básica à democracia positivada na nossa
Constituição como principio fundamental, destaca-se o Capítulo II –
Dos Direitos Sociais, dentro dele o artigo 6° que afirma serem
direitos sociais “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparos, na forma
desta Constituição”. (BRASIL, 1988, grifo nosso)
Então, como artigo acima relaciona, entende-se que faz
parte do Estado Democrático direitos básicos, como a educação,
alimentação e afins. E que estes estão sujeitos à assistência aos
menos favorecidos. Logo, o governo tem como obrigação garantir
esses direitos aos cidadãos mais necessitados. Isso faz com que se
componha a origem da palavra democracia, o poder emana do povo
e este deve ter suas vidas relacionadas à economia e
desenvolvimento pessoal e social garantidos.
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2. ALIMENTAÇÃO: NUTRIR O CORPO PARA EVOLUIR A
MENTE.
A capability approach, desenvolvida inicialmente por
Amartya Sen no final dos anos setenta, pode ser entendida como um
arcabouço multidisciplinar que conceitua o desenvolvimento
humano como o processo de expansão do leque de oportunidades
individuais para realizações de opções de vida pensadas e desejadas.
No jargão da AC, as capacitações, ou melhor, “capabilities to
function” comporiam o conjunto de “seres” e “fazeres” constituintes
da vida humana e que tem valor intrínseco a cada indivíduo” (Sen,
1999).
É com esse pensamento de Sen que adentramos no ramo da
alimentação e seus efeitos na sociedade. O ato de satisfazer as
necessidades alimentícias é um sinônimo de desenvolvimento
intelectual da pessoa. Não se trata isoladamente de dar
gratuitamente o que comer para as pessoas com situação econômica
baixa e sim de capacitar eles para o mercado de trabalho, escolas e
afins. Como que um sujeito vai para o trabalho sem ou sai a procura
para a vaga de emprego sem se alimentar descentemente? É claro
que não vai ter energias para suprir a carga horaria e com isso vai
deixar de ter seu sustento pessoal e por consequência não
movimentará a economia geral.
E assim entramos nas politicas publicas de alimentação, um
exemplo que está em pratica no dia a dia de vários brasileiros é o
Bolsa Família. Os cidadãos que participam deste programa são os
que se encaixam no índice de pobreza e extrema pobreza. “A família
enquadrada em extrema pobreza pode possuir renda de até R$
85,00 per capita e as famílias pobres são aquelas com renda mensal
entre R$ 85,01 e R$ 170 por pessoa.” (Caixa Econômica Federal). O
objetivo do incentivo não é apenas a alimentar o corpo com os
nutrientes básicos, mas sim, habilitar o sujeito a pratica de sua vida
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politica e social. O alimento trás consigo o principio constitucional
fundamental que é o da dignidade humana.
De acordo com CAVALCANTI (2009, p. 19):
O consumo alimentar inadequado, por períodos prolongados,
resulta em esgotamento das reservas orgânicas de
micronutrientes, trazendo como consequência para as crianças e
adolescentes retardo no desenvolvimento, redução na atividade
física, diminuição na capacidade de aprendizagem, baixa
resistência as infecções e maior suscetibilidade a doenças.

Nesse contexto nos perguntamos: como podemos
desenvolver um país, sendo que sua educação está comprometida
pelo adveio da falta de alimento? Um dos requisitos para participar
do programa Bolsa Família fala exatamente disto; garantir
frequência mínima de 85% na escola, para crianças e adolescentes
de 6 a 15 anos, e de 75%, para adolescentes de 16 e 17 anos. Então,
entende se que a alimentação e a educação são faces da mesma
moeda.
3. EDUCAÇÃO: DIREITO DE TODOS
Traz o artigo 205 da Constituição Federal (BRASIL, 1988):
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

No Brasil, atualmente, aplicam-se varias ideias de políticas
publicas relacionadas a parte do ensino superior. A ideia surge com
o propósito de implementar no mercado de trabalho profissionais
capacitados para atender a demanda acelerada de nosso sistema
capitalista. A implantação desse sistema surge da integração entre
Rawls e Sen; quando um traz a proposta de beneficiar os menos
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favorecidos e outro de capacitar os cidadãos para o desenvolvimento
sustentável de determinada sociedade.
Um exemplo que podemos usar é o Programa Universidade
para Todos, ou, como melhor conhecido “PROUNI”. “[...], programa
do Ministério da Educação que concede bolsas de estudo integrais e
parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, em
cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a
estudantes brasileiros sem diploma de nível superior” (Ministério da
Educação – MEC).
Nesse programa existem várias exigências que definem a
ideia de favorecer os hipossuficientes. “Para concorrer às bolsas
integrais, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal, por
pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais de
50%, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários
mínimos por pessoa.” (Ministério da Educação – MEC).
Porém, com esses projetos em funcionamento se pergunta
ainda se a proposta de Rawls e ainda mais a ideia de Sen foram
realmente bem interpretadas. O sistema europeu entende que o
investimento máximo deve ser feito no ensino fundamental e médio.
Para que os cidadãos cresçam com um olhar mais critico de
sociedade, filosofia, economia e seu funcionamento.
No caso a cultura é totalmente diferenciada por isso
consegue se desenvolver de formas diferenciadas do nosso sistema
brasileiro. Não quer dizer que é absoluta esta teoria de aplicação
educacional, mas pelo olhar mais interprete das teorias seria a que
melhor se enquadra para efeitos futuros com maior eficiência.
A Constituição brasileira é clara na divisão de como os entes
federativos devem agir e aplicar suas verbas na educação, conforme
artigo 211(BRASIL, 1988):
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão
em regime de colaboração seus sistemas de ensino (EC n° 14/96,
EC n° 53/2006 e EC n° 59/2009); § 1º A União organizará o
sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria
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educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; § 2º Os Municípios
atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação
infantil; § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e médio.

Então é claramente visível que conforme é o nível de
escolaridade mais estrito é a um ente federativo. E a pergunta que
se faz é se um município pequeno (do interior) tem a capacidade de
manter um ensino fundamental de qualidade da mesma forma que
a união capacita suas universidades ou faculdades? Por obvio que
não, mesmo com a ideia de suplementação da verba destinada à
educação infantil seja feita pela união, não consegue atingir o
mesmo objetivo que se espera para a educação das crianças
brasileira, que logo, são o nosso futuro.
Contudo, como se diz o popular ditado, o que veio primeiro,
o ovo ou a galinha? Não se pode dizer que a abordagem brasileira
de ensino é falha, mas que sim, é sujeita a equívocos. Com esse
sistema tivemos grandes conquistas em casos particulares de
extrema pobreza e até mesmo em nossa economia. Diferente da
abordagem europeia em que a educação tem efeitos futuros e
culturais garantidos, no Brasil o efeito é imediato. Gerando
empregos bem estar social e desenvolvimento sustentável.
4. POLITICAS
PUBLICAS:
SOBREVIVÊNCIA SOCIAL

SOPRO

DE

VIDA

OU

As políticas públicas adentram este artigo com o propósito
de salvação aos menos favorecidos. Elas são programas lançados
pelo governo com o propósito de beneficiar e ou incentivar certas
ações que contribuem com a sociedade. Normalmente o publico alvo
que se espera atingir é o das pessoas que estão na pobreza ou
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extrema pobreza. O incentivo financeiro pode ser publico, por uma
veia da verba arrecadada pelo governo; ou, pode ser privado, através
de uma parceria com o Estado, que auxiliará aquela instituição
privada de algum modo.
As teorias bases de Rawls e de Sen estão implementadas
nessa ideia de auxilio, pois como é tratada a ideia em “Introdução à
Teoria da Justiça de John Rawls” de Neuro José Zambam (p.109):
“Os princípios de justiça têm como objetivo regular as instituições
em relação à garantia dos direitos, liberdades e oportunidades
básicas, além da reinvindicação da igualdade.”
Acerca disso manifesta SEN (2010, p. 29) que
A necessária orientação para uma alternativa de avaliação das
políticas de desenvolvimento e de abordagem das desigualdades
visa mais do que a eleição de prerrogativas de cálculo métrico ou
de acesso a bens, porém a proposição e efetivação das políticas que
buscam as condições de justiça social. Expandir as liberdades e
oferecer às pessoas condições para exercê-las não significa criar
instrumentos os quais, sob a premissa da "alta funcionalidade" ou
de "facilitar" o dia a dia, privem ou as dificultem de realizarem as
suas (livres) escolhas.

As políticas públicas são tão criticadas pelo senso comum
pelo fato de trazerem beneficio aos menos favorecidos sem a
necessidade de uma troca real. Isso se da até por uma ideia falsa de
sistema capitalista. Mas o que não se fala é sobre os efeitos reais que
um auxilio desses pode trazer para determinado sujeito e sociedade.
É como pensar em suplementos necessários para o
crescimento físico. Não é o bruto que importa, mas sim o efeito que
ele vai ter no líquido. O Estado não está querendo sustentar as
pessoas, pelo contrario, quer que com esse incentivo, as pessoas
possam prover o próprio sustento. E assim gerar um retorno
econômico a toda comunidade ali envolvida.
Como visto nos enfoques a Constituição, toda a matéria que
tratava sobre direitos sociais passou pelo crivo da Assembleia
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Constituinte. Então em 1988, quando foi expedida a Carta
constituinte atual, já se pensava em direitos sociais e fundamentais,
só não se pensavam como iriam fazer com que entrassem na pratica.
Logo com o advento de algumas políticas públicas, veio à tona a ideia
de salvação aos menos favorecidos.
Contudo, as politicas públicas nada mais são que
instrumentos de um modo de dispor de determinado direito. O
responsável por este ato é o Estado já que deve regulamentar e
proteger a sociedade a qual é soberano. Por obvio se afasta a ideia
de um povo que somente suga o poder publico, para aquele que dele
necessita o auxilio para o retorno através de ampliações de suas
capacitações e logo os tributos que ao governo retornaram. O ato do
incentivo nada mais é que um giro de capital, como uma forma de
investimento.
5. CONCLUSÃO
Com a leitura deste artigo, conclui-se que, as desigualdades
são efeitos naturais de qualquer modelo econômico. O que se
diferencia é que no Brasil o sistema político organizacional é o
democrático. E neste devem ser respeitados a vontade do povo e o
poder que dele advêm, independentemente se na pratica a
democracia for de modelo formal ou substancial. Já que estão
positivados em nossa Constituição todos os direitos sociais aqui
relatados e suas formas mínimas para que sejam materializados.
O povo não é escravo do Estado, para que ele beneficie
somente os mais poderosos economicamente. Trabalha-se para um
bem estar social maior, então nada mais justo que o Estado como
soberano beneficie aqueles que necessitam para que estes possam
fazer um ciclo econômico eficiente e sustentável.
A capacitação não é uma simples doação, sem que nada se
peça em troca. Os programas de benefícios sociais que já estão em
funcionamento cobram certas posturas e obrigações daqueles que
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estão sendo beneficiados. Então não se pode dizer que é uma
aplicação sem retorno e sim uma aplicação com lucros futuros.
Podemos analisar que estes programas de incentivos
políticos devem continuar sendo acrescentados ao nosso grupo,
pois, o Estado que deve auxiliar conjuntamente com o Livre Mercado
com oportunidades os menos favorecidos. Já que pessoas privadas
do acesso à educação e à alimentação não participam em situações
de liberdade e igualdade social. Com políticas públicas podemos
fazer com que essas desigualdades sejam mais justas, já que um país
precisa de todos os seus cidadãos em harmonia para que haja bem
estar social e desenvolvimento econômico.
Contudo, serve de analise que o poder emana do povo em
nosso sistema, mas quem controla esse poder é o Estado. Logo quem
o controla deve proteger aqueles a qual pertencem e no mínimo é
sua obrigação em fazer projetos para beneficia-los. Gerando assim
um poder a qual a todos se sintam seguros em outorgar àqueles que
os representam.
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A NEGAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
À ALIMENTAÇÃO NO BRASIL
Júlio César de Carvalho Pacheco1
1. A MISÉRIA, A FOME E A CRISE DO ESTADO-NAÇÃO
Discutir o problema da escassez de alimentação no Brasil
exige, como ponto de partida, uma abordagem sobre o atual
contexto do Estado-Nação e a sua obrigação constitucional de dar
conta das demandas sociais emergentes e o exercício de políticas
efetivas voltadas a garantir prestações positivas ao cidadão. No
Estado democrático de direito brasileiro, o direito à alimentação foi
alçado à condição de direito fundamental, mas isso pode não ter sido
suficiente para que todos tenham acesso aos alimentos necessários
à sua sobrevivência. Ao contrário, a elevação do direito à
alimentação ao topos constitucional, se dá num período histórico em
que a falta de alimentos cresce e o número de pessoas abaixo da
linha da pobreza, passando fome, aumenta sensivelmente no país. É
uma contradição.
A crise de alimentos, ou melhor, à falta de acesso aos
alimentos pelas camadas mais pobres da comunidade passam,
rigorosamente, dentre outras razões, pela crise do Estado-Nação e
sua impotência jurídica e política no plano internacional, onde a
economia global funciona sem qualquer tipo de controle ou
amarras. Internamente, esses estados são forçados a adotar os
consensos internacionais e as cartilhas neoliberais, fomentando a
“modernização” e se adaptando à competitividade internacional.
Dessa forma, os danos às economias nacionais são inevitáveis, com
custos sociais imensos.
Assegurar os direitos mínimos dos povos mais vulneráveis
do Planeta não faz parte da cartilha do capitalismo, nunca fez. O que
1
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importa para o capitalismo é a expansão do segmento consumidor,
àquele que detém o capital e é o responsável pelo consumo dos bens
e serviços ofertados pelo setor econômico.
Como a concentração de renda é perversa no mundo todo,
acumulando riquezas naqueles que possuem a maior parte das
rendas, o percentual de recursos nas mãos dos mais pobres – por
mais significativo que seja o número de pessoas nesse espectro – não
interessa ao capital, por ser inexpressivo no contexto das riquezas
nacionais e internacionais.
No Brasil, o capitalismo é tão voraz e selvagem, usando as
palavras de Souza, que o PIB (Produto Interno Bruto) “representa
quase 70% em ganhos de capital (lucro e juro) - que beneficiam,
antes de tudo, meia dúzia de grandes banqueiros e industriais - e
reserva pouco mais de 30% para a massa salarial do restante dos
outros quase 200 milhões de brasileiros” (SOUZA, 2015, p.91.)
Segundo Souza, “nas grandes democracias capitalistas europeias, a
relação entre ganhos de capital e massa salarial é inversa à
brasileira”.
Esse sistema que beneficia o capitalismo, baseado no
patrimonialismo, tem um fundamento central que é culpar o Estado,
como se esse fosse o “único lugar de todos os vícios sociais”.
(SOUZA, 2015, p.91.) Sob esse fundamento, o capitalismo objetiva
enfraquecer o Estado, reduzindo ou eliminando o projeto de Estado
de bem estar social, o welfare state.
Desse contexto, observa-se que é justamente o encolhimento
e enfraquecimento do Estado-Nação que oferece as condições ideais
para a ampliação das desigualdades, da pobreza, do desemprego, da
miséria – que aniquila, sobretudo, a crença na existência de um
mundo melhor e cria uma subespécie humana, não de seres
humanos, mas de formas, que se movem num tecido social em
decomposição, produzindo o escândalo ético em que pessoas
morrem de fome.
No campo político, esse Estado-Nação, que deveria ser
democraticamente controlado por seu povo, hoje tornou-se um
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refém do interesse internacional, que é movido pelo grande capital.
É controlado, conforme Bauman, por “conglomerados financeiros
não-eleitos, desobrigados e radicalmente desencaixados”, voltados a
buscar a maior lucratividade possível num mundo competitivo. (
BAUMAN, 1998, p.58)
Dito de outra forma, num modelo político-econômico de
ausência do Estado passa a vigorar uma única lei, uma única regra:
a lei do mais forte! Os mais fracos, os pobres, nas palavras de
Bauman (1998, p.61), “longe de fazer jus a cuidado e assistência,
merecem ódio e condenação – como a própria encarnação do
pecado”. Para o capitalismo, referindo-se a uma realidade
americana, que é o berço do capitalismo mundial, “ser pobre é
encarado como um crime; empobrecer, como o produto de
predisposições ou intenções criminosas – abuso de álcool, jogos de
azar, drogas, vadiagem e vagabundagem” (BAUMAN, 1998, p.59).
Milton Santos (SANTOS, 2006, p. 69) ao abordar os
conceitos de pobreza, identifica pelo menos três formas de pobreza
enfrentadas pelos países subdesenvolvidos: a) pobreza incluída,
uma pobreza acidental, às vezes residual ou sazonal, produzida em
certos momentos do ano, uma pobreza intersticial e, sobretudo, sem
vasos comunicantes; b) marginalidade, produzida pelo processo
econômico da divisão do trabalho, internacional ou interna; e c)
pobreza estrutural, que de um ponto de vista moral e político
equivale a uma dívida social; é estrutural e não mais local, nem
mesmo nacional, tornando-se globalizada e estando presente em
toda a parte do mundo.
Segundo dados da ONU – Organização das Nações Unidas –
a riqueza pessoal de 435 famílias equivale à renda anual de mais da
metade da população pobre mundial (DOWBOR, 2008, p. 194). Esse
é um dado “obsceno”, como definiu precisamente a ONU.
2. O DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO
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No Brasil, o direito fundamental à alimentação foi incluído
no rol do art. 6º da Constituição da República, em 2010.
Os direitos fundamentais são aqueles enumerados pelas
Constituições, aplicáveis, portanto, aos Estados nacionais que os
adotarem. São exemplos de direitos fundamentais no Brasil a
proteção à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade
(art. 5º, caput, da Constituição Federal), bem como as demais
garantias previstas nos arts. 5º a 17 da Constituição. Os direitos
humanos, por sua vez, decorrem de tratados e declarações
internacionais.
Alcançam, portanto, não somente os indivíduos
pertencentes a determinados Estados, mas sim todo e qualquer ser
humano; daí o seu caráter universal. Os direitos sociais pertencem
a ambas as categorias (direitos fundamentais e direitos humanos).
São
direitos
fundamentais
porque
protegidos
constitucionalmente, uma vez que constam no Título II da
Constituição Federal – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – o
qual possui cinco capítulos, sendo o segundo referente aos direitos
sociais, abarcando a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, à alimentação, além de
diversas normas de proteção aos trabalhadores urbanos e rurais.
Ao afirmar que os direitos sociais são direitos
fundamentais, estando no mesmo patamar do catálogo do art. 5º da
Constituição Federal, afirma-se a ideia de que os direitos sociais do
art. 6º e seguintes da Carta Política e Jurídica do país estão
protegidos pelas cláusulas pétreas do art. 60, não podendo ser
suprimidos, reduzidos ou reformados pelo legislador comum. São
direitos petrificados, que concebem apenas a possibilidade de
reformas tendentes a aperfeiçoa-los e amplia-los, inadmitindo o
retrocesso social.
Além disso, pertencem à categoria dos direitos humanos,
uma vez que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948,
estabeleceu a proteção aos direitos sociais em seu artigo XXII:
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Artigo XXII. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito
à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela
cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos
de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua
personalidade.

Por introduzir uma base normativa obrigatória no plano dos
Estados, a temática dos direitos humanos é essencial para entender
o contexto do direito à alimentação. Por essa razão, “diferencia-se
das abordagens de desenvolvimento orientadas às necessidades
básicas”, e, além disso, a compreensão da alimentação sob a ótica
dos direitos humanos coloca os denominados ‘beneficiários’ do
desenvolvimento na condição de titulares de pretensões,
introduzindo uma dimensão de responsabilidade não verificada em
anteriores estratégias referentes às necessidades básicas” (CONTIN;
FLORIANO, 2016).
Os direitos sociais previstos na Constituição Federal, os
quais constituem verdadeiros princípios norteadores do
ordenamento jurídico, por vezes dependem de regulamentação para
que tenham plena eficácia.
Nesse sentido, Leivas adverte que “os princípios operam de
modo distinto. De seus enunciados não é possível estabelecer
automaticamente as consequências jurídicas quando são satisfeitas
as condições previstas na norma” (LEIVAS, 2006, p. 94).
Todavia, conforme a teoria da aplicabilidade imediata dos
direitos fundamentais, o rol de direitos contido no art. 6º da Carta
Magna é automaticamente aplicável, independentemente de
regulamentação legislativa.
No dizer de LEIVAS (2006, p. 94)
Entendo que o debate acerca da programaticidade ou
aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais deve ser
substituído pela discussão acerca da existência de direitos
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fundamentais sociais na Constituição Brasileira e ao próprio
conceito de direito fundamental. Se se admite a existência de
direitos fundamentais sociais, então eles têm aplicabilidade
imediata, uma vez que os direitos fundamentais são posições tão
importantes que sua outorga ou não-outorga não pode ficar em
mãos da simples maioria parlamentar. Portanto, quem defende a
programaticidade dos direitos fundamentais sociais necessitará
defender a inexistência de direitos fundamentais sociais na
Constituição brasileira e argumentar contra a própria literalidade
do texto constitucional, que inclui o Capítulo II – Dos Direitos
Sociais – no Título I – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. [...]
A tese da aplicabilidade imediata não resolve, contudo, o nó górdio
da dogmática dos direitos fundamentais sociais: a possibilidade de
existirem prestações fáticas positivas judicialmente invocáveis.

De qualquer forma, segundo Atria (2006, p. 94): “[...] se os
direitos sociais são direitos, vale dizer, se devem ser entendidos
conforme a técnica dos direitos subjetivos, então eles devem poder
ser reclamáveis”. Em outras palavras, o indivíduo, como sujeito de
direito, deve ter a faculdade de reclamar junto ao Poder Público, pela
efetivação dos direitos sociais.
Em que pese tal conjunto de direitos sociais, inscritos como
direitos fundamentais do cidadão brasileiro, é preciso admitir,
paradoxalmente, que os direitos sociais enfrentam uma crise no
Brasil, a qual tem suas causas na crise do próprio Estado-Nação,
antes analisada.
Assim, é forçoso reconhecer que há um abismo imenso entre
os direitos sociais assegurados na Constituição e a sua efetivação,
bem como, corolário a esse distanciamento, entre a norma
regulamentadora e a vida das pessoas desenvolvem-se processos de
desregulamentação e flexibilização dos direitos, o que pode levar a
romper e a diminuir a teia de proteção dos cidadãos.
Para DALLARI (2008, p. 27), apesar dos avanços obtidos
com a Constituição de 1988,
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existe ainda um longo caminho a ser percorrido, para a eliminação
de injustiças gritantes, como a existência de muitas famílias
vivendo em condições subumanas; de trabalhadores do campo
sendo forçados, por sua miséria e dependência, a trabalhar e viver
em condições análogas às da escravidão; de crianças e jovens
vítimas da pobreza, vivendo à margem da sociedade, sem
oportunidades de estudo e de preparação profissional. Por fim,
aponta-se, ainda, a necessidade de eliminação de vícios
tradicionais, como a dominação de estados e municípios por
grupos oligárquicos, que são causas de desigualdade regional e
social.

Apesar de ocupar o décimo lugar na lista das maiores
economias mundiais, o Brasil detém números nada confortáveis no
que diz respeito às desigualdades sociais, sendo que os proventos
recebidos pelos 10% mais ricos é 47 vezes maior do que os ganhos
dos 10% mais pobres, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, o que comprova que “a riqueza produzida no
país não tem sido transformada em bem-estar para a grande
maioria dos brasileiros pobres”(DEBIN, 2006)
Bedin acrescenta um dado estarrecedor sobre as imensas
mazelas sociais no Brasil: “são mais de quarenta milhões de
brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, mais de 25%
da população brasileira atual pode ser considerada miserável”, o que
permite questionar se o Brasil de fato está construindo um Estado
de Direito. No entendimento do autor, não pode ser considerado de
Direito um “Estado pautado por radical injustiça na formulação e
aplicação do Direito e por acentuada desigualdade nas relações da
vida material.” (DEBIN, 2006, p. 227)
Nesse contexto, depreende-se que os direitos sociais são
direitos fundamentais, conforme a Constituição Federal de 1988,
sendo que também constituem direitos humanos, a teor do que
dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.
No que tange a uma conceituação mais precisa do que são
os direitos sociais, diz-se que esses, ao contrário dos direitos civis e
políticos – que impõe uma prestação negativa ao Estado, como, por
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exemplo, não intervir no direito de liberdade das pessoas –
pressupõe uma atuação positiva do aparelho estatal, para que se
possa efetivar o direito.
Nas palavras de Arruda Alvim (2009, p. 272), “os direitos
sociais cuidam, predominantemente, dos direitos daqueles que se
encontrem em situações diferenciadas e que, por isso, necessitam de
tutela especial do Estado”.
Assim, ARRUDA ALVIM (2009, p. 274 e 275), define os
direitos sociais como:
[...] direitos subjetivos de natureza predominantemente
individual, voltados à concretização da dignidade humana em
termos substancialmente isonômicos, cuja concretização depende,
no mais das vezes, da postura ativa do Estado no sentido de
assegurar tratamento especial aos indivíduos que se insiram em
grupos particulares.

Desse modo, a efetivação dos direitos sociais demanda uma
atuação positiva do Estado.
3. A JUSTICIABILIDADE DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO
Apesar da garantia constitucional que introduziu o direito à
alimentação no rol dos direitos sociais e fundamentais, o que se
percebe e se verifica pelas pesquisas produzidas no Brasil é que
grande parcela da população não tem acesso ao alimento, daí porque
os números de excluídos e pessoas que recorrem aos latões de lixo
para a obtenção de restos de alimentos crescem em todas as cidades
de médio e grande porte. Essa realidade contrasta com os números
da produção de alimentos.
Esse quadro revela que um país que produz alimentos em
grande escala, com uma agricultura forte, necessariamente, não é
uma Nação comprometida com a alimentação de todos os seus
cidadãos. Longe disso. A produção de alimentos em grande escala
produz riqueza para um setor econômico que domina a agricultura
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nacional e como os produtos não serão distribuídos
igualitariamente, mas serão disputados em mercados nacionais e
internacionais por grupos que têm recursos para comprá-los, uma
considerável fatia da sociedade – mesmo aqueles que contribuíram
na produção dos grãos – ficarão sem acesso a estes alimentos.
Daí surge à violação ao direito fundamental à alimentação e
o questionamento de como o cidadão e os órgãos de proteção dos
direitos humanos atuarão para assegurar às pessoas o mínimo de
dignidade e a alimentação para a sua sobrevivência, na perspectiva
de que o conceito de justiça “requer diretrizes que corrijam as
desvantagens sociais e econômicas e que deem a todos
oportunidades justas de sucesso” (SANDEL, 2012, p. 29)
Não há dúvida de que “as declarações de direitos deixam de
possuir qualquer significação prática a partir do momento em que
não tenham a possibilidade de efetiva aplicação”.(LIMA, 2001, p 86)
Contudo, as leis, as Constituições e as normas legais em
geral são dotadas de mecanismos de exigibilidade e aplicabilidade,
podendo ser invocadas no Poder Judiciário.
Para Lima Jr., “os direitos humanos econômicos, sociais e
culturais devem ser direitos justiciáveis, pelo que se deve envidar
esforços no sentido de construir mecanismos jurídicos de
exigibilidade (...)”, isto porque são considerados direitos
fundamentais. Dito isso, não se pode negar acesso às pessoas aos
direitos fundamentais, como o direito à alimentação.
Apesar de milhões de pessoas passarem fome no Brasil, a
invocação deste direito fundamental-social no judiciário é uma
utopia e a efetivação do direito não passa de uma retórica de livros
e textos legais. A constatação é de Valtecino Eufrásio Leal, que tratou
do tema na obra Justiça Distributiva e Judicialização no Direito
Fundamental à Alimentação (LEAL, 2006).
Em pesquisa na jurisprudência dos Tribunais brasileiros,
usando a palavra “direito à alimentação” para pesquisa nos sites
eletrônicos dos tribunais, constata-se que os milhões de cidadãos
que passam fome no Brasil ainda não bateram às postas do
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judiciário. As escassas jurisprudências identificadas estão ligadas a
busca de direito a alimentos específicos que atendam a
determinadas doenças ou desnutrição, mas nada relacionado às
pessoas que vivem um verdadeiro caos famélico, que passam fome.
O Ministério Público, as Defensorias Públicas e os órgãos de
proteção às camadas mais vulneráveis da sociedade não têm
mostrado atuação firme na busca da efetivação do direito à
alimentação em favor desses sujeitos renegados pelo Poder Público,
jogados nas sarjetas e nos bancos de praça, que encontram nas
lixeiras e na bondade voluntária de algumas pessoas acesso a um
mínimo de alimentação, às vezes muito eventual.
Mas não seria o caso de judicializar esse tema com vistas a
ampliar a produção de políticas públicas voltadas a assegurar que
nenhum cidadão passe fome nesse país gigante, que se gaba ao
mundo por ser um celeiro de produção de grãos e de possuir uma
agricultura forte, uma nação forte?
Para Cançado Trindade a proteção dos direitos sociais,
inclusive do ponto de vista jurídico, é plenamente cabível, afinal,
“não faria sentido levar às últimas consequências as violações do
princípio da não discriminação no tocante tão-somente aos direitos
civis e políticos, e continuar tratando as mesmas violações em
relação aos direitos econômicos, sociais e culturais
complacentemente como meras consequências adversas das
políticas econômicas ou públicas dos Estados, se não como uma
simples e lamentável fatalidade”.(TRINDADE, 1997).
Sen ao tratar do tema da fome adverte que se trata uma
privação também a liberdade. Segundo ele, “um número imenso de
pessoas em todo o mundo é vítima de várias formas de privação de
liberdade. Fomes coletivas continuam a ocorrer em determinadas
regiões, negando a milhões a liberdade básica de sobreviver” (SEN,
2000, p. 29) Seguindo o raciocínio, Sen denuncia o modus operandi
do mercado, que insiste em ampliar a privação de pessoas aos
direitos básicos, privando assim as suas liberdades. Para ele, há uma
“(...) persistência de privações entre segmentos da comunidade que
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permanecem excluídos dos benefícios da sociedade orientada para o
mercado”. (SEN, 2000, p. 22)
A liberdade referida por Sen, diz respeito aos “processos que
permitem a liberdade de ações e decisões como as oportunidades
reais que as pessoas têm, dadas as suas circunstâncias pessoais e
sociais”. (SEN, 2000, p. 31)
Não há como dissociar a efetivação de medidas
governamentais visando implementar os direitos sociais, sem
destacar a necessidade de alteração do modelo econômico vigente
no país.
O desenvolvimento econômico está focado na produção de
riquezas, que em função do modelo destacado no primeiro tópico do
presente artigo é concentrador de rendas, excludente, e gerador de
miséria e exclusão social e econômica. Esse modelo não é
equilibrado, justamente porque quem decide o modo de desenvolver
e explorar a economia é um pequeno grupo econômico e financeiro
que dita as regras mundiais de comércio e deslocamento de
recursos.
Conforme Dowbor, “as decisões estratégicas sobre para
onde caminhamos como sociedade passaram a pertencer a
instâncias distantes”, por isso a “democracia econômica ainda é uma
noção distante. Somos cidadãos, mas a realidade nos escapa”.
(DOWBOR, 2008, p. 16)
No entanto, sua efetivação plena, especialmente a dos
direitos sociais, ainda requer políticas públicas consistentes, embora
sejam também inquestionáveis os avanços alcançados na última
década.
Nesse contexto, cabe destacar a perspectiva adotada por
Amartya Sen quando se refere ao desenvolvimento como liberdade,
propondo cinco tipos de liberdade como instrumentos de
transformação do meio econômico, político e social, indicando as
liberdades políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades
sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora. (SEN,
2000, p. 31)
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Desses instrumentos todos, revela-se de maior importância
para o presente artigo a segurança protetora, assim conceituada por
SEM (2000, p. 109):
A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de
segurança social, impedindo que a população afetada seja reduzida
à miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome e à morte.
A esfera da segurança protetora inclui disposições institucionais
fixas, como benefícios aos desempregados e suplementos de renda
regulamentares para os indigentes, bem como medidas ad hoc,
como distribuição de alimentos em crises de fome coletiva ou
empregos públicos de emergência para gerar renda para os
necessitados.

Não há dúvida que a pobreza priva as pessoas de parcela
essencial de sua liberdade, sendo que a “pobreza deve ser vista como
privação de capacidades básicas”, posto que não se trata apenas de
um sinal de baixo nível de renda da população. (SEN, 2000, p. 109)
4. CONCLUSÃO
Como se verificou no presente artigo é fundamental
reconhecer os direitos sociais como integrantes das limitações
materiais arroladas no artigo 60 da Constituição Federal, de sorte
que as expressões “direitos e garantias individuais” se referem aos
“direitos fundamentais e sociais”, estando estes protegidos contra os
atos do poder reformador (Congresso Nacional e Poder Executivo)
de alteração constitucional, seja na condição de limites expressos,
seja como limites implícitos.
Mais do que isso, o direito social à alimentação é integrante
daqueles direitos tendentes a consolidar a dignidade da pessoa
humana num cenário em que a fome e a miséria são duas das mais
horrendas mazelas sociais.
O Estado-Nação, apesar da crise e de suas dificuldades
econômico-financeiras, precisa reagir ao processo de globalização e
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encaminhar projetos e programas efetivos, capazes de assegurar a
plenitude do gozo do direito à alimentação, impedindo que as
pessoas passem fome por falta de recursos. É papel, portanto, do
Estado efetivar prestações positivas tendentes a concretizar o direito
social à alimentação no âmbito nacional.
Contudo, diante da inoperância do Estado e de sua
preocupação demasiada com o interesse do mercado e do grande
capital, é necessário que os órgãos de proteção dos direitos
humanos, especialmente a estrutura estatal de defesa desses
direitos, incluindo o Ministério Público, a Defensoria Pública e
demais agentes públicos, assegurem no judiciário o direito à
alimentação assegurado às pessoas, eliminando deste modo as cenas
trágicas que revelam diariamente pessoas catando comida nos lixões
públicos das cidades, retratando um escândalo ético que é pessoas
“morrendo de fome”.
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOB A
PERSPECTIVA DE AMARTYA SEN
Taísa Cabeda1
1. INTRODUÇÃO
O impulso desenfreado das técnicas e meios de produção,
bem como o consumo intenso de bens, danificou e vem danificando
o meio ambiente, as políticas mitigatórias pouco abrandaram a
devastação ambiental. Embora o crescimento econômico seja
fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, não se pode
sucumbir a ele de modo que o meio ambiente natural venha a
comprometer a vida humana.
Nesse sentido, o presente artigo aborda, em um primeiro
momento, a questão ambiental e suas implicações, tendo como foco
o desenvolvimento sustentado, o desenvolvimento que não esgota
os recursos naturais para o futuro que é, com certeza, um dos
maiores desafios mundiais.
Já, em um segundo momento, enumera as principais
convicções do autor Amartya Sen, ganhador do premio Nobel de
economia pelo livro Desenvolvimento como liberdade, publicado em
1999, com nome original “Development as Freedom”, sobre a
ligação entre desenvolvimento e liberdades.
Por fim, une as ideias de exercício das liberdades com o que
se busca em uma sociedade desenvolvida de modo sustentável em
matéria ambiental. Tenta-se provar que esta idealização de
desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentado
centrada na liberdade pode ser a solução para o embaraço aqui
traçado.

1
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2. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Aquecimento global, refugiados ambientais e a extinção de
algumas espécies da fauna e da flora são apenas alguns dos
problemas que advém do impasse entre meio ambiente e
desenvolvimento. O planeta terra chegou ao seu limite de
exploração, por isso o desenvolvimento sustentado pode ser uma
chance de recuperação ou, ainda, de preservação do pouco natural
que lhe resta.
O direito ao meio ambiente sadio é um direito das presentes
e futuras gerações, é um direito fundamental da pessoa humana,
portanto, o meio ambiente tem uma proteção de maior alcance.
Frente a grande importância que o meio ambiente natural
tem para a vida humana na terra, o resguardo ambiental, hoje, deve
ser muito mais efetivo, motivo pelo qual se busca a sustentabilidade
aliada ao desenvolvimento econômico.
A ideia de que a preservação do meio ambiente está
diretamente relacionada com fatores de regresso econômico, ou
seja, ou preserva-se ou se progride economicamente, é pensamento
não defendido aqui. Defende-se aqui, sim, o desenvolvimento
econômico, tecnológico, industrial, juntamente com a mitigação dos
impactos naturais, ou, ainda, o desenvolvimento sustentado.
Portando, falar em sustentabilidade é tornar possível a união
do desenvolvimento econômico com a preservação do meio
ambiente para as presentes e vindouras gerações.
Segundo BOOF (2016, p. 17):
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições
energéticas, informacionais, físico-químicas que sustentam todos
os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida
humana, visando a sua continuidade e ainda a atender as
necessidades da geração presente e das futuras de tal forma que o
capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de
regeneração, reprodução e coevolução.
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Historicamente, a discussão global do modelo sustentável de
desenvolvimento começou na década de 1970 e continua até os
nossos dias, em um cenário cada vez mais amplo e participativo,
catalisado pelo processo de globalização que, sozinho, já́ é um
desafio ao desenvolvimento sustentável. Por essas razões, esse
debate é marcado por posições das mais diversas, muitas vezes
radicais e calcadas em interesses específicos de grupos e países, em
um contexto de complexidades culturais, religiosas e sociais, de tempos de percepção, assimilação e implementação extremamente
heterogêneos, em consequência das grandes diferenças entre países
e regiões do mundo (TERRA, 2010, p. 45).
Em 1972 foi firmada a Declaração de Estocolmo sobre o meio
ambiente humano (a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 de junho de
1972, e, atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns
que ofereçam aos povos do mundo inspiração e guia para preservar
e melhorar o meio ambiente humano) com 23 princípios,
objetivando a melhoria das condições de vida do homem e
preservação ambiental mundial. Entre eles está o preceito de que o
homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao
desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de
qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bemestar, e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o
meio ambiente, para as gerações presentes e futuras.
No direito ambiental brasileiro, o desenvolvimento
sustentável vem como um princípio norteador de regras e dos
demais princípios que regem a proteção ao meio ambiente. A
primeira referência na legislação brasileira a esse princípio está no
artigo 1° da Lei 6.803/1980, que fala da compatibilização das
atividades industriais com o meio ambiente. Também a Lei
6.938/1981, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente com a
previsão da avaliação de impactos ambientais, acolhe este princípio
(MARCHESAN, 2004, p. 35).
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Na Constituição Federal de 1988 ele esta expresso no caput
do artigo 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Mais tarde, no ano de 2012 aconteceu no Rio de Janeiro a
Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e
desenvolvimento sustentável, que o reforçou o conceito de
Desenvolvimento sustentável como o modelo que prevê a integração
entre economia, sociedade e meio ambiente, em outras palavras, é a
noção de que o crescimento econômico deve levar em consideração
a inclusão social e a proteção ambiental.
Nesse sentido entende-se que modelo de desenvolvimento
sustentável deve ser capaz não só́ de contribuir para a superação dos
atuais problemas, mas também de garantir a própria vida, por meio
da proteção e manutenção dos sistemas naturais que a tornam
possível. Esses objetivos implicam a necessidade de profundas
mudanças nos atuais sistemas de produção e organização da
sociedade humana e de utilização de recursos naturais essenciais à
vida no planeta (PHILIPPI, 2009, p. 45).
Ao mesmo tempo em que se busca a produtividade, o acesso
à tecnologia e a competitividade, há de se enfatizar a questão
ambiental que hoje deve ser tratada com extrema urgência
culminado, assim, em ponto fundamental no caminho das políticas
públicas de desenvolvimento.
Acerca disso, CEPAL (2012, p. 09) esclarece que:
[...] sustentabilidade do meio ambiente não pode continuar sendo
tema de segunda ordem na agenda do desenvolvimento. Com
efeito, é prioritário vinculá-la com a mudança estrutural e com um
padrão de diversificação setorial que esteja em plena sintonia com
esta sustentabilidade.
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Deve-se registrar que para a acareação entre a crise
ambiental frente à progressão do capitalismo, rumo ao
desenvolvimento sustentado, vários outros fatores são
determinantes.
Segue explicitando CEPAL (2012, p. 06) que:
[...] a igualdade é também uma condição da cidadania, de caráter
normativo no campo dos direitos civis, políticos, econômicos,
sociais, culturais e ambientais. Requer uma ordem democrática
deliberativa, com a plena participação e voz dos mais diversos
atores, e do papel central do Estado como avalista destes direitos,
com suas conseguintes tarefas em matéria de promoção,
redistribuição, regulação e fiscalização.

Nesse sentido, a igualdade pode ser alcançada através do
desenvolvimento humano, do desenvolvimento das capacidades. A
soberania ambiental será, por certo, o resultado da soma desses
fatores e o desenvolvimento de forma sustentada uma
consequência. Nunca esquecendo que a maior forma de soberania a
ser respeitada é a da pessoa humana, para tanto é vital a satisfação
das suas necessidades básicas e a redução das desigualdades
(BARRAL, 2006, p. 68).
Inúmeros são os fatores determinantes para a crise aguda
ambiental, entre tantos, está, sem dúvida alguma, a falta de
consciência, o que acarreta a falta de participação e de boas escolhas.
Um mundo mais sadio e mais equilibrado depende de todos, superar
o modelo ora rechaçado, onde o poderio econômico domina,
impondo um sistema social frágil e egoísta é a principal tarefa que
de espera de uma sociedade minimamente consciente.
2. AS LIBERDADES COMO BASE DO DESENVOLVIMENTO
PARA AMARTYA SEN
Na recente analise dos primeiros capítulos do livro
Desenvolvimento como liberdade, percebe-se que SEN defende,
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dentro de um sistema liberal econômico, a ideia de que não existe
desenvolvimento sem o exercício das liberdades, e a eliminação de
privações de liberdade substanciais é constitutiva do
desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento requer que se
removam as principais fontes de privação de liberdade, quais sejam:
Pobreza, tirania, carência de oportunidades econômicas, destituição
social sistemática e negligência dos serviços públicos.
O critério renda e riqueza não são suficientes para a análise
do desenvolvimento do indivíduo segundo sua condição de agente,
pois somente traz a reflexão do utilitarismo da riqueza e sua
repercussão na esfera individual. Nesse sentido, as liberdades
substantivas, como parâmetros da avaliação do desenvolvimento
humano, implicam na abrangência dos processos para sua
consecução e na remoção das privações das liberdades dos
indivíduos em sociedade. (SEN, 2010, p. 34-39)
Existem problemas novos convivendo com antigos- a
constância da pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas,
tais como fomes coletivas e fome crônica, violação de liberdades
políticas elementares e de liberdades formais básicas, negligência
diante dos interesses e da condição de agente de mulheres e ameaças
cada vez mais graves ao nosso meio ambiente e à sustentabilidade
de nossa vida econômica e social. Muitas dessas privações podem
ser encontradas, sob uma ou outra forma, tanto em países ricos
como em países pobres (SEN, 2010, p. 09).
A partir desse entendimento, SEN (2010, p. 18) infere que:
A liberdade é central para o processo de desenvolvimento por duas
razões: 1) A razão avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser
feita verificando-se primordialmente se houve aumento das
liberdades das pessoas. 2) A razão da eficácia: a realização do
desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de
agente das pessoas.

Sen enumera dois papeis da liberdade: Primeiro: As
liberdades individuais substantivas são consideradas essenciais, o
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êxito social deve ser avaliado segundo as liberdades substantivas que
os membros desta sociedade desfrutam, nesse sentido, ter mais
liberdade para fazer as coisas que são valorizadas é importante por
si mesmo para a liberdade global da pessoa e, também, porque dá
ao indivíduo a oportunidade de obter resultados valiosos; a segunda
razão é que ter mais liberdade influência diretamente as pessoas e
melhora o potencial delas para cuidarem de si mesmas e para
influenciarem o mundo, questões núcleo para o processo de
desenvolvimento (SEN, 2010, p. 33)
Para o autor o que de fato os indivíduos podem realizar tem
influência das oportunidades que estes tiveram ao longo da vida. As
oportunidades econômicas e políticas, por exemplo, bem como a boa
saúde e boa educação, são o que definitivamente contam para a
expansão das liberdades, que são o fim e o meio para o
desenvolvimento.
Através da prolação dos vários tipos de liberdade é que se
pode medir o desenvolvimento de uma sociedade. As variadas
liberdades têm um papel instrumental na promoção de liberdades
de outras espécies. As liberdades económica e política reforçam-se
uma à outra: “Essas liberdades instrumentais aumentam
diretamente as capacidades das pessoas, mas também se
suplementam mutuamente e podem, além disso, reforçar umas às
outras. É importante aprender essas interligações ao deliberar sobre
políticas de desenvolvimento.” (SEN, 2010, p. 19)
Sob a análise de uma perspectiva instrumental, são cinco
as liberdades enumeradas por Sen: Liberdades políticas;
disponibilidades económicas; oportunidades sociais; garantias de
transparência e proteção da segurança. Na perspectiva do
“desenvolvimento como liberdade”, as liberdades instrumentais
ligam-se umas às outras e com os fins de plenitude da liberdade
humana em geral. (SEN, 2010, p. 40)
Não há como negar que a expansão das liberdades é o
principal fim do desenvolvimento, há de se concordar, ainda, que a
expansão das liberdades também é o meio para o alcance do
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desenvolvimento. A ampliação de algumas liberdades coopera para
a promoção e a ampliação de outras, como por exemplo, o acesso às
oportunidades sociais ajuda na participação dos indivíduos nas
tomadas de decisões; as liberdades políticas ajudam a fomentar a
segurança econômica, as diversas liberdades têm papel importante
para fortalecimento de outras.
Por vezes, a privação a algumas liberdades está diretamente
relacionada com a pobreza econômica, o que dificulta a forma de
alcance às necessidades básicas, tais como saneamento, educação,
saúde e alimentação. Oportunidades sociais para todos os indivíduos
são o que de podem mudar o futuro tanto no que diz respeito a essas
oportunidades dadas, quanto a outras oportunidades que poderão
vir.
Nesse sentido, esse seria um caminho para criar uma agente
livre, capaz e sustentável. Entende SEN (2010, p. 71) que,
Os fins e os meios do desenvolvimento exigem que a perspectiva
da liberdade seja colocada no centro do palco. Nessa perspectiva,
as pessoas têm de ser vistas como ativamente envolvidas – dada a
oportunidade – na conformação de seu próprio destino, e não
apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos
programas de desenvolvimento, O Estado e a sociedade têm papeis
amplos no fortalecimento e na proteção das capacidades humanas.
São papeis de sustentação, e não de entrega sob encomenda.

Outra forma de privação seria negar os direitos básicos civis
ou de cidadania os quais se ligam diretamente à falta de participação
social: “O principal é que o impacto do crescimento econômico
depende muito do modo como seus frutos são aproveitados.” (SEN,
2010, p.61)
Sen argumenta e discorre sobre a importância da
democracia, na direção de que os direitos políticos e civis dão às
pessoas a oportunidade de chamar a atenção de forma eficaz para
algumas das necessidades gerais da população, bem como exigem
uma ação pública conforme. Votar, criticar, protestar, exercer os
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direitos políticos pode fazer a diferença, é a pressão exercida sobre
determinado governo para que solucione certar questões que faz das
liberdades políticas instrumentos para o exercício da democracia.
(SEN, 2010, p. 61)
Os papeis instrumentais da liberdade incluem vários
componentes distintos, mas que se relacionam entre si, como
facilidades econômicas, liberdades políticas, oportunidades sociais,
garantias de transparência e segurança protetora. Esses direitos e
oportunidades possuem fortes encadeamentos entre si, que podem
se dar em diferentes direções, e o processo de desenvolvimento é
crucialmente influenciado por essas inter-relações.
3. EFETIVAÇÃO DA GARANTIA AO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DAS LIBERDADES
Ao mesmo tempo em que se busca a produtividade, o acesso
à tecnologia e a competitividade, há de se enfatizar a questão
ambiental que hoje deve ser tratada com extrema urgência,
culminado, assim, em ponto fundamental no caminho das politicas
públicas de desenvolvimento.
No artigo 170, da atual Constituição Federal Brasileira, que
trata sobre a ordem econômica, tem-se como princípios
enumerados lado a lado a defesa do meio ambiente e redução das
desigualdades regionais e sociais:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade
privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive
mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de
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19.12.2003)VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII
- busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no País.

Evidente, portanto, pensar que o legislador trouxe esses
princípios para caminharem de forma conjunta, sendo que a
promoção de um não existe sem a acessão do outro, o que fica claro
frente à perspectiva de desenvolvimento defendida por Amartya
Sen.
Nesse viés, a redução das desigualdades sociais agrega maior
força às oportunidades individuais de participação econômica e
política e encorajam a superação de privações.
Esclarece SEN (2010, p. 47) que:
A questão da participação também é central para alguns dos
problemas básicos que têm minado a força e o alcance da teoria do
desenvolvimento. Por exemplo, argumentou-se que o
desenvolvimento econômico do modo como o conhecemos pode,
na realidade, ser danoso a um país, já que pode conduzir à
eliminação de suas tradições e herança cultural.

O Brasil é um país que apresenta vastos recursos naturais e
é a nona maior economia no ranking mundial, porém, possui
decadentes números no que diz respeito ao acesso à saúde pública,
educação primária e uma desacreditada infraestrutura política. A
necessidade de desenvolvimento sustentável nos faz repensar as
estruturas sociais como estão postas.
Um desenvolvimento ideal e sustentado é aquele que
abrange tudo que envolve a vida humana na terra, é por si, um
desenvolvimento que agrega e faz participar. Embora, a Rio +20
tenha intensificado as políticas de preservação ambiental, bem como
as crescentes políticas desenvolvidas pelo Ministério do Meio
Ambiente, para o controle das mazelas que agridem o meio
ambiente, não se vislumbra muita esperança frente a uma sociedade
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que pouco participa, pouco sabe e pouco faz para o crescimento
sustentável.
O Relatório do Desenvolvimento Humano de 2014 que
pressupõe uma série de Relatórios do Desenvolvimento Humano
Globais publicados pelo PNUD, através de uma analise empírica
fundamentada nas principais questões, tendências e políticas do
desenvolvimento, parte de uma visão geral das problemáticas a
serem enfrentados tendo como pressuposto principal o estudo das
vulnerabilidades rumo ao progresso das nações. Propõe que o
crescimento, bem como o desenvolvimento sustentável, depende
diretamente e indiretamente da redução das vulnerabilidades.
As políticas públicas devem ser adotadas propagando a ideia
dos pactos sociais para a garantia de igualdades através de
mecanismos que patrocinem o desenvolvimento no trabalho,
produtividade, industrialização e, entre outros, a geração de renda,
tudo de forma a fomentar as demais potencialidades das futuras
gerações
Para SEN (2010, p. 28):
A utilidade da riqueza está nas coisas que ela nos permite fazer –
as liberdades substantivas que ela nos ajuda a obter. [...] É tão
importante reconhecer o papel crucial da riqueza na determinação
de nossas condições e qualidade de vida quanto entender a
natureza restrita e dependente dessa relação. Uma concepção
adequada de desenvolvimento deve ir muito além da acumulação
de riqueza e do crescimento do Produto Nacional Bruto e de outras
variáveis relacionadas à renda. Sem desconsiderar a importância
do crescimento econômico, precisamos enxergar muito além dele.

Revela-se que entre os mais vulneráveis, estão os mais
pobres, no sentido de que as pessoas que não possuem acesso à boa
educação, saúde de qualidade e trabalho capaz de satisfazer as
necessidades, estão voltadas a piores escolhas o que as impede de
progredir face as possíveis dificuldades. A proposta para combater
as problemáticas aqui trazidas é através de politicas de adequação e
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coesão para inserir os indivíduos “marginalizados” no meio social
combatendo principalmente as suas vulnerabilidades.
O progresso da sociedade deve promover o
desenvolvimento dos indivíduos de forma resiliente. Para tanto,
busca orientar os indivíduos a fazerem escolhas boas e seguras para
que no futuro possam enfrentar e se adaptar as adversidades.
Segundo o estudo PNUD (2014, p. 27), revela que:
A vulnerabilidade humana prende-se com a perspectiva de erosão
das conquistas do desenvolvimento humano e da sua
sustentabilidade. Uma pessoa (ou comunidade, ou país) é
vulnerável quando existe um risco elevado de uma futura
degradação das circunstâncias e das conquistas alcançadas.
(PNUD, 2014, p. 15)
[...] propomos quatro princípios orientadores para a concepção e
execução de políticas que reduzam as vulnerabilidades e reforcem
a resiliência: abraçar a universalidade, colocar as pessoas em
primeiro lugar, o empenho na ação coletiva e a coordenação dos
Estados e instituições sociais. Tendo em conta a necessidade de
uma variedade de abordagens e perspectivas para a redução da
vulnerabilidade, consoante o tipo de acontecimentos adversos que
as pessoas enfrentam, estes princípios podem tornar o
desenvolvimento mais sustentável e resiliente.

Pretende-se um desenvolvimento ambiental, um
desenvolvimento econômico, mas antes um desenvolvimento social.
É preciso integrá-los no que se passou a chamar de desenvolvimento
sustentado. (MACHADO, 2014, p. 143)
O alargamento das liberdades é, com certeza, a forma mais
rápida de buscar-se e chegar ao desenvolvimento sustentável e,
também, o fundamento para que ocorra o mais completo
desenvolvimento humano, ou seja, a democracia e a liberdade são
condições para a existência de desenvolvimento.
Às sociedades, as ideias sobre o desenvolvimento sustentável
põem em destaque necessidade de pensarmos em novos valores
básicos a estarem pautadas as nossas atividades socioeconômicas.
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Estes novos valores devem induzir ao uso racional dos recursos
disponíveis ao homem, de maneira a considerar e minimizar os
custos de longo prazo associados a estes usos. Promover o
desenvolvimento sustentável implica, de fato, complexas
transformações qualitativas, ou socioculturais, no âmbito das
sociedades.
A agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável
reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas
formas e dimensões, o combate às desigualdades dentro dos e
entre os países, a preservação do planeta, a criação do crescimento
econômico sustentado, inclusivo e sustentável e a promoção da
inclusão social estão vinculados uns aos outros e são
interdependentes.
Nota-se que considerar como elementos das liberdades
sociais: o acesso à informação, o seu entendimento e a participação
juntamente com o alargamento de suas capacidades faz com que o
individuo selecione o que realmente julga importante; selecione as
suas escolhas, as quais podem ser sustentáveis, como por exemplo
o consumo de produtos produzidos de forma a preservar o meio
ambiente e as relações sociais.
No mesmo sentido, a participação social que se faz pela
crítica apontada e pelo poder individual de discernimento, através
da expansão das capacidades, faz-se, por conseguinte, surgir a
racionalidade ecológica. “A racionalidade ecológica da democracia
ambiental apresenta um quadro onde se observam direitos e
interesses que, por serem oriundos das questões ecológicas [...], não
estão representados pelas instituições das democracias liberais”
(LEITE, 2002, p. 251), sendo assim é oportuno destacar que a
participação na política de preservação ambiental.
Para LEITE (2002, p. 254):
[...] a cidadania ambiental não só recupera a participação daqueles
que eventualmente não estejam ou nunca puderam estar
representados nos moldes das democracias representativas
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liberais (exclusão creditada à discriminação promovida pelas
maiorias parlamentares), como inclui aqueles que nunca poderão
ser representados. [...]. Não pode deixar de ser observado que o
caput do art. 225 da CRB constitui no texto político fundamental
brasileiro o punctum de referência imediata do reconhecimento da
abertura dogmática amiga ao reconhecimento da cidadania
ambiental, nos precisos termos em que se afirma a qualidade
difusa do bem ambiental e estrutura um sistema de
responsabilidades compartilhadas entre todos, em uma orientação
inclusiva, que inclui não só aqueles que não possam exercer
regularmente os direitos políticos, mas também as futuras
gerações. (grifo do autor).

Quando agem coletivamente, os indivíduos mobilizam as
suas capacidades e escolhas individuais para superar as ameaças, e
a sua resiliência combinada consolida o progresso do
desenvolvimento, tornando-o mais sustentável. (LEITE, 2002, p.
254)
A sustentabilidade ambiental, reproduzida de acordo com
referência das liberdades como base para o desenvolvimento, agrega
uma interligação de responsabilidades entre o Poder Público e a
esfera privada, na reafirmação de medidas de preservação
ambiental, criando a democracia ambiental.
Segue referindo LEITE (2002, p. 251) que:
Democracia ambiental deve permitir que também os interesses e
direitos das futuras gerações não sejam lesados, não apenas
através da fiscalização da idoneidade da representação de seus
interesses, mas sobre tudo, mediante a reserva da decisão à
participação de seus legítimos interessados.[...] o processo
democrático atual deve limitar sua atuação, reservando tais
problemas pontuais para a apreciação futura e pertinente de seus
interessados, protegendo em um novo sentido republicano a
participação de titulares não atuais, e sobretudo a autonomia
política desses titulares [...].

O despertar para importância de uma consciência social em
matéria ambiental requer que a redução das vulnerabilidades e a
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efetivação das capacidades sejam o principal elo de formação desta
consciência.
A união de Estados, governos e comunidades internacionais
com a tarefa maior de promover a sustentabilidade e inclusão social
em todas as suas formas, com objetivos maiores, quais sejam,
combater a pobreza em todas as suas formas, assegurar o bem-estar
social, uma vida saudável, educação inclusiva e de qualidade,
alcançar a igualdade de gênero e, entre tantos, a produção e o
consumo sustentável.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As ideias de Amartya Sen revelam que desenvolver não é
apenas elevar o PIB ou a renda, esses fatores econômicos têm grande
importância para melhorar a vida das pessoas, mas não são tudo. A
eliminação da pobreza, a eliminação da falta de oportunidades, a
eliminação de privações sociais e da ineficácia dos serviços públicos,
a eliminação da intolerância e a eliminação dos estados repressivos,
são pontes influentes nesse processo.
O autor traz as liberdades como o centro das oportunidades,
através das quais os indivíduos exerceriam seus direitos e suas
escolhas. A capacidade de fazer escolhas ou boas escolhas, como
revela em sua obra, é o exercício das liberdades, por outro lado,
situações em que não existe a capacidade para se optar por boas
escolhas, não existiria a liberdade. O desenvolvimento da economia
moldada na liberdade é em grande medida uma visão orientada para
o progresso das pessoas.
O processo de alargamento das liberdades é o meio e fim do
desenvolvimento, sob esse ponto de vista, conclui-se que seria
improvável a efetividade da grande parte de programas e metas de
desenvolvimento sustentado e, ainda, medidas para a mitigação dos
impactos ambientais, quando estes não focam nos indivíduos.
Partindo do pressuposto de que a maioria da população,
embora tenha consciência de tais problemas, não tem a capacidade
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de escolher o que de fato seria melhor para esse enfrentamento,
torna-se desacreditada a ideia de que seria possível unir o
desenvolvimento econômico à sustentabilidade ambiental.
Somente com oportunidades sociais adequada, com redução
dessas desigualdades e com acesso igualitário às condições mínimas
de vida digna é que cada pessoa pode influenciar no seu próprio
futuro e ajudar a mudar o destino de outras pessoas.
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REFLEXÕES SOBRE JUSTIÇA SOCIAL E LIBERDADE EM
RELAÇÃO À TRIBUTAÇÃO EXTRAFISCAL DE ALIMENTOS
NOCIVOS À SAÚDE
Bruno Martins da Costa Silva
Melina Gruber Endres
Resumo: A melhora de condições para grupos sociais fadados a uma
alimentação precária é uma demanda urgente. Usada
adequadamente, a tributação de alimentos nocivos à saúde pode ser
uma política para esse fim. Entretanto, as experiências nesse sentido
guardam resultados bastante diversos. Assim, busca-se, por meio de
pesquisa bibliográfica e documental, entender as razões de casos
exitosos e fracassados, para então apontar o modelo normativo que
seria o mais adequado para o Brasil. A hipótese trabalhada como
determinante para o sucesso de tais medidas passa diretamente pela
adesão social, aqui analisada com base na ideia de
comprometimento defendida por Amartya Sen.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Direito à Alimentação
Saudável; Fat Taxes.
1. INTRODUÇÃO
A fome e a desnutrição são problemas notórios em diversos
países. Nesse contexto, a iniciativa de intervenção estatal no
mercado alimentício para garantir a qualidade da alimentação
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daqueles que não passam fome pode parecer inadequada e
insensível, lembrando o trabalho de Amartya Sen na construção de
uma percepção mais acurada da pobreza nas análises de
desenvolvimento econômico.1
Medidas que cuidem somente da qualidade dos alimentos
dificilmente irão combater o problema da fome e da desnutrição2.
Caso sejam mal direcionadas, tais medidas podem elevar os preços
de alimentos destinados às camadas mais pobres da população.
Por outro lado, parecem desejáveis as medidas voltadas para
equilibrar o mercado e promover alimentos saudáveis em
detrimento de alimentos nocivos. Em outras palavras, medidas que
não apenas dificultem ou desestimulem alimentos nocivos, mas
também promovam alimentos saudáveis e os tornem mais
acessíveis.
Essa é justamente a razão de análise da tributação de
alimentos nocivos, uma política pública em expansão, cuja aplicação
é debatida em diversos países e indicada pela Organização Mundial
da Saúde. Corretamente aplicada, ela pode não apenas promover
uma alimentação melhor, mas torná-la acessível.
Entretanto, a correta aplicação desse modelo de tributo
extrafiscal pode ser desafiadora, não apenas em razão da necessária
sensibilidade com o seu impacto junto às camadas mais pobres da
população, mas também em razão de sua interferência na
autonomia dos cidadãos, cuja potencial indisposição com a medida
pode inviabilizá-la.
1
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years of age are stunted - meaning they are too short for their age. Approximately 50 million children
in the same age bracket are wasted - meaning they have low weight for their height. Another 1.9 billion
people are overweight -- 600 million of these are obese. And prevalence of people who are overweight
or
obese
is
increasing
in
nearly
all
countries”.
Disponível
em:
<http://www.fao.org/news/story/pt/item/408970/icode/>. Acessado em 10 de agosto de 2017.
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2. TRIBUTAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA
Em 1920, o economista britânico e professor de Cambridge
Arthur C. Pigou construiu a ideia de externalidade. Em seu livro
“The Economics of Welfare”, Pigou descreveu atividades comerciais
nas quais certas consequências negativas não são absorvidas por
seus agentes beneficiados. Em outras palavras, o
produtor/prestador obtém dinheiro com uma atividade, mas não
assume certos prejuízos decorrentes dela, os quais acabaram caindo
sobre a coletividade. (PIGOU, 1920)
Um exemplo fácil para entender essa perspectiva envolve a
indústria coureira: caso a poluição decorrente das atividades dos
curtumes – notórios poluidores de água – não seja internalizada no
preço do couro, a sua posição no mercado será artificialmente
favorecida, pois a coletividade assumirá o custo da uma poluição
decorrente de sua manufatura. Sem tal benesse, talvez os produtos
de couro não fossem competitivos. Nesse caso, a omissão do Estado
estaria não apenas premiando o poluidor, mas prejudicando seus
concorrentes.
Em casos como esse, seria possível propor uma tributação
que não é fundada na manutenção do Estado, mas sim no
desestímulo de uma determinada prática. Essa tributação de caráter
extrafiscal não é, em teoria, relacionada ao equilíbrio das contas
públicas. Em realidade, trata-se de uma política pública promovida
por meio do uso da tributação.
Evidentemente, a mera tributação do produto cuja
externalidade não é absorvida por meios convencionais já
diminuiria o desequilíbrio. Voltando ao exemplo anterior, com o
couro mais caro – com a poluição estimada internalizada em seu
preço – abre-se a possibilidade de produtos alternativos se tornarem
mais competitivos. Mas qual seria o destino do tributo arrecadado?
Considerando que tal tributo não tem caráter fiscal, não
seria destinado ao erário e às despesas convencionais do Estado. O
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correto seria a vinculação entre os valores arrecadados e a solução
do problema que originou o tributo extrafiscal. Novamente com o
exemplo do couro, o problema é a poluição. Nesse caso a solução
seria simples: como o Estado gasta “x” com a preservação e
recuperação do rio “y”, correto seria “x” ser repassado para o preço
do couro. Assim o resultado da tributação extrafiscal está
diretamente relacionado com a sua razão de ser: a externalidade que
se busca internalizar naquela determinada produção.
Mas Pigou foi além. Em casos onde não há interesse na
promoção e manutenção daquele tipo de produção, pode-se usar o
resultado da tributação extrafiscal para promover produtos
alternativos. (PIGOU, 1920, p. 168). Em outras palavras, os valores
arrecadados junto à indústria coureira (indesejável) seriam
utilizados para subsidiar produtos concorrentes (desejáveis) cuja
manufatura envolva menos ou nenhuma poluição. Esse modelo
normativo de tributação é comumente chamado de “pigouvian tax”.
(CALIENDO, 2016, p. 191-210)
Nesse caso, o cenário ideal envolveria encontrar um produto
alternativo que possuísse externalidades positivas. Assim, seria
possível internalizar no produto benéfico a economia que Estado
acaba tendo em razão de sua utilização. (STIGLITZ, 1999, p. 224233)
Portanto, ainda trabalhando com o exemplo do couro,
percebe-se que há mais de uma forma de alocar os valores
arrecadados com a tributação da atividade contra os seus resultados
indesejados da mesma. Tanto é possível agir no sintoma,
protegendo ou recuperando o rio que recebe os detritos tóxicos,
quanto é possível subsidiar um produto alternativo ao couro cuja
produção envolva menos ou nenhuma poluição.
Há quem não concorde com a intervenção mais marcada no
mercado, (COASE, 2012) estabelecendo produtos desejáveis e
indesejáveis, consequentemente preferindo a mera destinação dos
valores arrecadados para sanar a externalidade negativa que até
então não estava internalizada no preço final do produto. Mas o que
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fazer quando não há como apurar ou sanar os prejuízos decorrentes
dessa externalidade negativa?
O exemplo do couro deixa de ser instrumental nesse ponto,
pois caso não haja tecnologia para reparar o rio ou impedir sua
deterioração, haveria mais sentido em proibir a atividade do que
tributá-la e subsidiar produtos alternativos para inviabilizar sua
produção em razão de indução na elasticidade de preço.
Neste ponto, faz-se mais adequado o exemplo utilizado pelo
próprio Pigou: as bebidas alcoólicas. Em relação às bebidas
alcoólicas, os prejuízos são múltiplos, difusos e nem sempre
identificáveis ou sanáveis. O consumo excessivo de álcool é sempre
nocivo para a saúde, mas em vários casos é difícil vinculá-lo de
forma mais direta a uma enfermidade adquirida. Os prejuízos
sociais são notórios, seja em relação à violência, aos acidentes de
trânsito ou à desestruturação de famílias. Em todos esses casos há
imensa dificuldade de sanar e mensurar os prejuízos. (PIGOU. 1920,
p. 168)
Além disso, há uma também notória dificuldade de impor a
proibição da produção, não apenas em razão da facilidade para se
produzir bebidas alcoólicas artesanalmente, mas, principalmente,
em razão da dificuldade de adesão das pessoas ao cumprimento da
proibição. Havendo demanda, tem-se muito trabalho para conter a
produção e comercialização de um determinado produto. No caso
das bebidas alcóolicas, as experiências históricas de proibição
atestam não apenas a manutenção da demanda, mas também casos
nos quais a indisposição da população com a proibição beirava a
desobediência civil. (PIGOU. 1920, p. 168)
Em cenários como esses, não há como destinar, de forma
adequada, os valores arrecadados para sanar as externalidades
negativas. Claro que no caso das bebidas alcoólicas não é realista
supor ser possível substitui-las por água e sucos. Entretanto, os
alimentos nocivos à saúde, em geral, possuem alternativas em
produtos análogos, o que torna a sua tributação extrafiscal adequada
para a aplicação de um modelo pigouviano.
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3. A TRIBUTAÇÃO DE ALIMENTOS NOCIVOS À SAÚDE
Durante a década de 1980, O Dr. Kelly D. Brownell, então
diretor do Rudd Center for Food Policy and Obesity at Yale, defendeu
que a indústria responsável por junk foods3 não suportava o custo
de saúde pública advindo do consumo de seus produtos, o que os
tornava artificialmente mais baratos que os alimentos saudáveis.
Diante disso, Brownell propôs as “Fat Taxes” para combater
tal distorção. As Fat Taxes nada mais eram do que uma proposta de
tributação extrafiscal sobre alimentos nocivos à saúde, com o singelo
objetivo de torná-los mais caros e, com os valores arrecadados,
promover os alimentos saudáveis.4
Brownell sustenta tal intervenção como uma decorrência
das externalidades negativas dos alimentos nocivos, as quais
impactam na saúde pública e com isso acabam sendo, em grande
parte, suportadas pela coletividade.5
A posição de Brownell causou controvérsia. O comunicador
Rush Limbaugh, notório libertário, foi uma das pessoas a abrir um
grande debate público contra as propostas de Brownell, sustentando
que as Fat Taxes configurariam um ataque à liberdade individual,
3

Alimentos hipercalóricos, exageradamente gordurosos, com largas quantidades de sal e açúcar,
entretanto, pobres em proteínas, vitaminas e minerais.
4

ALEMANNO, Alberto; CARREÑO, Ignacio. Fat Taxes in the EU Between Fiscal Austerity and the
Fight Against Obesity. In: European Journal of Risk Regulation, Vol. 2, Issue 4. Berlin: Lexxion
Verlagsgesellschaft, 2011, p572: “The concept of modern food taxes was pioneered by Kelly Brownell,
an internationally renowned expert in obesity based at Yale University. Professor Brownell observed
in the early 1990s that foods high in fat and low in nutritional value were among the cheapest on the
market and subsequently proposed the creation of a food tax. The stated aim of this fiscal measure
was not only to offset this price imbalance but also to collect resources to be invested in nutrition
programs”.
5

BROWNELL, Kelly D.; FARLEY, Thomas; WILLETT, Walter C.; POPKIN, Barry M.; CHALOUPKA,
Frank J.; THOMPSON, Joseph W.; LUDWIG, David S. The Public Health and Economic Benefits of
Taxing Sugar-Sweetened Beverages. In: The New England Journal of Medicine, vol. 361, Nº. 16.
Waltham, MA, Estados Unidos: Massachusetts Medical Society, 2009, p1602: “Medical costs for
overweight and obesity alone are estimated to be $147 billion — or 9.1% of U.S. health care
expenditures — with half these costs paid for publicly through the Medicare and Medicaid programs”.
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pois escolhas alimentares envolveriam autonomia e privacidade
para além dos limites de atuação do Estado (CALIENDO. 2016, p.
197.)
O argumento de Limbaugh, ainda que não desmereça a
urgência posta por Brownell em razão de doenças decorrentes da
alimentação precária, tem boa fundamentação e será devidamente
enfrentado na próxima parte do presente artigo.
Em meio à polêmica, apenas limitadas medidas em caráter
local foram tomadas nos Estados Unidos. O real desenvolvimento de
modelos normativos de Fat Taxes aconteceria em outros países.
Em 2013, o parlamento mexicano implementou a tributação
extrafiscal sobre produtos com altos níveis de açúcar por meio de
alteração na “ley del impuesto especial sobre producción y servicios”.
Em relação às bebidas, a cobrança é feita por alíquota de
valor fixo, de um dólar por litro de bebida rica em açúcar, já os
demais alimentos cobra-se a alíquota fixa de 8% para todo o
produto que sobrepujar 275 calorias para cada 100 gramas.
Tal medida, que contou com amplo apoio popular, foi
instituída em decorrência de que, naquele mesmo ano, o México se
tornou o país com a maior proporção de obesos em sua população:
aproximadamente 70% dos adultos e 33% das crianças sofrem de
sobrepeso ou obesidade6. Esse fator foi atribuído principalmente ao
fato de o consumo de refrigerante per capta no México ser de 163
litros por habitante ao ano (OXFAM, 2017).
O modelo mexicano apresenta bons números e virou até
mesmo referência para a Organização Mundial da Saúde (WHO-UN,
2017). Apesar do sucesso, ele é criticado por variadas razões, com
destaque para: (i) a restrição de liberdade, (ii) a regressividade do
tributo e (iii) a suposta baixa eficiência da tributação de caráter
6

Segundo a OMS, sobrepeso e obesidade são definidos como acumulação de gordura anormal ou
excessiva que pode prejudicar a saúde. O IMC (índice de massa corporal) é o critério simples utilizado
para classificar sobrepeso e obesidade. O IMC é calculado dividindo-se o peso pelo quadrado da altura
(em metros). Adultos com IMC igual ou maior que 25 estão com sobrepeso, e adultos com IMC igual
ou maior de 30 são considerados obesos. WHO-UN. Obesity and overweight. Disponível em:
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>. Acessado em: 09/08/2017.
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extrafiscal sobre alimentos danosos. (CALIENDO. 2016, p. 200). A
crítica relacionada à restrição de liberdade será analisada na
próxima parte do presente artigo. Em relação às outras duas, cabe
um breve enfrentamento.
O problema da regressividade é inegável, pois na medida em
que o tributo é repassado ao preço final, quem arca com ele é o
consumidor, de modo que em não se atingindo o objetivo, qual seja,
a redução no consumo de alimentos nocivos, a tributação serviria
apenas como punição aos consumidores, impactando mais
fortemente naqueles que são financeiramente menos favorecidos.
A suposta baixa eficiência demanda mais pesquisa antes de
ser dada como fato. Há estudos que apontam para uma maior
efetividade da punição (tributo) do que de medidas educativas. Por
outro lado, estudos também indicam algo já conhecido de pesquisas
com outros processos de tributação extrafiscal: as pessoas que mais
precisam afastar-se do produto nocivo, são aquelas que consomem
por compulsão/vício e, consequentemente, têm menos chance de
serem desestimuladas pela elasticidade de preço, acabando por
serem meramente punidas pela tributação. (ALEMANNO, 2011, p.
573)7
Ainda que tais dados tenham valor, é preciso ampliar as
pesquisas, observando diferenças relacionadas aos diversos
alimentos nocivos e às sociedades nas quais as medidas são
aplicadas. Um bom exemplo disso é a experiência dinamarquesa.
No dia 1º de outubro de 2011, entrou em vigor a “lov om
afgift af mættet fedt i visse fødevarer”, literalmente “lei
dinamarquesa de tributação extrafiscal sobre as gorduras

7

“While studies show that eating behavior may be more responsive to price increases than to
nutritional education, there is also evidence that obese individuals are less responsive to changes in
the price of food than normal-weight individuals. Indeed, a fat tax may have less impact than its
advocates expect. Some studies on the effect of cigarette and alcohol “sin taxes” suggest heavy users
are less influenced by price changes than others, so that a fat tax may do little to improve health, at
least for today’s junk-food addicts. This suggests that fat taxes are more likely to prevent obesity than
to tackle it”.
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saturadas”, também chamada de “lov 247”, a qual havia sido
promulgada em 21 de dezembro de 2010.8
Referida lei estabeleceu a tributação extrafiscal de produtos
alimentícios, importados ou fabricados na Dinamarca, como carnes,
laticínios, gordura animal, óleos comestíveis, margarina e produtos
similares a estes, quando contivessem 2,3% de gordura saturada em
sua composição. Nesses casos, incidia tributo por meio de alíquota
de valor fixo de dezesseis kroner9 por cada grama de gordura
saturada. (ALEMANNO, 2011, p. 573-74) 10 Produtos com percentual
inferior, produtos destinados à exportação, usados medicinalmente
ou não destinados ao consumo humano eram isentos.11
(ALEMANNO, 2011, p. 574)
A lei foi um fracasso absoluto, sendo revogada pouco mais
de um ano depois da sua promulgação. (COUTRELIS, 2013. p. 61)
Quais seriam as possíveis razões de tão retumbante fracasso?
Em realidade, o modelo normativo dinamarquês era
bastante problemático. Os critérios legais, além de atingirem
alimentos que são prejudiciais apenas se consumidos
excessivamente, incidiam sobre “alimentos básicos”, como óleos e
8

EKSTRAND, Susie Stærk; NILSSON, Kristine Lilholt. Denmark: Danish Parliament approves Fat
Tax Taxes. In: European Food & Feed Law Review, vol. 6, issue 2. Berlin: Lexxion
Verlagsgesellschaft, 2011, p. 126: “The tax is imposed on every person or business manufacturing or
importing the aforementioned products from a third country or EU Member State. The Act also
imposes a reimbursement duty on processed foods imported into the country that contain ingredients
which would have been taxed in accordance with the provisions of the Act”.
9

Kroner é o plural de krone, que literalmente se traduz por coroa, a moeda local da Dinamarca,
cujo símbolo é o “kr”. Um euro equivalia, e ainda equivale a aproximadamente sete coroas
dinamarquesas.
10

“On 1 October 2011, the Danish Fat Tax Act came into effect. The tax of DKK 16 (around EUR
2.15) per kilogram of saturated fat is imposed on all food products produced in and imported into
Denmark.”
11

“The tax does not apply to products containing less than 2.3 % per weight of saturated fat, which
means that most types of milk are exempt. Goods for export, animal feed, additives, certain food
supplements and medicines are also exempt”. No mesmo sentido: EKSTRAND, 2011, p126: “The Act
provides a tax of DKK 16 per kg of saturated fat in the products. In order to exempt milk and low fat
dairy products from the scope of application of the fat tax, a lower threshold has been introduced,
whereby products containing less than 2.3% fat (saturated and unsaturated) are exempt from the
tax.”
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similares, os quais são utilizados na preparação dos “alimentos
compostos”, o que impactou de forma generalizada na rotina
alimentar do país. Além disso, uma grande parte dos produtos
atingidos pela tributação eram produzidos artesanalmente por
inúmeros pequenos produtores, ocasionando dificuldades de
fiscalização.
Esses aspectos práticos sem dúvida contribuíram, mas o
diferencial para a falência da medida parece ter sido a falta de adesão
popular. Os dinamarqueses, geralmente ordeiros, repudiaram a lei
ao ponto de o contrabando de carnes e laticínios dos países vizinhos
se tornar endêmico.12
Percebe-se que enquanto no México o objeto da tributação
afetava a grande indústria e era apontado como o causador de uma
pandemia, gerando um clamor público por medidas contra a
obesidade e a diabetes infantil, na Dinamarca o objeto era
diretamente vinculado a hábitos alimentares enraizados e não havia
uma percepção de urgência no combate às consequências do
consumo de gorduras. Essas diferenças de contexto determinaram
um cenário de recepção calorosa e outro de repúdio contundente.
4 ADESÃO SOCIAL E COMPROMETIMENTO
Ainda que questões técnicas tenham influenciado os
resultados nas experiências descritas, o protagonismo do
engajamento social é inegável, seja no sucesso da experiência
mexicana, seja no fracasso da experiência dinamarquesa. Enquanto
no México a tributação atendia a um clamor social e midiático de um
12

NILSSON, Kristine Lilholt. Danish Government Sounds the Retreat on Sugar and Fat Taxes. In:
European Food & Feed Law Review, vol. 7, issue 5. Berlin: Lexxion Verlagsgesellschaft, 2012, p2856: “The proposed sugar tax has been widely criticized by food producers, foreseeing an increase in
cross-border shopping and massive shop closures in the already struggling fringe areas bordering
Germany. […] At the same time the already imposed tax on saturated fats has for many reasons grown
increasingly unpopular. Most significantly, lobbyists have presented overwhelming evidence of a
drastic increase in cross-border shopping of meats and dairy products. […] And, as statistics have
shown that Danes are willing to travel all the way to Germany to purchase meat, candy and soda, the
actual proceeds did not match the projected revenue”.
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país que havia sido alçado à condição de “mais obeso do mundo”,
tendo na diabetes, especialmente a infantil, uma pandemia, na
Dinamarca a legislação vinha desacompanhada de mobilização
social e incidia diretamente sobre alimentos de forte representação
cultural no país, como o queijo.
Evidentemente, não se trata de um caso de amor
dinamarquês ao queijo, tampouco de um caso de desamor mexicano
aos refrigerantes. Trata-se daquilo que Amartya Sen chama de
commitment, no sentido de comprometimento. ( SEN, 1977)
A teoria da ação racional é baseada em consistência. Se uma
pessoa prefere bananas a maçãs, e maçãs a morangos, ela
necessariamente irá preferir bananas a morangos e estas
preferências declaradas serão demonstráveis, observáveis e
repetíveis. O problema dessa linha de raciocínio é a desconsideração
da complexidade das dinâmicas sociais e das pessoas em si próprias
(SEN, 2000, p. 270)
Da mesma forma que uma pessoa pode ter um motivo
específico de caráter externo para preferir morangos a bananas e
contrariar sua declaração original – ela pode estar recebendo uma
visita ou enfrentando qualquer outro tipo de interferência em sua
escolha – ela também pode simplesmente mudar de opinião de
forma definitiva ou transitória. Em outras palavras, é absolutamente
humano que em um determinado dia a pessoa decida que quer levar
morangos para casa.
Em cenários mais complexos, maiores são os fatores que
podem influenciar uma decisão. Desconsiderando a visão primária
de egoísmo que torna a teoria da ação racional uma ferramenta
exata e falha, tem-se uma teoria da ação racional que opera por
aproximação, e tem melhores resultados em diagnósticos do que em
previsões. (SEN. 1977, p. 323-326)
Sen então observa dois tipos de inclinações: a simpatia e o
comprometimento. Ambos passam por um processo que refuta uma
teoria da ação racional baseada na ideia clássica de egoísmo e
autointeresse como motivação única de uma pessoa. Para poder
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trabalhar com os conceitos de Sen é necessário ao menos deslocarse para o utilitarismo de John Stuart Mill, que vê uma necessidade
de análise do autointeresse individual com o interesse coletivo, até
mesmo como forma de proteger e garantir o autointeresse. Para Mill
o egoísmo é sempre patológico (MILL, 2005)
Percebe-se que a motivação do indivíduo em uma teoria da
ação racional complexa vai levar em consideração escolhas que ele
faz em razão da coletividade. Nesse ponto, caberia uma infindável
discussão sobre o quanto de autointeresse existe nesses atos que
parecem altruístas e desinteressados. Ainda que tal debate seja
valoroso, para fins da análise aqui proposta ele não tem impacto
relevante. A ideia aqui é apenas adotar de forma discreta a linha de
Mill e Sen e admitir que as pessoas, por sua natureza
predominantemente gregária e sociável, consideram os outros
quando fazem suas escolhas.
Sen então, conforme mencionado antes, divide em dois tipos
de motivação essa consideração. A simpatia seria uma aprovação
descomprometida. Movida por simpatia, uma pessoa vai
eventualmente fazer escolhas que beneficiem os demais, mas sem
abrir mão de seus interesses. O comprometimento opera em um
nível de ação, no qual a pessoa não abre mão daquela posição em
relação à coletividade, razão pela qual ela estará comumente
disposta a abrir mão de seus interesses para garantir a posição
defendida. (SEN, 1990)
Sen usa o exemplo da tortura. Uma pessoa pode ter uma
verdadeira ojeriza em relação à prática, mas ela não está disposta a
ir além de manifestações públicas inofensivas e suporte distante a
quem decidir construir um cenário de enfrentamento. Isso é
simpatia. Por outro lado, uma pessoa pode não se sentir diretamente
afetada pela tortura em si, mas os valores que a tortura relativiza
são aqueles que essa pessoa não admite ver diminuídos, de forma
que ela está disposta a agir, a construir um cenário de
enfrentamento no qual ela pode ter prejuízo pessoal. (SEN. 1977, p.
326)
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O exemplo de Sen, de forte apelo político e inevitável carga
de idealismo pode não ser o melhor para relacionar com a análise
aqui pretendida, sendo necessário trazer um exemplo mais
mundano.
Os gaúchos são notórios produtores e consumidores de
carne vermelha. Há forte elemento identitário ligado ao consumo de
carne ovina e bovina, um orgulho que parte das técnicas de criação
destes animais, passa pela qualidade da carne obtida, da excelência
em seu preparo e da paixão pelo seu consumo. Evidentemente, os
gaúchos não guardam a mesma relação com refrigerantes e outros
produtos industrializados que utilizam açúcar.
Conforme afirmado no início dessa parte do artigo, os
dinamarqueses não foram movidos pela sua paixão por queijo. A
questão envolvendo intervenção estatal é sempre a proteção das
liberdades. Quanto mais intervenção, menos liberdade.
Portanto, a interferência em algo tão elementar como a
alimentação pode ser percebida como uma ofensa à liberdade
individual. Pequenos atos cotidianos, em especial quando ungidos
na cultura local, podem adquirir grande importância quando sofrem
restrições. A sensação de cerceamento ocasiona resposta
contundente, pois, nesse nível, a liberdade pessoal geralmente é
percebida como inegociável. Tem-se um comprometimento em
jogo, não com a comida em si, mas com a interferência em escolhas
que são observadas como inerentes à dignidade da pessoa humana.
Ainda que a escolha dos alimentos possa parecer frívola, seu
caráter cotidiano e suas raízes culturais justificam esse sentimento
de desrespeito à dignidade. A percepção da pessoa acerca de si
mesma e do seu grupo social, somada ao seu poder decisório sobre
o seu corpo e a sua vida privada são elementos diretamente ligados
aos direitos da personalidade, consequentemente aos direitos
fundamentais (SARLET, 2014)
Não bastando, é inegável a inclusão da alimentação saudável
no conteúdo do direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da
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Constituição, cuja ampla abrangência é cristalina no texto
constitucional (CALIENDO, 2016, p. 192)
Logo, não foi surpresa a resistência dos dinamarqueses ao
modelo lá implementado, tampouco o apoio mexicano a um modelo
que decorreu de clamor social. Em realidade, seria possível dizer que
no caso mexicano o comprometimento com outros valores
inegociáveis, talvez a própria dignidade, tenha esvaziado um
possível sentimento de ofensa à liberdade individual.
Além desse cuidado com o objeto da tributação e com o
contexto no qual ela será implementada, a destinação dos valores
arrecadados
também
tem
potencial
relevância
no
comprometimento das pessoas com a defesa da liberdade ou com a
promoção de uma alimentação saudável.
Em um país como o Brasil, de notória desigualdade, um
modelo normativo que apenas eleve o preço de certos alimentos
poderá ser duramente mal visto, ainda mais se os valores
arrecadados forem para o caixa do Estado. A insatisfação com os
serviços públicos e com o volume de tributos faz parte da realidade
brasileira atual. A implementação de um modelo sem aderência
pode instigar outros atores sociais a atacar a proposta.
A construção de um modelo com subsídios para alimentos
saudáveis emprestaria ao modelo normativo um importante caráter
de justiça social. Esse caráter ganharia ainda mais força se os
produtos não fossem apenas saudáveis, mas necessários. A
destinação do dinheiro arrecadado com bebidas lácteas adocicadas
para subsidiar substitutivos do leite para crianças com dietas
restritivas é um bom exemplo. Quanto mais severa é a condição da
criança, mais restritiva é a sua dieta e mais cara é a bebida indicada
para a manutenção de uma nutrição adequada. Qualquer subsídio
nesses produtos viabilizaria o acesso por camadas que hoje
dependem do Estado.
Ainda que no Brasil o Estado forneça esses alimentos, o
encaminhamento nem sempre é simples, e a constância da entrega
nem sempre é mantida. O desespero de pais que tenham um bebê
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altamente alérgico diante da falta do produto é o tipo de situação
que desarma opiniões contrárias à medida e ganha pessoas
comprometidas com ela, seja em razão da proteção da criança, da
justiça social ou de qualquer outro desdobramento relacionado com
a dignidade das pessoas que serão favorecidas.
5. CONCLUSÃO
A melhora de condições para grupos sociais fadados a uma
alimentação precária é uma demanda urgente. Evidentemente, a
garantia da subsistência alimentar é o núcleo deste tema, mas a
preocupação com a qualidade desta alimentação é um recorte que
vem ganhando força, afinal, a mera ingestão de calorias suficientes
para a sobrevivência não garante uma qualidade de vida e um
desenvolvimento dignos para a pessoa.
Uma alimentação minimamente rica e diversificada é
fundamental para o desenvolvimento físico e intelectual, bem como
para a prevenção de doenças. Nesse contexto, uma série de políticas
públicas são projetadas, testadas e implementadas nos mais diversos
países, algumas com sucesso, outras não.
No presente artigo sustenta-se a instrumentalidade e
viabilidade da tributação extrafiscal de alimentos nocivos à saúde no
Brasil. Entretanto, assevera-se a necessidade de observar o alvo da
tributação no contexto econômico e social no qual se pretende
implementar a medida. A tributação extrafiscal da gordura animal
no Rio Grande do Sul, por exemplo, está fadada ao fracasso, pois
dificilmente a população estará disposta a anuir com essa
interferência em sua autonomia.
Por outro lado, a implementação de um modelo análogo ao
mexicano parece viável. Ainda assim, seria prudente vincular os
valores arrecadados ao subsídio de produtos alternativos desejáveis,
e para fugir do dilema da fundamentação da preferência, seria
aconselhável ir além dos alimentos saudáveis, buscando subsidiar
aqueles que tem caráter medicinal e cujo preço implica na
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impossibilidade de consumo por inúmeras famílias, deixando-as
absolutamente dependentes do fornecimento pelo Estado.
O caráter médico desses alimentos especiais e a dificuldade
de acesso aos mesmos daria força ao modelo normativo,
aumentando a sua possibilidade de ser viável. Com justiça social e
fundamentação médica adequada, talvez a intromissão em algo tão
elementar como a alimentação ganhe um caráter de utilidade
pública e não de arbitrariedade.
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BEM VIVER: POSSIBILIDADES E CONTORNOS VIÁVEIS
À CONSTRUÇÃO DE OUTRO PARADIGMA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NA
AMÉRICA LATINA
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1 INTRODUÇÃO
A América Latina sempre foi interpretada como uma
cultura inferior e subalternizada pelo processo de colonização. Desta
forma, um novo modelo de produção, bem como de vida humana
passou a ser imposto, ou seja, a modernidade e a globalização
instauraram um modelo eurocêntrico de desenvolvimento
econômico.
Nesse sentido, o desenvolvimento econômico passou a ser
pautado, única e exclusivamente, pela busca incessante de capital,
sendo que a vida em sociedade passou a ser condicionada pela
quantidade de bens e serviços que cada ser humano é capaz de
possuir durante sua existência.
Portanto, a desigualdade se tornou latente e a destruição da
natureza se intensificou ainda mais, tudo com o objetivo da busca
pelo desenvolvimento econômico e pela produção de capital. O
capitalismo, desta forma, passou a ser interpretado como um
modelo de vida a ser seguido e realizado, o qual, não priorizou a vida
humana e os recursos naturais.
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A partir disso, o bem viver surge como uma possibilidade de
romper com o sistema atual, com vistas a assegurar uma proposta
de vida ecologicamente equilibrada, capaz de garantir a todos os
indivíduos, e à natureza, uma forma de vida pautada em um novo
paradigma de desenvolvimento econômico e social.
Desta forma, esta pesquisa busca expor as diversas injustiças
cometidas por conta do processo de colonização, bem como quanto
às desigualdades fomentadas pelo modelo capitalista e eurocêntrico,
demonstrando o bem viver como possibilidade para a busca outro
desenvolvimento econômico sob um novo paradigma, assegurando
a vida e a natureza como essenciais ao desenvolvimento.
2 POR OUTRO MODELO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA
E ECONÔMICA PARA A SUPERAÇÃO DA COLONIALIDADE, DA
DESIGUALDADE DA OPRESSÃO E DAS INJUSTIÇAS
Para Quijano (2000), os países que compõe a América
Latina, a partir dos processos de colonização, tanto espanhola como
portuguesa, foram submetidos à uma condição de subalternização
em relação aos demais países ocidentais. Durante todo o processo de
colonização, foi imposto o modelo de conhecer, viver, produzir,
organizar-se e normatizar, conforme a tradição europeia, o qual, de
acordo com o autor, tem como característica um padrão de poder
mundial, o capitalismo colonial/moderno e eurocentrado, que, por
sua vez, causou e tem causado a desvalorização da cultura local, bem
como a expropriação das mais variadas riquezas.
Corroborando essa afirmação, Oliveira e Dias (2012), por
meio da teoria da libertação de Dussel, ressaltam que a modernidade
é entendida como um processo de emancipação da razão humana,
na qual se definiu o processo civilizatório europeu, o qual foi
caracterizado como um fenômeno eurocêntrico. O principal
discurso, no entanto, é de que “a Europa teve características
excepcionais, as quais permitiram a sua racionalização”, assim, a
visão eurocêntrica hegeliana retrata que a Europa não tem o que

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 319

aprender com os outros “mundos” e as outras culturas, uma vez que
é plena em sua realização.
Entretanto, Quijano (2000), retrata que este padrão de
poder tem como fundamento a classificação social da população
mundial sobre a ideia de raça, sendo esta uma construção mental
que expressa a experiência básica da dominação colonial e que desde
então permeia as dimensões mais importantes do poder mundial.
Também, a ideia de raça foi uma maneira de dar legitimidade às
relações de dominação impostas pela conquista e desde então, tem
provado ser o instrumento mais eficaz e duradouro de dominação
social universal. Através deste padrão, os mais diversos povos
latino-americanos foram conquistados e dominados, sendo, por
consequência, seus traços fenotípicos, bem como suas descobertas
mentais e culturais, colocados em uma posição natural de
inferioridade.
Ainda, esta classificação racial da população impôs a
associação dessas novas identidades raciais dos colonizados com as
formas de trabalho não pago, na maioria das vezes, escravo, pois
não eram considerados dignos de pagamento. Por outro lado, o
trabalho remunerado era tido como privilégio exclusivo dos
brancos. Dessa forma, os povos nativos foram forçados a trabalhar
para o benefício de seus mestres, ocasionando, desde então, a
gigantesca desigualdade entre os povos.
Dessa forma, tem-se que, segundo Quijano (2000), a
distribuição das formas de trabalho e de seu controle observando a
classificação racial imposta, articulada em torno do eixo do capital e
do mercado mundial foi parte de um novo padrão de organização: o
capitalismo. Em todos estes países, a partir do modelo imposto,
foram negadas à essas “raças” todas as formas de participação
possível nas decisões sobre a organização social e política, sendo que
a pequena minoria branca sempre assumiu o controle.
Caovilla (2016) analisa ainda que, foi nas feridas abertas pela
violência colonial que germinou o sistema capitalista, resultado de
divisões forçadas, de saques, de pactos desiguais estabelecidos ao
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longo dos séculos, resultando na concentração do poder nas mãos
de alguns.
Portanto, na perspectiva de Quijano (2000), diante do seu
poderio em relação ao restante do mundo à época, a Europa, além
de possuir o controle do mercado mundial, foi capaz de impor o seu
domínio colonial sobre todas as regiões e populações do planeta,
incorporando-as ao "sistema mundial" que assim constituía, e a seu
padrão de poder específico, ou seja, o capitalismo colonial/moderno
e eurocentrado, culminando para esses povos em um processo de
reidentificação histórica, porquanto foram atribuídos a eles novas
identidades geoculturais.
Nesse sentido, Dussel (2012) aduz que o etnocentrismo
europeu, o qual surgiu com a Modernidade, foi o primeiro a ser
considerado um etnocentrismo “mundial”, e por consequência
passou a se buscar um “mundo” humano por excelência, no qual o
mundo dos outros é considerado como a barbárie, a marginalidade
e o não-ser. Esta perspectiva de “universalidade” se apresentou de
uma forma nunca antes abordada, e buscou, sobretudo, estabelecer
uma universalidade abstrata humana, na qual pretende-se
estabelecer particularidades europeias, como a cultura, a civilização,
a filosofia, entre outras.
Oliveira e Dias (2012), por meio da perspectiva de Dussel,
afirmam que a cultura europeia é identificada como a cultura mais
desenvolvida e propaga a ideia de que as outras culturas causam seu
próprio subdesenvolvimento, e que, portanto, o progresso trata-se
de um bem para elas. O progresso, desta forma, é entendido como
um processo emancipador, no entanto, para Dussel e para os
autores, esta ideia trata-se de uma falácia desenvolvimentista que
reafirma a dominação europeia.
A consequência de tudo isso é facilmente vista até os dias
atuais, pois, conforme Sen (2000), em razão da sujeição a trabalhos
com baixa ou nenhuma remuneração, ditas “raças” sofrem com a
pobreza, e, consequentemente, com a privação de capacidades e que,
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por sua vez, deve ser vista como privação de capacidades básicas em
vez de meramente como baixo nível de renda.
Nesse sentido, Sen (2000) afirma que, ser relativamente
pobre em um país rico pode ser uma grande desvantagem em
capacidade, mesmo quando a renda absoluta da pessoa é elevada
pelos padrões mundiais, uma vez que é preciso mais renda para
comprar as mesmas mercadorias. Muitas vezes esses indivíduos
encontram dificuldades para “participar da vida da comunidade”,
perpetuando, portanto, a exclusão.
Segundo Sen (2000), se negam liberdades básicas a esses
indivíduos. Diante disso, a ausência dessas liberdades pode se
relacionar diretamente com a pobreza econômica, que retira a
autonomia para conseguir uma nutrição satisfatória, bem como,
com a carência de serviços públicos e assistência social, que não
oportuniza o acesso a um sistema bem planejado de assistência
médica e educação, eficazes para a manutenção da paz e da ordem
locais.
Boff (2009) ressalta que há uma crise e que “essa crise é
global porque este tipo de civilização difundiu-se ou foi imposto
praticamente ao globo inteiro”. O ser humano vem transformando
o mundo vivo em mercadorias mortas, e este sistema não vai parar
de fazer isso por conta própria, é preciso detê-lo, com alternativas
mais abrangentes que nos levem a imaginar a criação de uma nova
civilização global.
Para Boff (2009) o mundo está numa crítica encruzilhada
histórica: ou muda-se ou a população irá ao encontro de um abismo,
pois a ganância sem limites vem provocando o consumo excessivo
dos recursos do planeta para garantir o ‘viver bem’ de poucos, em
detrimento da esmagadora maioria da população que não tem
acesso aos bens mais essenciais da vida.
Neste sentido, Sidekum, Wolkmer e Radaelli (2016)
retratam que a modernidade é fruto da transformação da sociedade
europeia, a qual definiu seus paradigmas e por consequência gerou
a exploração da natureza, deu origem ao mercado capitalista e

322 | Estudos sobre Amartya Sen

intensificou o individualismo. Assim, a hegemonia global se
manifestou de forma que resultou na destruição, absorção e
submissão dos modelos de produção pré-capitalista e que
hegemonizou todas as formas de capital.
Precisa-se, portanto, de mudanças efetivas e de alternativas
capazes de favorecer outro modelo de organização política, social e
econômica, a fim de transformar as promessas vazias e demagógicas
do capitalismo, em práticas favoráveis à proteção do meio ambiente,
com políticas públicas centradas no enfrentamento da pobreza, da
competitividade global, promovendo a inclusão social, tendo como
consequência a melhoria das políticas sociais universais.
3 AMÉRICA LATINA: EM BUSCA DE UM DESENVOLVIMENTO
LIBERTADOR
Sen (2010), economista indiano, pondera uma nova
proposta de desenvolvimento, que deve ser compreendida sob o
prisma da liberdade, considerada tanto como fim quanto meio ao
desenvolvimento, não restringindo, portanto, o entendimento de
desenvolvimento às formas utilizadas para alcançá-lo. Para o autor,
o bem estar, é o objetivo do desenvolvimento, e este reside na
liberdade em fazer escolhas, fazer ou deixar de fazer algo, sendo o
sujeito o condutor da sua própria vida.
Segundo Sen (2010), por um longo período, a crença no
crescimento econômico foi capaz de notar que a riqueza de um país
não garante o bem estar de sua população, pois “o desenvolvimento
consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as
escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente
sua condição de agente”
Nesse sentido, Sen (2010) afirma que, se deve substituir a
atual visão de desenvolvimento, qual seja o crescimento do Produto
Interno Bruto (PIB), aumento de rendas pessoais, industrialização,
avanço tecnológico ou modernização social. Apesar de serem um
meio de expandir as liberdades do indivíduo, tais fatores não são
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cruciais, porquanto as liberdades dependem também de outros
determinantes, como as disposições sociais e econômicas, os direitos
civis, por exemplo.
Portanto, de acordo com Sen (2000), se a liberdade é o que
o desenvolvimento promove, então deve-se focar nesse objetivo
abrangente, e não em algum (uns) meio (s) específico (s)
especialmente selecionados, sendo que o desenvolvimento, visto
como expansão de liberdades substantivas, requer atenção para os
fins que o tornam importante e não apenas restringindo a alguns
dos meios que, dentre outros, desempenham um papel relevante no
processo.
Biagini e Peychaux (2016) retratam que a lógica do
capitalismo, segundo a ideia de Marx, elimina a realidade humana e
suas variáveis, uma vez que compra a força de trabalho dos
indivíduos para obter benefícios materiais. Desta forma, quando o
trabalhador vende sua força de trabalho e em compensação recebe
um salário, passa a fazer parte do espectro produtivo do capitalismo.
É nesta perspectiva, segundo Biagini e Peychaux (2016), que
o termo “capital humano” passa a fazer sentido, pois o trabalhador
passa a ter como necessidade vender sua força de trabalho para
investir em si mesmo, tornando este um pressuposto da vida
humana. Sendo assim, afirmam que o salário não pode ser
interpretado pura e simplesmente como uma remuneração da força
de trabalho.
Sen (2001) ressalta, neste sentido, a liberdade de cada
indivíduo é interpretada pelo conjunto de bens e serviços que cada
pessoa é capaz de adquirir, ou seja, quanto maior o poder aquisitivo
de um indivíduo, maior sua liberdade individual. Assim, o autor
defende que o bem estar de um indivíduo é qualificado por meio do
domínio que este exerce sobre bens econômicos.
Desta forma, Sen (2000) ensina que o aspecto do bem estar
é de grande importância quando se analisa as desigualdades
pessoais, bem como se mostra fundamental para a apreciação das
políticas públicas. Sendo assim, os problemas relacionados com as
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desigualdades e as injustiças estão ligados com as disparidades do
bem estar e do acesso que os indivíduos têm para realizar o próprio
bem estar, porquanto o que as pessoas conseguem fazer
positivamente realizar é influenciado por oportunidades
econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições
habilitadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e
aperfeiçoamento de iniciativas.
Sidekum, Wolkmer e Radaelli (2016) lecionam que a
multiplicidade de crises vivenciadas pelas sociedades, é pressuposto
do desenvolvimento econômico que ignora os recursos naturais e
sociais, os quais interpretam o planeta como uma fonte de recursos
inesgotáveis, e asseveram as relações pautadas na desigualdade e na
busca incessante pelo capital. Desta forma, este modelo global
proporciona o enriquecimento material, o qual é baseado na
desigualdade e na destruição da natureza.
Para Sidekum, Wolkmer e Radaelli (2016) o
desenvolvimento econômico depende da capacidade de cada país em
participar da criação de conhecimentos e tecnologias, a qual é capaz
de acumular capital. Assim, a acumulação deste referido capital
depende da organização e integração que cada país possui.
No entanto, Sen e Kliksberg (2010) salientam que o planeta
sofreu avanços tecnológicos extraordinários, porém, estes não se
preocuparam com a vida das pessoas, uma vez que, segundo os
autores, milhares de pessoas passam fome pelo simples fato de não
ter acesso ao alimento produzido. Além disso, muitas das pessoas no
mundo não possuem condições básicas de saúde, educação e
moradia, o que resulta numa vida miserável.
Ademais, Sen e Kliksberg (2010) asseveram que a vida no
planeta é marcada pelas desigualdades e pela pobreza, e isso diz
respeito à reduzida atenção que as classes mais desfavorecidas
recebem e à forma de organização social. Na visão dos autores, as
desigualdades e injustiças foram geradas por conta de equívocos
políticos e empresariais, que desfavorecem diversas classes e
aumentam a pobreza e a desigualdade mundial.
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Na ideia de Sidekum, Wolkmer e Radaelli (2016), a
civilização moderna tem se esquecido que a natureza é fonte de vida,
e que todos os seres humanos dependem dela para sua
sobrevivência. Desta forma, segundo os autores, torna-se necessária
uma redefinição da relação de exploração com a natureza, uma vez
que esta não pode mais ser entendida como uma mercadoria, mas
sim como a fonte de vida de todo o planeta.
Para Zaffaroni (2011), são os países mais poderosos do
mundo, os quais estão causando a maior depredação ecológica ou
que não tomam qualquer atitude para contê-la, em que estão as
maiores corporações econômicas. Por conta disso, há um grande
contraste entre o centro do mundo e sua periferia, esta última sendo
a mais ameaçada pela falta do discurso ecológico.
Zaffaroni (2011) toma como exemplo o constitucionalismo
andino, o qual deu um salto no ambientalismo e na ecologia, uma
vez que invocou o respeito à Pachamama e que se traduziu pela ética
do sumak kawsay. Assim, para o autor, a Pachamama se ofende
quando é maltratada, porém, ela não impede a caça ou a pesca, mas
condena a depredação, uma vez que os indivíduos são parte dela e
que este equilíbrio é necessário para a regulação e estabilidade da
vida.
Santos (2012) sugere o desenvolvimento alternativo como
uma proposta de mudança, ou seja, dentre os pressupostos do
desenvolvimento alternativo, todos são baseados na crítica da
racionalidade econômica, a qual inspirou o desenvolvimento
econômico das potências dominantes e que impõe a ideia de que
bens e valores não econômicos devem ser sacrificados em nome do
desenvolvimento e da busca pelo capital. Assim, o autor assegura
que o desenvolvimento econômico deve ser interpretado como
integrante e dependente da sociedade, bem como que os valores
econômicos devem ser subordinados aos valores pessoais, sociais,
culturais e naturais.
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4 BEM VIVER - O RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA E
OUTRAS POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Sidekum, Wolkmer e Radaelli (2016) explicam que o termo
bem-viver surge como um horizonte capaz de dar sentido para a
realização das liberdades públicas e privadas e para a práxis da
libertação, o qual visa expandir e qualificá-las frente às limitações
históricas, coletivas e individuais. Sendo assim, o bem-viver pode ser
entendido como um índice de realidade concreta, a qual é afirmada
ou negada na vida das pessoas em diversos níveis.
Esta afirmação, no entanto, conforme descrevem Sidekum,
Wolkmer e Radaelli (2016), é determinada pela forma como as
pessoas e as sociedades se relacionam e ao grau de acesso que elas
têm para realizar suas liberdades públicas e privadas; pela maneira
como estes meios são empregados pela sociedade e pelas pessoas
para realizar tais propósitos. Assim, a realização ou negação do bemviver é singularmente diversa para cada pessoa e para cada cultura,
o que permite criticar as relações de opressão e injustiça, das
situações cotidianas, e de como as formações sociais e históricas são
constituídas. Desta forma, o bem viver, além de ser um horizonte e
uma categoria para a análise de liberdades, também faz uma relação
com a realidade.
Para Velsteguí (2012 apud CAOVILLA, 2016), a ideia de bem
viver representa, reflete, recorre, recria, uma maneira de pensar e
ver o mundo, um modo de organizar o conhecimento sobre o
mundo, uma maneira de viver no mundo. Sumak significa ideal, o
belo, o bom, o modo de realização; e kawsay é a vida, referindo-se a
uma vida digna, em harmonia e equilíbrio com o universo e o ser
humano, em síntese o sumak kawsay significa a plenitude da vida.
Falar de bem viver, então, é falar sobre a vida em comunidade, sobre
um projeto político e de vida social, pública, cultural, educacional,
legal, cidadã, entre muitos outros projetos possíveis de vida coletiva.
Zaffaroni (2011), aduz que o âmago do sumak kawsay (bem
viver) é a ética - não a moral individual -, a qual deverá nortear a
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ação do estado, bem como as relações das pessoas entre si e em
especial com a natureza. Não se trata, portanto, do tradicional bem
comum limitado aos humanos, mas sim abrangendo todo o ser vivo,
incluindo, por certo, os humanos, o que exige interdependência e
equilíbrio, não sendo possível alcançá-lo individualmente. O bem
viver exige o respeito a todos os seres e tem implicações de ordem
política, econômica e, naturalmente enfrenta definitivamente o
mercado e o capitalismo desenfreado.
Já Gudynas (2011), ressalta que a mudança radical no modo
como se interpreta e valoriza a natureza é um componente essencial
do bem viver, o qual considera o meio-ambiente um sujeito de
direitos, rompendo com a perspectiva antropocêntrica tradicional.
Assim, segundo Caovilla (2016), a constitucionalização do
bem viver na América Latina, de tal modo, representa a instituição
de um novo pacto social baseado na democracia intercultural.
Nesse sentido, Boff (2013) entende que o objetivo do Bem
Viver é a ética da suficiência para a comunidade, em que a produção
e o consumo não podem ir além do que o ecossistema consegue
suportar ou extrapolar a quantidade tolerável de resíduos na
natureza depositados. Portanto, tem-se que o ser humano é inserido
em um contexto maior, onde se busca a harmonia entre os seres que
habitam a Pachamama e a comunhão com as energias universais.
Essa proposta de resgate das dimensões afetivas não mais admite a
qualidade de vida reduzida à posse e acumulação de bens materiais
e predominante no Ocidente.
Sidekum, Wolkmer e Radaelli (2016) ressaltam que a ética
do bem viver não se resume em apenas reconhecer a alteridade de
outra pessoa, mas de desejar a liberdade eticamente exercida, bem
como de colaborar solidariamente para sua realização, ao passo que
se busque promover ações concretas para o real exercício e acesso
de todas as pessoas aos meios econômicos, educativos, políticos,
dentre outros que fazem parte da ética do bem viver.
Desta forma, Sidekum, Wolkmer e Radaelli (2016) afirmam
que a estratégia da revolução se orienta pela propagação da cultura
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do bem viver considerando todas as dimensões da vida, na qual a
humanidade deve estar inserida em um novo modelo econômico, o
qual representa um nova forma política e uma cultura solidária,
capaz de organizar os povos e as pessoas, promovendo o bem viver
e ampliando as liberdades públicas e privadas, que sejam capazes de
garantir a todas as pessoas as mediações materiais, políticas e
educativas, com a realização da singularidade e a sustentação do
bem comum.
5 CONCLUSÃO
A globalização e o desenvolvimento econômico são partes
integrantes do sistema de mercados mundial. Precisa-se promover
meios de remover obstáculos aos desafios colocados à nossa frente,
face ao modo como aprendemos a conceber o desenvolvimento,
enquanto estratégia de acumulação, a qual não enxerga as sequelas
sociais e ambientais que ao longo dos tempos vêm sendo
sedimentadas na realidade latino-americana. O continente latinoamericano permanece numa relação de dependência e de
subdesenvolvimento ante as potências mundiais, mesmo tendo
passado mais de dois séculos da independência.
A situação é grave, pois vem fortalecendo a polarização da
pobreza, em que milhões e milhões de latino-americanos estão
submetidos a uma realidade social de espantosas injustiças, de
miséria crescente, de exploração cruel e de dominação imperialista
e arbitrariedades inomináveis. Portanto, se faz totalmente
pertinente a busca pelo desenvolvimento para o bem viver,
objetivando a construção de outra economia possível, na qual não
cabe a atual estratégia de acumulação de capital, que os governos de
países dominantes impõem por meio do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM).
É necessário uma desconstrução das ideias dominantes do
Estado, com políticas inclusivas e democráticas, que permitam
nutrir-nos de cosmovisões, saberes epistemologias e práticas
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culturais diversas, bem como do desenvolvimento como liberdade,
proposto por Amartya Sen, que aludem a possibilidade de tornar as
pessoas capazes de cuidar da sua própria vida de forma igualitária,
ou seja como autores de seu próprio destino, mirando uma
mudança civilizatória, à construção de outros contornos capazes de
efetivar a construção de outro paradigma de desenvolvimento
econômico e social na América Latina, para o bem viver.
Dessa forma, a cultura do bem viver, ao contemplar a
sabedoria ancestral andina, permite resgatar as culturas originárias,
seus modos de pensar, criar e organizar a vida coletiva, em
consonância com uma renovada reflexão crítica, intelectual e
acadêmica, que agregue matrizes epistemológicas plurais e
interculturais.
Trata-se, portanto, de um projeto ousado, numa perspectiva
transformadora o qual requer muito mais que corrigir os excessos
do capitalismo e as rotas das políticas neoliberais, exige uma luta
universal pelo “bem comum da humanidade”, construindo um
outro paradigma de desenvolvimento econômico e social, uma outra
forma de viver juntos no planeta.
A cultura do bem viver assegura uma proposta de vida
ecologicamente equilibrada, capaz de proporcionar a manutenção
dos ecossistemas em favor das próximas gerações, realimentando os
laços de sustentabilidade de um planeta que precisa resinificar a vida
em todas as suas formas.
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ACESSO A ALIMENTAÇÃO, DESIGUALDADES JUSTAS E
CONDIÇÃO DE AGENTE: ABORDANDO O TEMA DO
PLANEJAMENTO FAMILIAR
Ricardo de Oliveira de Almeida
1. INTRODUÇÃO
A proposta do presente artigo é a de pensar a questão da
instituição família, à luz dos atuais processos históricos, as condições
de injustiça social, e, sobretudo, o alerta da gravidez precoce, que
culmina no aumento da pobreza e consequente diminuição da
condição de sujeito da mulher, de sorte que as taxas de gravidez em
países em desenvolvimento se ligam às formas estruturais, nas quais
se configuram a pobreza e a desigualdade.
Pretende-se, em conjunto ao exposto, abordar a necessidade
do direito à alimentação como uma ferramenta essencial para a
diminuição das desigualdades sociais em vista da necessidade do
planejamento familiar. O aumento indiscriminado do número de
filhos, conforme alerta Amartya Sen, representa uma grave ameaça
à estabilidade política, a realização pessoal e as condições efetivas de
justiça social. O descontrole populacional prejudica sobremaneira a
condição de agente da mulher e o ambiente de crescimento e
desenvolvimento das capacidades humanas (capabilities),
especificamente das crianças e adolescentes.
O planejamento familiar representa uma visão que tem a
pessoa como centro das preocupações das políticas sociais e a na
condição de agente porque valoriza a participação, o esclarecimento
e a capacidade de decisão das pessoas, neste caso, especialmente, da
mulher. Contrário a isso, o controle da natalidade aposta na decisão
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e planejamento unilateral do Estado que determina a quantidade de
filhos que uma família ou mulher pode gerar.
Sabendo que nas camadas mais pobres as deficiências são
maiores, defendemos que as políticas públicas que tem como
objetivo garantir o direito à alimentação, seja por meio de
programas sociais de amplo alcance, seja pelo acesso à educação e
ao trabalho contribuem eficazmente para a diminuição das
desigualdades. A referência para a reflexão e fundamentação desse
tema está em Amartya Sen, especificamente no cap. 9 do livro
desenvolvimento como liberdade, em diálogo com o princípio da
diferença de Rawls que propõe a equidade social a partir da
preferência aos menos favorecidos.
As relações da práxis desenvolvimentista e globalizante –
tidas em tempo real em um mundo cujas fronteiras deixaram de ser
territoriais – não necessariamente se dão de forma nivelada quando
do diálogo sobre a questão das taxas de fecundidade e a apreciação
do problema por ela gerado. Isso porque trata-se de uma celeuma
cujas raízes estão expostas na cultura, economia e estruturas de
caráter social em diferentes ambientes. Dessarte, diante dos
chamados países em desenvolvimento, contemplados com
diferentes realidades sociais, tem-se o infortúnio formado pela
chaga de gravidezes indesejadas, oriundas de violência de gênero,
fazendo com que as razões decisivas para falar-se de diminuição ou
aumento das taxas de fecundidade se convertam em quimeras
sociais.
Quais possibilidades tem uma adolescente, mãe solteira, na
sociedade? E seu (sua) filho(a)? Não é preciso envoltar-se de dados
para verificar este enredo, sendo notório que tais ocorrências
interferem no espaço público da democracia, produzindo um
quadro caótico entre os marginalizados no momento em que suas
possibilidades se exaurem diante da realidade em que são postos.
Para que possamos verificar a natureza das vidas que as
pessoas conseguem levar – que indicará a adolescente pobre numa
situação de desconforto –, terá que se levar em conta perspectivas

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 335

de qualidade de vida, bem-estar e respeito as suas liberdades. Ou
seja: a liberdade que efetivamente deve gozar a mulher para poder
escolher entre diferentes estilos de vida ou diferente maneira de
viver a sua vida.
Acreditamos que Amartya Sem, propõe, outrossim, a
construção de um foco informacional associado à Justiça, visto a
ênfase que o autor entrega ao papel ativo das mulheres e a
consequência direta no seu bem-estar.
2. A QUESTÃO DAS MULHERES
A ação das mulheres na sociedade não pode ignorar a
premência em solucionar as causas das desigualdades que minam o
seu bem-estar. Dessa forma, tem-se que o foco informacional para
qualquer tentativa de abordagem que não seja cruenta, reside na
intervenção das próprias mulheres nessa transformação.
Nesse sentido, leciona Sen:
“Essas duas características figuram na pauta dos movimentos
feministas atuais, mas, ao meu ver, é justo dizer que os aspectos
concernentes à condição de agente estão finalmente começando a
receber alguma atenção, em contraste com a outrora exclusiva
concentração nos aspectos do bem-estar. Não muito tempo atrás,
as tarefas em que esses movimentos se empenhavam
primordialmente envolviam o esforço para obter um tratamento
melhor para as mulheres – um tratamento mais justo. A
concentração era sobre mais o bem-estar da mulher – um corretivo
muitíssimo necessário.” (Sen, 2000, p. 246)

Ainda no tocante a intervenção das mulheres na sociedade,
temos que a sua limitação afeta a vida de todas as pessoas, isso
porque sua omissão, como visto, não poderá eliminar as iniquidades
que oprimem seu próprio bem-estar, afetando a emancipação, e,
consequentemente, sua participação como agente ativo no meio
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social e doméstico, como sujeito instruído, que participa das decisões
familiares.
Enxergamos, assim, que a perspectiva da capacidade centrase sobre a vida humana, ou seja, não está-se a falar sobre objetos de
conveniência, soltos de maiores agruras, mas sim de reais
oportunidades de vida.
Todavia, não é somente sobre a emancipação enquanto
poder interventivo singular das mulheres que trata Amartya Sen,
visto sua independência econômica e emancipação social estar
atrelada a consequências de longo alcance, que afetam a sociedade
como um todo.
O obra Desenvolvimento como Liberdade traz provas
consideráveis de que as taxas de fertilidade tendem a baixar com o
desenvolvimento da autonomia das mulheres e, para além disso, o
reforço de sua autonomia contribui para a significativa redução das
taxas de mortalidade infantil. Para Sem, pesa nessa distribuição
especialmente o fato das mulheres ganharem um rendimento
independente, trabalharem fora de casa e terem sua própria
propriedade.
Refere:
“Esses diversos aspectos da situação feminina (potencial para
auferir rendimentos, papel econômico fora da família,
alfabetização e instrução, direitos de propriedade, etc.) podem, à
primeira vista, parecer demasiadamente variados e díspares. Mas
o que todos eles têm em comum é sua contribuição positiva para
fortalecer a voz ativa e a condição de agente das mulheres – por
meio da independência e do ganho de poder. Por exemplo:
trabalhar fora de casa e auferir uma renda independente tende a
produzir um impacto claro sobre a melhora da posição social da
mulher em sua casa e na sociedade. Sua contribuição para a
prosperidade da família, nesse caso, é mais visível, e a mulher
também ganha mais voz ativa, pois depende menos dos outros.
Além disso, com frequência o emprego fora de casa tem efeitos
“educativos”, expondo a mulher ao mundo fora de sua casa,
aumentando a eficácia de sua condição de agente. Analogamente,
a instrução da mulher reforça sua condição de agente e tende a
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torná-la mais bem informada e qualificada. A propriedade de bens
também pode tornar a mulher mais poderosa nas decisões
familiares.” (SEN, 2000, p. 249).

Todo esse diálogo é permeado, outrossim, pela Teoria de
Justiça do filósofo norte-americano John Rawls, o qual Amartya Sen
dedicou a obra A ideia de justiça (SEN, 2009, p.07). Rawls propõe,
sinteticamente, em um de seus princípios, a equidade social a partir
da preferência aos menos favorecidos.
Comentador de Rawls, Neuro Zambam colabora com a
escolha dos princípios da justiça rawlsianos:
“Os princípios escolhidos pelos sujeitos representativos estão
protegidos dos interesses individualistas ou da influência
econômica, familiar ou similares. Os princípios são racionais e
visam regular a justa distribuição de bens; os sujeitos
representativos estão submetidos à razão do processo. A escolha
dos princípios visa ao ordenamento racional da distribuição de
todos os bens a fim de que todos sejam beneficiados. Essa
convicção é fundamental no conjunto da proposição rawlsiana com
o intuito de evitar categorias de privilegiados. O privilégio tolhe a
liberdade de atuação e coloca o outro (pessoa ou sujeito
representativo) na condição de não-sujeito, desprezando suas
capacidades e limitando o equilíbrio necessário numa sociedade
que tem como um de seus pilares a igualdade.” (ZAMBAM, 2016,
p.108-109)

Portanto, poderíamos dizer que concordam os autores em
relação a satisfação das necessidades básicas como vetor do exercício
de direitos fundamentais. Questões relacionadas à cidadania,
educação e saúde estão diretamente ligadas à escolha desses
princípios, ou seja, tanto Rawls como Sen, embora discordem em
determinados pontos, aceitam que pessoas privadas de elementos
básicos, mantidas em situação de semiescravisão e com alimentação
mínima jamais poderão participar em condições de igualdade e
liberdade de oportunidades na sociedade.
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Amartya Sen é igualmente completo ao tratar das
capabilidades e condição de agente da mulher. O autor aduz que o
primeiro conceito define-se de modo derivado a partir das
funcionalidades, ou seja, assume a inclusão de toda e qualquer
informação relativa às combinações que uma pessoa possa escolher,
considerando sua subjetividade.
Em outras palavras, estamos falando das reais aptidões que
a pessoa possa ter, dentre as quais somente podem ser percebidas e,
sobretudo, exercidas, a partir de sua condição de agente ativo no
meio social. A capabilidade é, por assim dizer, a permissão de
escolha entre diferentes importâncias pessoais e políticas. É um
status de liberdade de convicção.
No debate sobre a questão da emancipação das mulheres,
Amartya Sen destaca o impacto positivo sobre a sobrevivência e
mortalidade infantis nas variáveis relacionadas à intervenção das
mulheres. Primeiramente, destaca a força do emprego remunerado,
levando a um interesse acrescido pelos cuidados infantis, seguido
pela capacidade de ler e escrever, que impacta inequivocamente na
redução da mortalidade abaixo dos cinco anos.
Além da redução da mortalidade, o papel ativo das mulheres
também relaciona-se com a redução das taxas de fertilidade. O autor
menciona que as altas taxas de natalidade tem efeitos adversos e
fortes implicações no exercício de liberdades concretas. Para tal, a
diminuição da fecundidade, sobretudo entre mulheres/meninas de
baixa renda.
Essa estreita relação entre fecundidade descontrolada e
bem-estar das mulheres é citada pelo autor:
“Como já foi dito anteriormente, o papel da condição de agente das
mulheres também é particularmente importante para a redução
das taxas de fecundidade. Os efeitos adversos de taxas de
natalidade elevadas incluem a negação das liberdades substanciais
– devido a gestações frequentes e ao incessante trabalho de criar
filhos – impostas rotineiramente a muitas mulheres asiáticas e
africanas. Em consequência, há uma estreita relação entre o bem-
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estar feminino e a condição de agente das mulheres na produção
de uma mudança no padrão da fecundidade. Assim, não
surpreende que reduções nas taxas de natalidade tenham com
frequência decorrido da melhora do status e do poder das
mulheres.” (SEN, 2000, p. 257-258)

Os diversos tipos de privação resultam na consolidação da
pobreza, tanto material como intelectual. Sen leciona que quando as
mulheres têm oportunidades típicas dos homens, não têm menos
sucesso. Os meios relativos à participação econômica ainda
prevalecem em poder dos homens, mas, destaca Sen, que quando
em poder das mulheres, tais negócios costumam ser exitosos.
Nesse sentido, a autonomia da mulher torna-se uma das
principais questões no processo desenvolvimentista de muitos
países, especialmente, grifamos, para os países em
desenvolvimento.
Notamos que a ênfase no papel ativo das mulheres tem
consequência direta no seu bem-estar. Isso infere dizer que a
importância das vidas humanas não reside apenas na padrão de vida
ou na necessidade de satisfação, mas na liberdade que nos assiste.
Destaca Sen que “essa noção de desenvolvimento sustentável terá de
ser reformulada em conformidade com isso mesmo.” (SEN, 2009,
p.343).
A escolha de famílias menores e a emancipação das
mulheres mais jovens, evidenciada nos últimos anos, põe a mulher
em destaque nas decisões tomadas pela família e na própria criação
de normas sociais.
Amartya Sen destaca que há provas significativas da
influência da educação das mulheres em relação à redução da
fertilidade, sem deixar de lado, por motivos óbvios, as relações entre
estas praticarem laboro externo e remunerado, modificando sua
própria cultura social.
Poderíamos pensar, nesse interim, que a noção de
capabilidade está intimamente ligada à liberdade substantiva, de
modo que a pessoa deverá escolher qual papel desempenhar no
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meio político, dispondo, todavia, de recursos para tal. No entanto,
sem a disponibilidade de uso destes recursos, o exercício da
cidadania da mulher torna-se inviável e retira dela a capacidade de
sujeito no meio social, negando-lhe direitos democráticos.
3. NOTA FINAL
A questão da mulher no processo de desenvolvimento
democrático exige uma concentração de políticas públicas para seu
intento, já que as raízes de sua diminuição como sujeito e falta de
exercício de liberdades estão ligadas a fatores físicos, simbólicos,
psicológicos e de violência econômica.
Mulheres/meninas que engravidam precocemente têm
diminuídas das chances de lograr êxito no exercício de suas
liberdades. Não se pode olvidar da violência de gênero, mal que
insiste em assolar o mundo, bestializando a mulher e seus, por vezes
indesejados, filhos, que se vêm marginalizados e sem perspectivas
para o exercício de suas capacidades. Tal efeito borboleta repercute
na cotidiano social e suas causas por vezes são veladas por interesses
escusos.
A emancipação das mulheres no processo do
desenvolvimento exige a transformação das estruturas clássicas do
patriarcado, a partir de um novo papel a ser assumido por elas, qual
seja; o de mãe/trabalhadora/esposa e o que mais ela optar por ser.
Cabe retomar aqui os indicadores de análise das Teorias de Justiça
de Sen e Rawls, Sen informa seus leitores das liberdades
substantivas, capabilidades, formação do agente ativo na sociedade
e disponibilidade da pessoa para o exercício daquilo que melhor fizer
e/ou optar por fazer. Rawls, tido como mais teórico, ressalta a
importância da observância dos princípios de justiça, para que
possamos viver em uma sociedade mais justa e igualitária.
Acreditar nessas posse possibilidades faz com que tenhamos
esperanças numa vida social democrática, que observe os seres
humanos como fim e retarde um pouco a economia desenfreada,

Volume 2: Justiça, Liberdade e Desenvolvimento | 341

que deverá observar preceitos éticos, sob pena de esvair-se em si
mesma.
Diante disso, Sen nos prova que o ajuste econômico pode
estar aliado ao aumento das capabilidades e diminuição da
mortalidade infantil, melhor adequação do uso dos alimentos,
diminuição das taxas de fecundidade (que evitam o fenômeno da
superpopulação) e exercício pleno da cidadania das mulheres, tudo
isso realizado a partir de sua emancipação e exercício da condição
de sujeito ativo na sociedade, que produz mais e melhor com o apoio
sensível do sexo feminino.
O fim da violência de gênero requer uma série de
mecanismos de proteção e discriminações positivas para que seu
alastramento, fugaz como uma epidemia, se estanque diante de
democracias consolidadas, que observem os preceitos da dignidade
da pessoa humana e direitos humanos, bem como fontes de direito
internacional, que a cada dia mais ganham força na resolução de
celeumas principiológicas, muito pela ausência mecanismos
clássicos de Direito e busca por soluções éticas, que visem das
liberdade àqueles que desconhecem seu significado.
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