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Apresentação
Ésio Francisco Salvetti
Janine Taís Homem Echevarria Borba

O III Seminário Internacional sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen
é uma realização do Centro Brasileiro de Pesquisa sobre a Teoria da Justiça
de Amartya Sen, coordenado pelos professores Dr. Neuro José Zambam e Dr.
Henrique Aniceto Kujawa, da Faculdade Meridional - IMED - conjuntamente
com o Programa de Pós graduação Stricto Sensu em Direito e Arquitetura. O
evento ocorreu nos dias 07 e 08 de outubro de 2019, integrado a ele ocorreu,
ainda, o IX Encontro Nacional do Grupo de Trabalho Ética e Cidadania ANPOF. O seminário teve como objetivo refletir sobre o tema da liberdade de
expressão, participação e justiça social, tendo como fundamento teórico a
produção do pensador e economista indiano Amartya Sen.
Amartya Sen nasceu em 1933 na Índia onde formou-se em economia.
Posteriormente mudou-se para Londres, onde completou o seu doutoramento em economia no ano de 1959, na Universidade de Cambridge.
Através de suas pesquisas e publicações, em 1998 recebeu o prêmio de Nobel em Economia. Atualmente Sen é professor em universidades como
Oxford, Harvard, Cambridge, Berkeley, Stanford, Cornell, MIT entre outras. Com as publicações de suas obras Sen tornou-se conhecido
mundialmente. Seus escritos foram traduzidas para vários idiomas e discutidos em todo o mundo. Como economista apaixonado pela filosofia,
contribuiu para transformar e redefinir os parâmetros da filosofia e economia contemporânea, o que se evidencia através dos novos conceitos
introduzidos por ele e que hoje são imprescindíveis nas discussões da economia e filosofia política. Isso se deve especialmente à forma inovadora
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pela qual vincula a teoria da escolha social de Adam Smith com a Teoria
da justiça de John Rawls.
As produções de Amartya Sen concentram-se na relação entre filosofia, democracia, justiça e fundamentalmente a economia. A pesquisa de
suas teses se tornou indispensável no momento em que testemunhamos o
aprofundamento de crises econômicas, retorno de autoritarismos e o crescimento da desigualdade social. Neste contexto, é importante salientar que
Sen desenvolve temas que tentam ir para além da teoria. A sua concepção
sobre as ciências é de que essas só fazem sentido se puderem ser aplicadas
ao mundo real, aos problemas enfrentados pela humanidade. Foi com esse
intuito que realizamos o III Seminário Internacional sobre Amartya Sen.
Nesta terceira edição do Seminário o tema norteador foi Liberdade
de Expressão, Participação e Justiça Social. Temas caros para a economia
contemporânea que, apesar de todas as produções e discussões continuam
atuais e complexos. O direito à liberdade de expressão é paradoxal, mas
constitui a esperança da minoria de convencer, mediante o diálogo, a maioria da pertinência de sua opinião.
A liberdade de opinião é o núcleo da existência das democracias, da
participação, da justiça e do próprio homem. O homem somente pode existir como um ser racional quando ele mesmo pode formar sua opinião e
agir de acordo com ela. Por isso a humanidade passou a entender que a
liberdade de expressão é um direito fundamental. De que adianta pensar,
refletir, se não é possível expressar tudo isso? A existência em sociedade
possibilita substancialmente que as opiniões sejam expressas e compartilhadas. No entanto, não significa que o direito à liberdade de expressão
seja aceito sem restrições. Há limites éticos a serem respeitados. Minha
liberdade de expressão não pode representar perigo para outras pessoas.
Porém, como estabelecer esse limite? Aqui entramos no campo da ética e
da justiça. Em muitas democracias concebe-se que a liberdade de expressão não vale para aqueles que recusam a tolerância e querem mudar a
ordem estatal mediante a violência ou autoritarismos.
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Este foi o fundamento que proibiu que partidos nazistas não fossem
aceitos no jogo democrático. Esse tipo de extremismo não é aceito como
justificativa para reclamar um direito fundamental como liberdade de expressão. Mas, também com este fundamento alguns Estados,
estrategicamente, passaram a conceber que, quem reivindica mudanças
constitucionais inadmissíveis para a maioria, passa a ser considerado um
radical e como radical não tem condições de trabalhar como empregado
público ou tornar-se membro eleito do parlamento federal. Assim membros do partido comunista foram demitidos de seus empregos e
impossibilitados de participar das eleições como candidatos. Também com
base nesse argumento, países elaboraram suas constituições onde estipularam, como valor máximo, a unidade do Estado e a igualdade jurídica,
assim aquele que questionasse essa unidade ou exigisse autonomia - como
foi o caso de muitos povos tradicionais - eram considerados radicais, portanto, inimigos da nova ordem constitucional. Infelizmente, aos
considerados inimigos toda força e violência da lei é válida.
A liberdade de expressão depende da tolerância e das forças internas,
da estabilidade e confiança na democracia e na sociedade. Jamais pode ser
tarefa de um governo decretar quais são as opiniões autorizadas. Confiantes
nas instituições democráticas cremos que somente um tribunal constitucional deve ter a possibilidade de fixar o limite entre a opinião inaceitável por
ser perigosa e a aceitável. Sempre tendo como foco medidas que melhor
guiem as maiorias sem perder de vista a proteção das minorias.
A complexidade destes temas e a preocupação de Amartya Sen com a
aplicabilidade e seus reflexos na condição da vida humana motivou a realização deste seminário. O presente Caderno reúne comunicações
apresentadas por acadêmicos, professores e pesquisadores no III Seminário Internacional sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen. A Comissão
Organizadora agradece a todos/as que se dispuseram a promover o debate. Este foi um momento importante, que permitiu conhecer outras
pesquisas e pesquisadores, estabelecer relações acadêmicas e promover intercâmbios com outros pesquisadores e instituições.

Prefácio

O debate plural, tenso, propositivo e esclarecedor representa uma das
inúmeras oportunidades que a democracia oferece na sua forma de organização para que os cidadãos, a partir de seus interesses, expectativas e
percepções, exerçam concretamente a sua cidadania. Entre os diversos significados, está a identidade de sujeito de direitos que corresponde ao valor,
missão e identidade de cada pessoa, para a sociedade em geral e sua organização, assim como, a responsabilidade de contribuir ativamente para a
sua melhor organização. Nesse âmbito, a individualidade não é anulada ou
excluída por decisões de maioria ou interesses corporativos.
As garantias de direitos fundamentam o agir social, o compromisso dos
líderes, das instituições e dos governos. Sem direitos não há democracia.
Quase uma centena de trabalhos foram enviados para apresentação,
debate e aprimoramento dos temas eleitos como centrais neste ano de
2019 no III Seminário sobre a Teoria da justiça de Sen: liberdade de expressão, participação e justiça social. Esta quantidade é uma referência
simbólica da relevância de Sen no Brasil e do seu impacto na pesquisa e no
debate acadêmico. Ambos, ambientes privilegiados para o exercício da argumentação pública e da prática da democracia no cotidiano. Sem estas
dinâmicas, tanto os anseios sociais quanto a construções e atualização do
conhecimento carecem de legitimidade e cedem à atrofia.
A outra dimensão representa o aumento da responsabilidade em relação à continuidade das pesquisas, debates e integração com os anseios
da sociedade. Os temas revelam que o pensamento de Sen é compreendido, nutrido e atualizado com o diálogo contínuo com as tensões, anseios
e demandas da sociedade. Esta é uma referência importante no Brasil com
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sua frágil democracia, níveis alarmantes de desigualdades, ameaças à liberdade de expressão, deficiências de participação efetiva e fraqueza das
instituições, entre outros problemas.
O conteúdo das produções é respeitoso, divergente e representativo,
seja das condições dos jovens pesquisadores, seja dos ideais que animam
a busca por condições de justiça social.
Os leitores encontrarão fartas referências para fundamentar e ampliar as suas investigações, assim como, para os iniciantes no estudo de
Sen, podem visualizar modelos para o desenvolvimento dos estudos e a
iluminação de práticas sociais.

1
Mulheres na agroecologia:
ética do consumo sustentável e o bem estar em Amartya Sen
Adrieli Laís Antunes Aquino 1
Daniel Rubens Cenci 2
0F

1F

Introdução
A presente pesquisa investiga a importância do ecofeminismo no fomento de uma produção alimentar segura, a relação da agroecologia e as
mulheres tendo em vista a análise da ética do consumo sustentável para o
bem estar, de Amartya Sen.
Uma análise fundamental para a atual sociedade de risco, em primeiro
lugar pela qualidade de vida que é objetivo e direito fundamental de todos
os seres humanos e, em segundo devido a necessidade de alterações no padrão do consumo e indústria alimentícia, com princípios sustentáveis.
O sistema de produção alimentar atual comporta a demanda, porém,
possui práticas deveras poluidoras que prejudicam os ecossistemas onde
ocorrem, bem como a saúde humana. Tendo em vista os agrotóxicos e técnicas de manejo do solo que afetam os recursos naturais e, diretamente as
pessoas, causando doenças respiratórias, câncer e deformidades dos fetos
1

Acadêmica do 10º Semestre do curso de Graduação em Direito – UNIJUI – Campus Santa Rosa; Bolsista do Projeto:
Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado no Contexto da Sociedade de Risco: em Busca da Justiça Ambiental e da Sustentabilidade; Integrante do Grupo de Pesquisa (CNPq): Direitos Humanos, Justiça Social e
Sustentabilidade. E-mail: adri-l-@hotmail.com;
2

Pós Doutor em Geopolítica Ambiental Latinoamericana na USACH – Universidade de Santiago – Chile, Doutor em
Meio Ambiente e Desenvolvimento (UFPR), mestre em Direito (UNISC), graduado em Direito (UNIJUÍ). Professor
dos cursos de Mestrado e Doutorado em Direitos Humanos da UNIJUI, Professor do Mestrado em Sistemas Ambientais e Sustentabilidade da UNIJUI. E-mail: danielr@unijui.edu.br.
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em muitos casos, por exemplo, além da baixo grau nutricional dos alimentos ultra-processados.
Os objetivos compreendem analisar a relevância da atuação feminina
na agroecologia e promoção do consumo sustentável, no enfoque da teoria
da ética do consumo de Sen. Bem como identificar a conexão entre as práticas agroecológicas ecofeministas e o conceito de “bem estar ou bem
viver” de Amartya.
A metodologia utilizada segue o método hipotético-dedutivo, que
consiste sobretudo na análise bibliográfica através de livros, artigos, textos
científicos e demais tipos de materiais disponíveis na Internet.
Inicialmente, uma abordagem sobre o movimento ecofeminista, a
atuação feminina na alimentação saudável, a partir da segurança alimentar promovida pelos ativismos das mulheres.
Em seguida conceituação e explanação sobre a teoria do bem estar em
Amartya Sen e sua relação com o meio ambiente, finalizando com a relação
da agroecologia e sua relação ecofeminista como uma expressão da ética do
desenvolvimento que Sen traz, acerca da sustentabilidade da proposta.
1 Ecofeminismo e a agricultura
As mulheres historicamente possuem um demarcado em âmbito privado, foco nas atividades domiciliares, de cuidado com a família, atos de
cozinhar e limpar, resumem a grosso modo à responsabilidade social atribuída às mulheres em amplo aspecto.
O cuidado com a alimentação e ambiente intrafamiliar levou as mulheres a possuírem a preocupação com a qualidade do ambiente e do
alimento, das suas casas inicialmente. Pois não eram permitidas de ter
uma vida pública, tal como seus maridos/pais.
Com o advento dos movimentos feministas, a liberdade feminina
sendo conquistada em diversas área, surge o movimento ecofeminista. O
ecofeminismo reconhece que a natureza não só está viva, mas que é a base
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de toda a vida e os seres humanos são parte dela, não estão em uma hierarquia superior.
O feminismo chegou aos temas ecológicos já nos anos 60 do século
passado, não foi um encontro fortuito, tendo em vista que havia muitos
elementos em comum entre a crise ambiental, que tendo em vista com o
avanço da tecnologia e da urbanização, e a percepção dos movimentos feministas sobre o lugar destinado às mulheres.
A preocupação ambiental nos movimentos das mulheres aflorou em
suas demandas, além de objetivar o empoderamento e liberdade das mulheres, buscam da natureza, sair do cenário da opressão de modo positivo
e libertador em busca de qualidade ambiental.
Na literatura socioeconômica da década de 1990, tem se registrado um crescimento de trabalhos de base empírica, empregando técnicas econométricas,
tendentes a contrastar, quase sempre na agricultura, uma maior aptidão feminina, não somente para temas de meio ambiente, como também para
aspectos relacionados com a capacidade para a adoção de novas tecnologias,
pra o aproveitamento de ensino agrário, e de maior produtividade na exploração agrária. (STADUTO; SOUZA e NASCIMENTO, 2015, p.33)

O vínculo entre alimentação adequada e a proteção da saúde das pessoas na família, o uso de plantas medicinais realizadas pelas mulheres,
possibilitou também uma profunda relação com a terra, sendo mais apta
em cuidado ambiental e, tal como supracitado, auxiliando na produtividade agrária sustentável.
As ecofeministas, atuam na agricultura com práticas agroecológicas,
portanto, tal como aduz Siliprandi, combatem o uso de agrotóxicos e valorizam os saberes não institucionalizados, que acabam se perdendo
contemporaneamente, (SILIPRANDI, 2015, p. 312)
Atualmente as mulheres atuam como lideranças políticas, na comunidades, em organizações, como educadoras e influenciadoras de outras
mulheres e pessoas. Saindo do papel de apenas esposas, do âmbito privado, essas ativistas se apresentam como presidentes de cooperativas
rurais e, os grupos de produtoras cada vez se tornam mais comuns.
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Para a resiliência dos processos de produção alimentar, é necessário
sustentabilidade, que compõe a ética das ecofeministas.
Parafraseando Altieri, a produção sustentável em um agroecossistema advém do equilíbrio entre solos, plantas, nutrientes, iluminação
solar, umidade e outros organismos simultâneos, então o agroecossistema
é produtivo e saudável quando essas condições de crescimento prevalecem
equiparadas, bem como quando a vegetação permanece resiliente.
(ALTIERI, 2004, p.23)
A percepção social da capacidade das mulheres como promotoras de
mudanças ecológicas, para o desenvolvimento da preocupação social com
a resiliência ambiental é forte.
O ecofeminismo objetiva consolidar uma integração entre os seres
humanos a natureza, para manter o equilíbrio dos ecossistemas afetados
pelos seres humanos e a resiliência ambiental.
2 Bem estar na teoria de Amartya Sen
O bem estar de acordo com o senso comum da maioria da população
seria viver bem, possuindo todos os requisitos para uma vida plena, tais
como alimentação, moradia, dignidade, e vida social/familiar. De acordo
com Amartya, o bem estar é algo construído e, demanda ações do indivíduo e da sociedade como um grupo, principalmente das instituições.
Conforme explana Amartya Sen: “as instituições também podem ser
importantes para facilitar nossa capacidade de examinar minuciosamente
os valores e as prioridades que podemos considerar, sobretudo por meio
de oportunidades para o debate público.” (SEN, 2009, n.p.)
Então, têm-se que, para efetivar os valores de uma sociedade ideal,
ou minimamente justa, é necessário que os valores sejam debatidos publicamente.
Para que a construção dos conceitos inerentes à todos, seja democrática. Sendo dever das instituições capacitar as pessoas, para que as mesmas
possam decidir e influenciar em sociedade com coerência.
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Sobre as capacibilidades humanas e liberdades de escolhas, parafraseando Zambam, são parâmetros para a avaliação do desenvolvimento
social e cultural, também para o processo de integração do indivíduo, não
dependente apenas do acesso aos bens e serviços que maximizem o bem
estar, mas sim de que por meio das escolhas, os indivíduos condições de
realizar suas metas. (ZAMBAM, 2009, p.58)
O bem estar, promovido pelas instituições sociais, formadas por indivíduos imbuídos de objetivos em comum, para a melhora do meio social,
é alcançado perante a liberdade individual, tal como explana Sem:
A justificação aqui assume a seguinte forma argumentativa: se alguma ação
que pode ser livremente empreendida está ao alcance de uma pessoa (o que a
torna factível), e se essa pessoa avalia que empreender a ação vai criar uma
situação mais justa do mundo (o que a torna reforçadora da justiça), então
esse é um argumento suficiente para que a pessoa considere seriamente o que
deve fazer tendo em conta esse reconhecimento. É evidente que há muitas
ações que individualmente satisfazem essas duas condições, mas que uma pessoa não é capaz de realizar. (SEN, 2009, n.p.)

Dessa forma, a justiça está inserida nas ações individuais que partem
para o grupo, no sentido de atuação para a melhoria do meio ambiente, do
mundo, o que deve ser fundamento suficiente para a motivação das ações
em prol do bem comum.
Em vista disso, Sen ressalta que é importante perceber que o raciocínio sensível às consequências é necessário para compreender
corretamente a ideia de responsabilidade, pois engloba a disciplina da escolha responsável, baseada na avaliação dos estados de coisas feita por
quem o escolhe, integrando a consideração das consequências relevantes
à luz das escolhas realizadas e os resultados associados ao que se dá como
resultado. (SEN, 2009, n.p.)
Em suma, a ideia de bem estar que o autor traz compreende além do
raciocínio crítico, as capacidades individuais e as noções de responsabilidade
que determinam as atitudes das pessoas, ao passo que são necessárias para

24 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

que se tenham tais noções justas, as possibilidades de compreensão empática da sociedade e, para tanto, condições de vida favoráveis.
Sen traz que o desenvolvimento é acompanhado de consequências
destrutivas, por outro lado, “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.” (SEN, 2009, n.p.)
As instituições devem agir como os agentes que valorizam as necessidades sociais, qualidade de vida e demais interesses, principalmente aos
pobres mais necessitados, onde o Estado possui maior precisão.
Ainda, que o bem estar social só acontece em sociedades justas, sobre
a justiça, o autor entende que:
De fato, não é difícil adivinhar algumas das razões instrumentais para atribuir
importância à necessidade de que uma decisão judicial justa seja vista dessa
maneira. Por exemplo, geralmente a administração da justiça pode ser mais
eficaz se os juízes forem vistos fazendo um bom trabalho, em vez de atamancando os procedimentos. Se uma sentença inspira confiança e desperta uma
aprovação geral, é muito provável que possa ser implementada com maior
facilidade. (SEN, 2009, n.p.)

Portanto, a justiça além de aprovação popular, precisa de responsabilidades sociais, não apenas procedimentos, pois é uma ideia imprescindível a
sociedade, que continuamente precisa ser revista e analisada a partir dos aspectos culturais e decisórios que se encontra em um determinado local.
O exame crítico oferece imenso auxílio para ampliar o alcance e aprimorar o conteúdo desse conceito fundamental, tendo em vista que as
ideias de justiça e bem estar não são fixas, há muitas possíveis teorias e
pluralidade na definição.
Sen, além da discussão pública e política para conquistar a justiça,
utiliza a racionalidade e argumentos lógicos, inclusive as emoções, a capacidade de empatia dos indivíduos objetivando promover o bem estar social
e do meio ambiente.
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3 Agroecologia feminina e consumo sustentável
Para promover o consumo sustentável dos alimentos é necessário alterar a ótica, inicialmente da produção, para uma agroecologia, que
atualmente conforme o sistema capitalista em sua lógica lucrativa, não
permite muito esse tipo de conduta.
Esse é o principal desafio da agroecologia das ecofeministas, pois
para que possa ser praticada em amplo aspecto pelos grandes e pequenos
produtores, ainda não há tecnologias nem difusão de conhecimentos suficientes para ampliar o alcance agroecológico no mundo.
Embora seja ótima para a resiliência do meio ambiente e da terra
produtiva, em se tratando da produção agrícola.
No Brasil há um exemplo de valorização da agricultura familiar, regida pela ética não androcêntrica, por pessoas mais próximas à terra e ao
meio ambiente, no Brasil é o Programa Agricultura de Baixo Carbono
(ABC), criado em 2010, com vigência programada até 2020.
É um programa que possui muitas lideranças femininas, fornece subsídios e financiamentos que incentivam os produtores a tomar medidas
que diminuam a emissão de gases estufa, contribuindo para minimizar o
aquecimento global. Conforme Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
O Plano ABC deve ser entendido como o instrumento de integração das ações
dos governos, do setor produtivo e da sociedade civil, para a redução das emissões dos Gases de Efeito Estufa provenientes as atividades agrícolas e de
pecuária. (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2016, np)

Por conseguinte, de grande importância é a atuação das mulheres no
incentivo e prática da agroecologia, tendo em vista a forte ligação que maioria das mulheres possuem entre a alimentação e a saúde familiar.
Tal elo histórico advindo da estrutura da sociedade patriarcal promove o lugar de preocupação e ativismo na qualidade do alimento
consumido, nos movimentos feministas.
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Para promover a sustentabilidade na produção alimentar, além de
subsídios econômicos, é essencial dar autonomia aos agricultores, em concordância com Miguel Altieri, importante melhorar a qualidade de vida dos
camponeses que hoje produzem em pequenas propriedades, com o desenvolvimento de estratégias de subsistência ecologicamente fundamentadas,
aumentar a produtividade da terra daqueles agricultores que competem
no mercado. (ALTIERI, 2004, p.109)
A necessidade que a agroecologia possui pelo auxílio e das ações feministas é intensa, devido ao expressivo número de mulheres produtoras
e que estão saindo da dicotomia público- privada padrão e, exercendo liderança e iniciativas sustentáveis na produção alimentar.
Portanto, essa forma de agricultura é uma expressão do desenvolvimento sustentável dos povos, uma possibilidade de aliar o progresso e
continuidade da vida dos seres humanos, com o adequado tratamento e
respeito a natureza e aos recursos naturais.
A contribuição para uma produção mais sustentável, é um dos principais objetivos bem como é notável que os alimentos “verdes, orgânicos”
já possuem seu nicho de consumo no mercado. Cabe ressaltar que as práticas agroecológicas tem como objetivo também a destinação correta dos
resíduos, assim como reutilizar os mesmos na atividade produtiva, gerando sustentabilidade ambiental.
A Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) é a organização mais
importante no Brasil para a agroecologia e, possui o grupo de trabalho
específico das mulheres, desde 2004, que promove a igualdade entre os
gêneros, dando notoriedade às causas ecofeministas.
Nos encontros nacionais as mulheres conquistaram um importante
direito de opinião, com a paridade de gênero. Afirma Siliprandi:
A Articulação Nacional de Agroecologia é uma rede da sociedade civil brasileira, criada em 2002, que congrega diferentes instituições de técnicos e
agricultores, assim como representantes de movimentos sociais(sindicais, de
luta pela terra, de consumidores, de mulheres, entre outros) de todas as regiões do país, que se propõem a promover a agroecologia como um componente
estratégico do desenvolvimento rural sustentável e democrático (...), declara
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que “a igualdade das relações entre homens e mulheres é condição essencial
para o alcance da sustentabilidade da produção agroecológica familiar”.
(SILIPRANDI, 2015, p; 26)

A relação pertencente às mulheres e a produção alimentar perpassa
também o direito à terra e aos meios de produção, ter as condições técnicas
e financeiras suficientes, além do conhecimento para que o direito de manter suas famílias com dignidade alimentar e construir um
desenvolvimento sustentável com base na agricultura seja alcançado.
Um exemplo são as ONGs que atuam nessa promoção de direitos,
como explana Altieri:
As ONGs, como o Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) e a
Proshika, assistem hoje a mais de 30 mil criadores de peixes, dos quais quase
60% são mulheres, na utilização de açudes e valas sazonais antigamente abandonadas. A adoção pelas mulheres da piscicultura integrada, não apenas lhes
fortalece socialmente, como também melhora a alimentação de suas famílias.
O BRAC fornece crédito a mulheres que, em alguns casos, nunca haviam tido
acesso a esse benefício; sua taxa de inadimplência é de apenas 2%. (ALTIERI,
2004, p.47)

Quando é fornecido o amparo financeiro para as ativistas agroecológicas, a preservação ambiental é o resultado. Outro exemplo característico
do Brasil é a luta pela preservação das sementes crioulas, que é contra a
expansão dos cultivos transgênicos e atua diretamente pela diminuição do
uso dos agrotóxicos.
A produção de alimentos advinda da investigação empírica das mulheres, durante anos e resultado de observações entre gerações de famílias
quanto ao clima, local e às necessidades das pessoas, é um saber utilizado
nas práticas da agroecologia.
O principal escopo, a produção limpa de alimentos e uma agricultura
o mais sustentável possível, com a voz e voto das mulheres nas decisões
mostra-se mais possível de ser atingido. Alguns importantes exemplos são
a ação das mulheres na Rede Xique-Xique, são 392 mulheres que se auto-
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organizaram no Rio Grande do Norte, mobilizando na área da agroecologia e economia solidária.
Do mesmo modo, no sertão de Pernambuco a partir de 2006, quando
começaram a participar de um trabalho orientado pela perspectiva agroecológica, parafraseando Pacheco, estruturadas por meio de associações,
feiras agroecológicas, em ações que promovem o intercâmbios de experiências e conhecimento.
Além do objetivo de comercializar, ações como o Movimento das Mulheres Camponesas, compreendem as lutas por participação e
reconhecimento das mulheres como sujeitos políticos. (PACHECO, 2009,
p. 06)
A perspectiva feminista na agroecologia atua na desconstrução dos
papéis de gênero e, reconhecendo as diferenças biológicas dos seres humanos, promovendo a equidade respeitando-se as diferenças intrínsecas
de cada gênero.
O lado positivo do local pré-determinado as mulheres, torna-se um espaço de alternativas de eficiência ao desenvolvimento sustentável e a saúde.
A proposta da mudança das lentes do consumo dos alimentos e a contribuição das mulheres para a mesma possibilita uma melhor análise,
contribuindo para perceber e alcançar mudanças imprescindíveis nos estilos de vida e produção das agricultoras e agricultores.
Conclusão
A atual sociedade de risco, que extrai os recursos do planeta para acumular riquezas e satisfazer o consumismo reflete inclusiva na área da
alimentação, devido à busca pelo lucro, a sustentabilidade e qualidade, geralmente ficam as margens.
Retomando a questão inicial, da importância do ecofeminismo no fomento de uma produção alimentar segura, é notável a importância social na
promoção de segurança na produção alimentar e como consequência nos
hábitos de consumo social, devido as atuações e noções das ecofeministas.
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Ainda, a relação da agroecologia e as mulheres tendo em vista sob a
da ética do consumo sustentável para o bem estar, de Amartya Sen, é nitidamente concisa, pois as mulheres estão intentando melhorar a relação
entre seres humanos e natureza, no processo básico, alimentar no caso.
A justiça inserida nas ações individuais que partem para o grupo, são
notadas nos movimentos das líderes de comunidades, no sentido de atuação
para a melhoria do meio ambiente, do mundo, o que deve ser fundamento
suficiente para a motivação das ações em prol do bem comum.
Sen traz que o desenvolvimento é acompanhado de consequências
destrutivas, por outro lado, “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.” (SEN, 2009, n.p.)
É imprescindível uma ampla consciência ecológica nos cidadãos, esse
empoderamento feminino promove essa importante ação, atuando na
proteção ao meio ambiente e promovendo a resiliência do mesmo.
O ecofeminismo contribui para a sociedade, em conceitos, novas formas de análise, quebrando paradigmas de que o ser humano é a principal
e única forma de vida, a ideia de que todas as formas de vida são importantes e devem ser preservadas é um princípio ecofeminista.
O direito humano à vida deve ser mais debatido nas questões básicas
que a sustentam, como a alimentação e o meio ambiente.
Os atos do movimento pode não possuir resultados rápidos no Planeta, pois a cultura a qual estamos inseridos, do consumo e do
androcentrismo é difícil de ser desconstruída, levará tempo.
Por isso é necessário mudar a visão para a filosofia ecofeminista, de
um movimento apenas, para compreender como uma solução que promove a mudança necessária para se solidificar a preservação e
sustentabilidade ambiental.
É crescente o número de pessoas priorizando por uma alimentação
mais próxima natural, sem conservantes e sem agrotóxicos, a demanda
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por produtos que não sejam industrializados, ou orgânicos aumenta, fazendo com que a agroecologia defendida pelas ecofeministas seja
considerada, além de uma prática sustentável, um bom negócio.
Resta necessário ampliar o debate da produção alimentícia e do apoio
aos agricultores sustentáveis, promovendo a qualidade alimentícia almejada e necessária para todos, de modo que a manutenção da vida esteja
acima dos interesses econômicos, que o desenvolvimento não aumente as
diferenças sociais.
Precisamos manter com firmeza a ética que as ecofeministas ostentam, de colocar o ser humano em uma perspectiva não androcêntrica, mas
sim em relação de igual importância perante as demais formas de vida.
Para que o colapso ambiental não prejudique ainda mais os que estão em
situação de vulnerabilidade.
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2
As contradições socioeconômicas da Índia
Alan Peixoto de Oliveira 1
2F

1. Introdução
A Índia passou por um avanço econômico surpreendente nos últimos
anos. É um país muito diferente daquele da década de 70, quando os indianos abandonavam o país em busca de melhores condições de vida em
outros países. Na atualidade ocupa a segunda posição entre os países que
mais crescem no mundo, perdendo somente para a China em índices
econômicos.
No entanto, ao mesmo tempo que o Produto Interno Bruto – PIB
apresenta crescimento de cerca de 7 % ao ano, a pobreza, a desnutrição, o
analfabetismo, enfim, os indicadores sociais não acompanham o desenvolvimento econômico, em evidente descompasso com os índices de
crescimento e de renda da população, mantendo-se em patamares de países que ostentam renda per capita inferiores.
Ainda tenha passado por rápida expansão econômica nos últimos
anos, a Índia continua a ser um dos países mais pobres entre aqueles que
estão fora da África Subsaariana. Contrariando a retórica cada vez mais
utilizada de que a Índia segue no caminho de tornar-se uma superpotência
econômica, isso está longe de ser a imagem real, mesmo em termos de
renda per capita.
1
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Devido à grande concentração de renda nas mãos de uma minoria, o
rápido crescimento econômico não tem conseguido, por si só, durante os
últimos vinte anos ou mais, reduzir os níveis de desnutrição infantil, ou
melhorar as taxas de vacinação das crianças, revelando uma face cruel do
sistema econômico, especialmente, para os menos favorecidos.
A maioria da população foi deixada para trás em termos de melhoria
nas condições de vida, muitas das novas liberdades e recentes oportunidades apenas podem ser desfrutadas por uma minoria que concentra em
suas mãos a riqueza do país, fazendo-se inalcançável a maior parcela da
população.
Esse problema é verificado também em outros países populosos e em
desenvolvimento, como China, Brasil, Rússia e África do Sul, que em comum com a índia possuem uma grande massa populacional e crescimento
econômico acentuado. Esses países compõem uma entidade internacional
chamada BRICS e representam, em seu conjunto, parcela significativa do
território, do PIB e da população mundial.
Por isso serão contextualizadas as condições socioeconômicas das diferentes regiões da Índia, com os indicadores nacionais e, também, com
indicadores dos demais países formadores do BRICS. O que se fará a partir
da análise das taxas que representativas dos índices de desenvolvimento
humano afim demonstrar os problemas sociais que precisam ser resolvidos.
O ponto de partida para artigo, com o método indutivo, é a revisão
bibliográfica acerca da economia e desigualdade social na Índia exposta na
obra de Amartya Sen, que traz para o debate a problemática do descompasso entre os indicadores sociais e econômicos, bem como a perversidade
do modelo de desenvolvimento que não beneficia precisamente a parcela
mais necessitada da população.
Ao final, restarão evidenciados os problemas enfrentados pela Índia
porque os índices sociais são muito abaixo do esperado e não acompanham
o crescimento econômico, não se refletindo positivamente na melhoria das
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condições de vida da maioria da população, devido à excessiva concentração da riqueza naquele país.
2. Desenvolvimento econômico na Índia.
A partir Da última década do século passado a Índia promoveu alterações significativas em seu modelo econômico, que resultou num
significativo desenvolvimento da economia. Na mesma época o Brasil dava
os primeiros passos para se inserir na economia globalizada.
O governo indiano realizou amplas reformas econômicas e abriu o
país à entrada de grandes investimentos diretos estrangeiros (IDE) associados à indústria nacional e estatal. Nos setores estratégicos relacionados
à indústria de base, à extração mineral, à geração de energia, ao refino de
petróleo e mesmo à indústria automobilística.
O potencial da Índia para o alto crescimento econômico é decerto um trunfo
importante para o desenvolvimento do país, e os esforços para aprimorar seu
desempenho devem se manter como uma prioridade relevante, combinados
com a garantia de que o crescimento seja utilizado para melhorar as condições
de vida da população. (SEN, 2105, p.35)

A Índia adotou uma estratégia agressiva com relação as políticas industriais e à atração de investimentos estrangeiros, fatores de
fundamental importância para atingir o crescimento econômico de destaque que vem obtendo nos últimos anos. O papel do governo neste
desempenho é, portanto, determinante. Sua trajetória de desenvolvimento
prossegue, a despeito de níveis sociais e de infraestrutura ainda longe dos
ideais, com relativo sucesso e calcada no setor de serviços, em produtos de
alta tecnologia e no enorme contingente de mão-de-obra (PIANNA)
Nos últimos 20 anos, a economia indiana tem se destacado muito no
que se refere ao crescimento econômico do PIB, cerca de 6% ao ano em
termos reais, nos anos de 1990, subindo para mais de 7% na última década. As duas estrelas do crescimento econômico mundial da última
década brilham no continente asiático: a China e a Índia. São dois gigantes
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territoriais e populacionais. O crescimento da Índia é o segundo mais rápido nas últimas duas décadas entre as grandes economias, perdendo
apenas para China.
Segundo estatísticas oficiais, a taxa de crescimento do PIB para o ano
2016, 2017 na Índia se encontra em 7,1% contra 7,6% em 2015-16, indicou
um comunicado do ministério das Finanças, que precede a apresentação
do orçamento ao Parlamento. (France Presse)
Em um ranking dos 34 países que representam 79% (setenta e nove
por cento do PIB Mundial, a Índia lidera como o maior crescimento do PIB.
A China ocupa a terceira posição (atrás das Filipinas) e o Brasil, a última.
O levantamento é da Austin Rating (CARDOSO).
A maioria da população indiana foi deixada para trás em termos de
melhoria nas condições de vida. Muitas das novas liberdades e recentes
oportunidades podem ser desfrutadas apenas por uma minoria de indianos – um número enorme de pessoas, mas ainda assim apenas uma
minoria. (SEN, 2015. p.61/62).
No próximo tópico se fará a exposição das desigualdades geradas por
essa concentração de renda nas mãos de uma minoria da população, como
também as diferenças econômicas entre a Índia e demais países do BRICS
e entre as diferentes regiões geográficas do próprio estado indiano.
3 A desigualdade social na Índia.
Não obstante suba depressa a escada das taxas de crescimento econômico, a Índia tem ficado relativamente para trás na escala de
indicadores sociais de qualidade de vida, mesmo em comparação com países que vem ultrapassando o quesito economia (SEN, 2015. p. 9).
Apesar da rápida expansão econômica nos últimos anos, a Índia continua a ser um dos países mais pobres entre aqueles que estão fora da
África Subsaariana, sabidamente a região que concentra os piores indicadores socioeconômicos do globo terrestre. A Índia foi subindo vários
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degraus em termos de renda per capita enquanto escorregava ladeira
abaixo nos indicadores sociais. (SEN, 2015, p.23).
Enquanto algumas pessoas, em especial nas classes privilegiadas, saíram-se muito bem, tantas outras continuam a levar vidas
desnecessariamente marcadas pela privação e pela precariedade. Não que
suas condições de vida não tenham melhorado de forma nenhuma, mas o
ritmo de melhoria tem sido bastante lento para a maioria das pessoas, e
para algumas a mudança foi pequena demais (SEN, 2015. p.9).
Uma questão é que embora o crescimento econômico seja uma ferramenta importante para melhorar as condições de vida da população, seu
alcance e impacto não atingem a maioria. Trata-se de um exercício interessante e a obsessão indiana pela classificação do país na liga mundial
pode ser um bom começo. Quando se fala em PIB, a Índia vai muito bem,
porém entra em conflito com o medíocre desempenho no progresso da
qualidade de vida, tal como refletido nos indicadores sociais. (SEN, 2015
p.62).
O rápido crescimento econômico não tem conseguido muito, por si só, durante
os últimos vinte anos ou mais, para reduzir os níveis horrendos de desnutrição
infantil na Índia, ou melhorar as taxas de vacinação infantil. Do mesmo, para
promover uma rápida e decisiva transição para a alfabetização universal nos
grupos etários mais jovens, seria preciso mais do que apenas esperar o crescimento de renda per capita torne mais fácil para os pais mandar seus filhos
para a escola. (SEN, 2015, p.82).

Na comparação entre a Índia e os demais países formadores do BRICS
temos uma dimensão real do problema. A Índia é o segundo maior em
crescimento econômico, mas fica em último em muitos indicadores sociais.
Na expectativa de vida ao nascer, na taxa de mortalidade infantil, taxa
de mortalidade abaixo dos 5 anos, taxa de fecundidade total, acesso a saneamento melhorado, média de anos de escolaridade, 25 anos ou mais,
taxa de alfabetização, desnutrição entre crianças abaixo de 5 anos, altura
abaixo da média, proporção em despesa total em saúde com a proporção
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do PIB, despesa pública em educação como proporção do PIB. Esses são
alguns dos indicadores sociais em que a Índia se sai inferior aos demais
países do BRICS.
No Brasil, as políticas sociais são relativamente recentes, através da
Constituição de 1988, mas as políticas sociais como bolsa família, fizeram
o diferencial para tirar as pessoas da extrema miséria. Enquanto nos anos
de 1993 e 2005 o PIB per capita do Brasil cresceu apenas 1% em comparação com os cerca de 5% na Índia, entretanto a taxa de redução da
pobreza foi muito maior no Brasil, o que marcou esse período como de
substancial redistribuição, em contraste com a Índia, onde a desigualdade
econômica cresceu. (SEN, 2015. p. 87).
A Índia, segunda nação mais populosa do mundo, a situação é crítica.
Os dados referentes ao país são de 2005 e apontam que 41,6% da população está abaixo da linha da pobreza. Isso equivale a 461,76 milhões de
pessoas, número superior à soma de todos os habitantes do Brasil, Rússia
e África do Sul do mesmo período, que totalizava cerca de 327 milhões de
pessoas. No Brasil, terceiro país mais populoso dos BRICS, esse índice caiu
de 15,5% em 1990 para 3,2% em 2009. Em outras palavras, a queda foi
de cerca de 24,625 milhões para 6,127 milhões de brasileiros. A África do
Sul é o único país onde ocorreu uma ascensão no nível de pobreza entre
1995 e 2000, passando de 21,4% da população (8,776 milhões de pessoas),
para 26,2% (11,665 milhões) (SILVÉRIO).
Em relação à distribuição de renda, o abismo entre ricos e pobres
continua crescendo em quatro países do grupo mesmo com o crescimento
econômico acelerado. Avaliar a desigualdade de renda é tarefa complexa
já que os valores são obtidos através de pesquisas domiciliares. Respostas
incompletas, informações ocultas e até mesmo incorretas podem comprometer o resultado.
Outro fator importante é que alguns países avaliam a renda familiar
e outros os gastos com consumo (caso da Índia). Apesar disso, o índice
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Gini 2 é o mais comum para mensurar a desigualdade de renda e é capaz
de nos mostrar de forma realista a situação de um país. O Gini varia entre
1 (desigualdade total) e 0 (igualdade perfeita).
O Brasil é o único país que conseguiu diminuir consideravelmente a
desigualdade de renda nos últimos 20 anos, saindo de um Gini de 0,61 em
1990 para 0,54 em 2009 – menor índice de sua história. Outra conquista
do país é que os 20% mais pobres e os 20% de renda média foram os
principais beneficiados. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV),
na primeira década do século XXI, os 10% mais ricos tiveram um crescimento na renda real de 10,03% contra 67,9% na renda dos 50% mais
pobres, o que significa um crescimento 577% maior do que o alcançado
pela parcela no topo da pirâmide social. Apesar de tais conquistas, o país
ainda está entre os mais desiguais do mundo e os 20% mais ricos concentram cerca de 60% da renda. (Silverio, Maria).
Enfim, no que diz respeito à extrema pobreza, China e Brasil apresentaram avanços consideráveis nos últimos vinte anos, enquanto a África
do Sul ficou estagnada e a Índia continuou marcada pela miséria, desigualdades educacionais e de gênero.
Internamente a Índia também tem problemas com as desigualdades
sociais e os índices de desenvolvimento humano. A diferença entre os estados indianos é bastante acentuada. Enquanto alguns apresentam
desenvolvimento compatível com o crescimento econômico, outros vivem
situação de estrema miséria.
Sete grandes estados, com um total de 545 milhões de habitantes tiveram indicadores sociais sofríveis por um longo tempo, bem como altos
níveis de pobreza: Bihar, Chhatisgarh, Jharkhand,Madhya Pradesh,Odisha, Rajastão e Uttar Pradesh.(SEN, 2015,p.92)
3F

2

O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais
ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de
igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa
detém toda a riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos.
No Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, elaborado pelo Pnud, o Brasil aparece com Índice de 0,591, quase
no final da lista de 127 países. Apenas sete nações apresentam maior concentração de renda.
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O caráter desolador das condições de vida nesses estados é indicado
pela grande proporção de analfabetos. Menos da metade das crianças com
idade de oito a onze anos consegue passar em um teste simples de leitura.
Em dados de vacinação, apenas 23% das crianças estão totalmente
imunizadas em Uttar Pradesh, e mais da metade da população de Bihar
vive abaixo da linha da pobreza extremamente baixa adotada pelo governo
da Índia. (SEN, 2015, p.92).
Olhando para o outro extremo da escala, temos três grandes estados
que se distinguem com níveis relativamente elevados de desenvolvimento
humano: Kerala, Himachal Pradesh e Tamil Nadu.
As conquistas sociais de Kerala, têm uma ampla história. Ela continuou progredindo com rapidez em muitas frentes, e sua vantagem sobre
os demais estados não mostra diminuição ao longo do tempo.
O Estado de Kerala, no sudoeste da Índia, obteve sucesso em aumentar o acesso à educação superior para alunos provenientes de castas baixas,
incluindo as mulheres, em uma proporção que permanece inatingível no
restante do país.
A política de ação afirmativa para a educação superior na Índia é a
mais ampla e de mais longa duração deste tipo no mundo. Tal política tem
a forma de cotas ou vagas reservadas na educação superior, direcionadas
a alunos provenientes de castas baixas; como resultado, na Índia tal
política é denominada de “sistema de reserva”. As vagas reservadas são
separadas para estudantes Dalit cujas avaliações de casta estejam enumeradas em uma sche- dule ou lista de grupos protegidos na constituição
indiana, o acesso à educação superior não é somente uma questão de justiça compensatória, mas também uma questão de crescimento econômico
nacional dado que quase um em cada cinco indianos tem sido historicamente privado de acesso. (PAZICH).
Assim como Kerala, Himachal Pradesh também lançou programas
sociais ambiciosos incluindo um movimento vigoroso em direção a educação primária universal numa época em que o estado ainda era muito
pobre. (SEN, 2015. p 93/95).
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Com índices de educação no ensino fundamental e em outros indicadores sociais Himachal Pradesh está no mesmo nível de Kerala. Em
quarenta anos fez a transição de uma situação de severos atrasos sociais e
privações, para um estado de relativo avanço.
Tamil Nadu é também outro caso de estado que alcançou rápido progresso ao longo de um período relativamente curto. Ao longo das décadas
de 1970 e 1980 as estimativas de pobreza para Tamil Nadu foram superiores aos números correspondentes à Índia como um todo, para as áreas
rurais e urbanas. Assim como em Kerala, as relações sociais eram opressivas com os Dalit, que se isolavam em colônias separadas e em geral eram
privados dos elementos básicos de conforto.
Tamil Nadu iniciou programas sociais ousados, com refeições quentes ao meio dia para todos os alunos das escolas primárias e começou a
colocar em prática uma extensa infraestrutura social, escolas, centros de
saúde, estradas, rede de transporte coletivo, fornecimento de água, ligações de energia elétrica entre outras melhorias (SEN, 2015. p. 95).
Hoje Tamil Nadu tem alguns dos melhores serviços públicos entre os
estados indianos, e vários deles são acessíveis a todos em uma base não
discriminatória.
Assim é possível observar as diferenças vividas pela população indiana, alguns estados mais prósperos, outros vivem numa miserabilidade,
apesar do pujante crescimento econômico.
3 Alternativas para a melhoria dos índices sociais.
Como já foi visto, os estados que mais prosperaram investiram em
educação básica e nas ações afirmativas para dirimir as desigualdades e o
preconceito. Os Dalit são os que mais sofrem com a discriminação histórica
do sistema de castas.
Amartya Sen traz algumas soluções para que a Índia como um todo
cresça e se desenvolva em setores sociais e educacionais, afim de alcançar
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índices de desenvolvimento humano tão satisfatórios quanto aos econômicos vividos atualmente.
Segundo Sen, as políticas sociais ativas constituem um aspecto importante dessa experiência compartilhada. Isso é notável na ênfase da
educação pública e também a outros domínios como saúde, seguridade
social e serviços públicos. A observância dos princípios universais nas
prestações de serviços essenciais, como educação escolar, cuidados básicos
de saúde, refeições ao meio-dia, ligações de energia elétrica, cartões de
provisionamento e água potável devem ser na medida do possível disponibilizados para todos em uma base não discriminatória de forma
universal e gratuita.
Esses esforços em grande parte são facilitados por uma administração atuante e relativamente eficiente, com esforços nas instituições
públicas e cooperativas. Outro fator importante é lidar com a desigualdade
social. Em Kerala e Tamil Nadu, princípios de igualdade e direitos universais foram forjados através de movimentos de reforma social sustentada,
bem como de lutas ferozes pela igualdade por parte de grupos menos favorecidos, em especial os Dalit.
Enfim, essas experiências de rápido progresso social são um reflexo
não apenas de políticas estatais construtivas, mas também do envolvimento ativo da população na política democrática. (SEN, 2015. p.97)
Percebe-se que nas atuais democracias existe um vínculo de participação forte
entre Estado e Cidadão. Não é possível produzir qualquer significado de bemestar, de liberdade, de igualdade, de justiça ou de solidariedade sem que haja
essa conexão. (ZAMBAM, AQUINO, 2016, p.100)

Os movimentos sociais que combateram as tradicionais desigualdades,
particularmente de castas, fazem parte desse padrão maior. Os avanços sociais,
a difusão da educação, e o funcionamento das instituições democráticas, possibilitam que as pessoas tenham voz nas políticas públicas.
É preciso um emparelhamento, não só a renda per capita, mas também de
forma muito importante aos serviços públicos, ao amparo social, e a distribuição
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econômica. A Índia é o único que não passou pela fase da grande expansão dos
serviços públicos ou da redistribuição econômica.
A superação das desigualdades que ameaçam a estabilidade social, nessa perspectiva, é a referência linear em vista das garantias para o exercício das
liberdades. Esse é o objetivo e desafio do século XXI: superar as mazelas produzidas no tempo passado em nome do enriquecimento egoísta e da privação
mundial de Justiça, Liberdade e Democracia. (ZAMBAM, AQUINO, 2016. p.89)

É preciso uma união entre o poder público e os cidadãos, para juntos
superar as dificuldades sociais e unir esforços para criar possibilidades de
melhoria a todo o povo indiano.
No Brasil, as políticas sociais são relativamente recentes, através da
Constituição de 1988, mas as políticas sociais como bolsa família, fizeram
o diferencial para tirar as pessoas da extrema miséria.
Deve-se aguardar os próximos anos e ver as iniciativas da Índia nas
questões sociais, para que estes números negativos evoluam junto com a
economia, tornando a renda melhor distribuída e os serviços essenciais de
saúde e educação atingirem todas as massas da população.
4 Conclusão
No desenvolvimento desse artigo restou explicitado que a consecução
de uma taxa de crescimento econômico alto não implica necessariamente
também obter índices sociais satisfatórios. Isso restou bem claro com a
análise situação socioeconômica indiana. É preciso investir na base, como
foi feito nos estados que mais prosperaram na Índia, como Kerala, Himachal Pradesh e Tamil Nadu.
Os investimentos aplicados na educação básica, e nas ações afirmativas para dirimir as desigualdades de castas fazem com que a longo prazo
os índices sociais melhorem significativamente.
Ao contrário do restante da Índia, Kerala fez progressos significativos em direção
a corrigir as diferenças de equidade muito mais rapidamente para esses grupos:
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seu contexto histórico e político único, incluindo o valor colocado na educação das
mulheres e seu ethos igualitário, devido à influência do comunismo, amplificaram o impacto da política de ação afirmativa. (PAZICH, p.156).

O aparelhamento eficiente do estado, com serviços públicos gratuitos
e de qualidade também é um instrumento muito importante a ser utilizado
para a aplicação da renda econômica gerada pelo PIBo. O amparo social e
a distribuição econômica de forma mais igualitária, compartilha melhor a
renda e aplica os valores no que realmente é importante para o desenvolvimento humano.
Embora o crescimento econômico seja uma ferramenta importante
para melhorar as condições de vida da população, seu alcance e impacto
dependerão em grande parte do que é feito com os frutos do crescimento,
que devem ser aplicados na educação e melhoria de vida a população (SEN,
2015. p. 54).
Apesar de suas contradições e questões históricas e culturais muito
enraizadas ainda no povo indiano, é preciso ultrapassar as barreiras do
preconceito e aplicar de forma mais inteligente os recursos econômicos
obtidos com a industrialização do país. Uma distribuição justa e democrática nas ações que são realmente importantes e vitais para que as pessoas
tenham uma qualidade de vida e tratamento mais humano, saindo dessa
zona cinzenta da miserabilidade e da fome.
Isso restou evidente a partir do enfoque dado por Amartya Sen a respeito da economia e da realidade social na Índia, demonstrando o
descompasso entre os indicadores sociais e econômicos, bem como a perversidade do modelo de desenvolvimento que não beneficia precisamente
a parcela mais necessitada da população.
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1 Introdução
Desenvolvimento com sustentabilidade social expressa uma organização complexa da vida, onde o ser humano é motivado a pensar as
políticas que permitem a construção de uma sociedade nova, com políticas
públicas voltadas aos indivíduos mais necessitados, comportamentos fundados na ética, justiça e igualdade.
As escolhas e processos decisórios por parte de quem tem o poder,
devem ultrapassar o autointeresse ou o interesse da minoria que possui as
maiores rendas do País, e sim buscar a qualidade de vida de toda a população, do bem-estar geral, da qualidade ambiental e das liberdades
individuais.
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O exercício da liberdade não é apenas fortalecer a renda, é criar uma
organização social, econômica e ambiental, com a finalidade de incluir as
pessoas mais necessitadas, dando condições da saúde pública, assistência
médica, escolarização, emprego, moradia, saneamento básico, enfim, dignidade.
Porém, o povo brasileiro na atualidade, tem percebido que seus governantes não têm como metas fortalecer o desenvolvimento sustentável
de sua população, ao contrário tem percebido e sentido a retirada de seus
direitos e garantias.
Ainda, tem se deparado com a corrupção atuando a todo vapor, essas
práticas ilícitas associadas a política, sua área de abrangência de esquemas
ilegais é de enormes dimensões, prática está que favorece grandes corporações, com lavagem de dinheiro em paraísos fiscais, conexões com
associações criminosas, entre outras, sendo a corrupção, o maior motivo
da dificuldade para o bom exercício da política brasileira.
Os prejuízos causados pela corrupção são de grande monta para o
Brasil, dificultando cada dia mais o desenvolvimento da sustentabilidade
social, desacelerando a economia estatal, com isso o Estado não atende a
população nas condições básicas, de saúde, medicação, saneamento básico,
sem falar no desemprego em massa, aumentando a cada dia o quadro de
fome dos brasileiros.
O pagamento de propinas e desvio de dinheiro público, juntamente
com a falta de interesse dos governantes com a população brasileira, tem
causado um enorme rombo na economia do País e a população mais afetada é o trabalhador de baixa renda, aumentando demasiadamente a
desigualdade social, distanciando a sustentabilidade social de sua finalidade.
O desenvolvimento sustentável é extremamente necessário para
manter o equilíbrio do tripé da sustentabilidade, juntamente com a economia e o meio ambiente, ambos devem evoluir e abranger as dimensões
éticas, jurídico político, para que a sociedade em geral tenha condições de
se desenvolver suprindo a necessidade de todos.

Alcione Marisa Giolo; Gizele Godinho dos Santos; Luiz Antonio da Silva Oliveira | 47

Diante das colocações acima abordadas, se faz o seguinte questionamento. Pode ser considerada a corrupção uma ameaça para o
desenvolvimento a sustentabilidade social em Amartya Sen? Se considerada, quais os meios mais eficazes para combatê-la, e de que forma os
grupos mais necessitados podem ser beneficiados?
O presente artigo envolve pesquisa qualitativa e o método a ser utilizado é o dedutivo, com exploração do tema em livros, artigos, trabalhos,
de forma bibliográfica. Conforme, explicam Zambam; Boff, Lippstein
(2013, p.77) em relação ao método dedutivo “Desse modo, a importância
do método dedutivo residirá na relação entre premissas globais e a conclusão, sendo que o fato que deriva de tais premissas globais é o que deverá
ser explicado”.
2 Conceituar corrupção no Brasil
A corrupção gera reflexos negativos sobre o desenvolvimento dos países em todos os seus aspectos: econômico, social, político e cultural; assim
como compromete a consolidação das democracias, na medida em que
afeta os direitos humanos, nestes incluído os direitos à liberdade, à igualdade e à honestidade.
Diversos diplomas legais buscaram reprimir a corrupção, podendo
ser aplicadas as disposições do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de Dezembro de
1940 (Código Penal) para punir as pessoas físicas envolvidas, da Lei
12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção) para reprimir a pessoa
jurídica envolvida no ato, e da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei
de Improbidade Administrativa) para aplicar sanções ao funcionário público que aceitou a propina. No mesmo fluxo, precisa ser vista também a
Lei da Transparência (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). Essas
medidas emanam diretamente da Carta Magna que, no artigo 37 (BRASIL,
1988), define como valores e princípios essenciais da ética pública: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência.
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A Constituição Federal trouxe seu compromisso com o regime democrático ao eleger como fundamentos da República a dignidade da pessoa
humana, o pluralismo político e a soberania popular, conforme previsto
logo em seu artigo 1º.
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; (Vide Lei nº 13.874, de
2019)
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
(SENADO, C.F., 1988).

Portanto, a Constituição Federal limita o poder, e o interesse individual dos governantes, sendo a função destes de defender a soberania
popular, assim como construir uma sociedade livre, justa e solidária, limites estes determinados no artigo 3º da Carta Magna.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (SENADO, C.F., 1988)

A Constituição Federal busca concretizar os ideais democráticos, bem
como assegurar a participação popular. A prática de atos de corrupção
afronta esses ideais estabelecidos pela Constituição Federal, ao colocar interesses privados de indivíduos acima dos interesses da coletividade. A
corrupção ofende o princípio republicano e causa prejuízos ao patrimônio
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público, ao desenvolvimento social e econômico do Brasil, pois o administrador priorizar seus interesses em detrimento dos interesses da
coletividade.
Desde a segunda metade dos anos 2000, o país vem sendo sacudido por um
conjunto de revelações acerca da corrupção, tendo como marcos dois escândalos que tiveram grande visibilidade:
a) o Mensalão, que consistiu na descoberta de que o governo pagava valores
mensais aos membros do Congresso para que votassem favoravelmente em
projetos de lei de seu interesse. O dinheiro era “tomado” de empresas que tinham contratos com o governo; e b) o Petrolão, que consistiu na descoberta
de que as principais diretorias da Petrobras haviam sido divididas entre diversos partidos políticos, que cobravam propina de 1 a 3% de todos os contratos
relevantes celebrados pela empresa, e os repassava aos partidos e a políticos,
ficando uma parte com os próprios diretores. 3. Progressivamente, passaram
a vir à tona outros esquemas de corrupção, que incluíram: a) cobrança de propinas e exigência de doações eleitorais por parte das empresas beneficiárias de
empréstimos concedidos por bancos públicos de fomento; b) cobrança de propinas para aprovação de leis que concediam benefícios fiscais e outras
vantagens para empresas privadas; c) achaques a pessoas e a empresas para
não serem convocadas ou indiciadas em comissões de investigação no Congresso; e d) propinas pagas aos dirigentes de fundos de pensão de empresas
estatais para fazerem investimentos contrários aos interesses de seus membros, comprometendo a solvabilidade de tais fundos. (BARROSO, 2018)

Assim sendo, é necessário combater a corrupção, de forma a concretizar os direitos e garantias, objetivos e princípios do estado democrático
instituídos na Constituição Federal de 1988. Mais que isso, o combate à
corrupção é necessário para que a confiança dos cidadãos no Estado não
seja abalada, uma vez que essa desconfiança deslegitima as instituições e
as enfraquece, além de trazer grande prejuízo à coletividade.
A corrupção compromete a boa governança, na medida em que as decisões são
tomadas pelos motivos ou para os fins errados. A má-governança, intuitivamente, debilita a capacidade de o Estado respeitar, proteger e promover os
direitos humanos, que uma vez internalizado pela Constituição, são também
chamados de direitos fundamentais. O respeito aos direitos fundamentais envolve obrigações negativas, i.e., abstenções; a proteção dos direitos
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fundamentais impõe deveres de proteção contra a ação de terceiros; e a promoção dos direitos humanos se realiza mediante ações positivas. (BARROSO,
2018)

Acredita-se que a corrupção juntamente com a falta de interesse dos
governantes em priorizar pelas políticas públicas, sejam as mais importantes causas de desigualdades ocorridas no sistema brasileiro, inclusive
mesmo diante da atual situação que o Brasil se encontra, percebe-se uma
enorme resistência em combater a corrupção, aprofundando a desigualdades intoleráveis do País.
3 Identificar quais são os fundamentos teóricos sobre o
desenvolvimento e sustentabilidade social em Amartya Sen
Após décadas vividas dentro de um padrão com forte intervenção do
Estado, houve a necessidade de mudança, de novos paradigmas. A democracia representou um avanço, pois os cidadãos tiveram mais acesso aos
seus governos, aos debates sobre direitos humanos, liberdade política e
meio ambiente.
Houve uma verdadeira revolução tecnológica que permitiu conexão
com o mundo, mudanças significativas ocorreram, inclusive novas oportunidades de desenvolvimento, pois, aumentou-se as trocas comerciais,
novos modelos de industrialização, questões relacionadas as mudanças demográficas, preservação ambiental, expectativa de vida, sustentabilidade,
saúde e educação. Na visão de Sen, iniciou-se o desenvolvimento das liberdades reais, vejamos;
Se a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um argumento fundamental em favor da concentração nesse objetivo abrangente, e
não em algum meio específico ou em alguma lista de instrumento especialmente escolhida. Ver o desenvolvimento como expansão das liberdades
substantivas dirige a atenção para os fins que o tornam importantes, em vez
de restringi-la a alguns dos meios, que inter alia, desempenham um papel relevante no processo (SEN, 2000, p. 17).
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Em 1992 no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ficou conhecida como
Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra, nesta conferência as comunidades políticas reconheceram que seria necessário conciliar o desenvolvimento
socioeconômico com a utilização dos recursos na natureza.
Daquela data até a atualidade, vem sendo discutidas propostas de
agregar os componentes econômicos, ambientais e sociais, para que o progresso se dê em harmonia com a natureza, garantindo a qualidade de vida
tanto para a geração atual quanto para as futuras no planeta.
Rio 92 (1992): interligação entre desenvolvimento socioeconômico e as transformações ocorridas no meio ambiente
A conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento organizada pela ONU
reuniu cerca de 35 mil pessoas e 106 chefes de governo. A grande expectativa
em relação ao evento não correspondeu aos resultados alcançados, talvez em
consequência da grande pressão exercida pelos EUA em favor da eliminação
das metas e dos cronogramas para a limitação da emissão de CO2 e da não
assinatura, por esse país, convenção pela proteção da biodiversidade. Os resultados institucionais da conferência foram documentados e criticados, em
1993, através do chamado Relatório Worldwatch. (COELHO, COELHO,
GODOI, 2013, p. 147)

As organizações empresariais, são determinante para as mudanças
necessárias no quesito desenvolvimento sustentável, por possuírem muito
mais recursos e poder, potencial necessário para concretizar uma sociedade mais sustentável.
A perspectiva da sustentabilidade, entende que as organizações tomem ações, com vistas não apenas na forma organizacional no presente e
no futuro, mas à sobrevivência humana e até mesmo do planeta. Neste
sentido, a busca contínua por recursos, pessoas, informações e mobilizações, são extremamente importantes para garantir a sustentabilidade não
apenas social, como também econômica e ambiental.
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A avaliação do desenvolvimento não pode ser dissociada da vida que as pessoas
podem levar e da verdadeira liberdade que desfrutam. 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 (SEN, 2011, p. 380).

As principais limitações na perspectiva do desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen são: a pobreza e a tirania, a carência de
oportunidades econômicas e destituição social sistemática, a negligência
dos serviços públicos e a intolerância ou a interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2000, p. 18).
Amartya Sen, defende, que o desenvolvimento é uma forma de contribuir para o aumento da liberdade humana como um todo, por isso
argumenta que a liberdade não deve ser vista tão somente como um fim,
por exemplo, as liberdades políticas têm por finalidade alcançar outros objetivos, e não apenas a de ser um direito, deve acima de tudo ser meios
pelos quais se chega ao desenvolvimento social, de escolher seu governante mediante eleições, dos cidadãos poderem fiscalizar os atos do
governo, de criticar, de construir oposição, de ser sujeito ativo em sociedade.
Ainda Sen, acredita ser de suma importância que exista relação entre
a economia e a população, por ser um facilitador de desenvolvimento e
gerador de riquezas, isso é possível através de financiamentos em todos os
setores produtivos, “na relação entre renda e a riqueza nacional, de um
lado, e, de outro, os intitulamentos econômicos dos indivíduos, as considerações distributivas são importantes em adição às agregativas”. (SEN,
2000, p. 55).
Para diminuir as desigualdades sociais, garantir serviços e desenvolvimento social e humano, como saúde e educação, deve haver
oportunidades e ampliação das liberdades na ordem jurídica, social e política dos Estados.
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4 Analisar as influências da corrupção em desfavor do
desenvolvimento e da sustentabilidade social
O montante de dinheiro perdido em prol da corrupção no Brasil, poderia ser aplicado no desenvolvimento econômico, social, previdenciário e
no crescimento do país. Enquanto a corrupção beneficia os donos do poder
que não querem perder seus privilégios, a sociedade padece, vendo suas
necessidades e seus direitos serem negligenciados e prejudicados.
A corrupção tem como consequência tornar tudo mais caro, lento e
ineficiente.
A questão da accountability está estreitamente relacionada com a da corrupção, que recebeu uma grande atenção em debates políticos recentes na índia.
na ausência de bons sistemas de accountability, além de graves negligências
de deveres, pode haver muita tentação para os funcionários públicos de taxar
a “preços” elevados o que eles na verdade deveriam entregar como parte de
seu trabalho. essa “recompensa”, um exemplo de corrupção com base em privilégio oficial, também pode causar uma distorção de um serviço
supostamente público em benefício de pessoas que têm os meios e a vontade
de comprar favores. A corrupção tornou-se uma característica endêmica da
administração e vida comercial indianas que, em algumas partes do país, nada
se move na direção pretendida a menos que a mão do servidor seja molhada.
(DRÈZE; SEN. 2015, p. 113)

A corrupção enfraquece o sistema público de saúde, a educação, moradia, contamina os processos eleitorais, desmoraliza o sistema da justiça
criminal, aumenta as injustiças, diminuindo o desenvolvimento de políticas sociais e aumentado o desemprego e consequentemente a pobreza. A
sociedade precisa reagir e exigir, bem como comprometer-se com a ética
e com a transparência em todas as esferas, sejam institucionais, econômicas, sociais, públicas ou privadas.
A democracia envolve, como já assinalei, uma relação política entre cidadãos
no interior da estrutura básica da sociedade na qual nasceram e na qual normalmente passam toda a sua vida; isso implica ainda uma parte igual no poder
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político coercitivo que os cidadãos exercem uns sobre os outros ao votar, e de
outras formas também. Enquanto razoáveis e racionais, e sabendo-se que endossam uma grande diversidade de doutrinas religiosas e filosóficas razoáveis,
os cidadãos devem estar dispostos a explicar a base de suas ações uns para os
outros em termos que cada qual razoavelmente espere que outros possam
aceitar, por serem
coerentes com a liberdade e igualdade dos cidadãos. Procurar satisfazer essa
condição é uma das tarefas que esse ideal de política democrática exige de nós.
Entender como se comportar enquanto cidadão democrático inclui entender
um ideal de razão pública. (RAWLS. 1993. p. 266)

Corrupção, são práticas ilícitas associadas a política, sua área de
abrangência e de esquemas ilegais são de enormes dimensões, prática está
que favorece grandes corporações, com lavagem de dinheiro em paraísos
fiscais, conexões com associações criminosas, entre outras, sendo a corrupção, o maior motivo da dificuldade para o bom exercício da política
brasileira. Envolve interesses e vantagens utilizadas em benefício próprio
ou de outrem, o ato de corromper pode ser realizado pelo suborno, desvio
de recursos, lavagem de dinheiro, do pagamento de propinas, do abuso do
poder, e muitas outras formas. O Índice de Percepção de Corrupção (IPC),
no ano de 2018, realizou os seguintes estudos;

O Índice de Percepção da Corrupção (IPC) é a mais duradoura e abrangente
ferramenta de medição da corrupção no mundo. Ela existe desde 1995 e reúne
resultados de 180 países e territórios. A pontuação indica o nível percebido de
corrupção no setor público numa escala de 0 a 100, em que 0 significa que o
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país é considerado altamente corrupto e 100 significa que o país é considerado
muito íntegro. (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2018)

O Brasil caiu 9 posições no IPC este ano em comparação ao ano anterior, ocupando a 105ª colocação entre 180 países avaliados. A pontuação passou de 37
para 35. Este é o pior resultado desde 2012, quando os dados passaram a ser
comparáveis ano a ano, e representa a 3ª queda anual seguida.
(TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2018).

A corrupção, neste contexto envolve o corrupto ou corruptor, os quais
causam efeitos terríveis para todos os envolvidos, o comportamento de
ambos pode aumentar ou diminuir, dependerá das instituições e das regras estatais. Daí a importância do Estado ser forte, estruturado na ética,
bem organizado politicamente, e o poder de polícia se fazer sempre vigilante, caso contrário, os dados negativos aqui descritos serão cada vez mais
crescentes.
SÃO PAULO — Mais da metade dos brasileiros (54%) acham que a corrupção
aumentou no país. Outros 11% relataram pagamento de propina para ter
acesso a algum serviço público básico, como atendimento médico, obtenção de
vaga em escola ou alguma licença. A constatação é do mais recente estudo da
Transparência Internacional, a 10ª edição do Barômetro Global da Corrupção,
lançada nesta segunda-feira. (CAETANO, 2019).

Já a corrupção ativa, por sua vez, está disciplinada no artigo 333 do
Código Penal e se constitui na conduta de “oferecer ou prometer vantagem
indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”. O parágrafo único do dispositivo em destaque encerra
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uma causa de aumento de pena, em um terço, se “em razão da vantagem
ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica
infringindo dever funcional”.
Esse fatos são extremamente sério, e de interesse de todo o povo brasileiro, portanto a liberdade de imprensa a independência dos meios de
comunicação, a expansão da educação básica e escolaridade, além de aumentar a independência econômica da população é considerada política
pública, no entendimento de Amartya Sen, a população deve ser um público participante ativamente da mudança das políticas públicas. (SEN,
2010, p. 358)
No que se refere ao delito de corrupção passiva, trata-se de crime
funcional. Em síntese, só pode ser cometido por funcionário público. Já o
crime de corrupção ativa, no qual o particular oferece vantagem indevida,
é crime comum, visto que qualquer um pode cometê-lo, qualquer pessoa
pode oferecer vantagem indevida a funcionário público.
6 Considerações finais
O desenvolvimento de um País é feito com políticas públicas, e para
essas serem possíveis é necessário haver política governamental, com vontade para criar o referido desenvolvimento, a partir desta dinâmica
política, com reformas econômicas e políticas nas áreas da saúde, educação, previdência, saneamento, dentre outras, será possível ver
transformações benéficas ao desenvolvimento com sustentabilidade social.
Para elaboração de políticas públicas, os governantes devem prezar por
organizações responsáveis para compreender a identificação dos problemas, avaliações, formulações de alternativas e tomadas de decisões.
A preocupação em suprir as necessidades da geração presente sem
afetar as gerações futuras no atendimento de suas necessidades configura
o conceito Desenvolvimento Sustentável. O papel das organizações como
agentes que usufruem dos recursos existentes, sendo assim responsáveis
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por seu uso de forma sustentável, faz parte dessa preocupação e manifesta-se sob o tema Responsabilidade Social Corporativa.
Para que ocorra o restabelecimento do equilíbrio da autonomia privada e da autonomia pública no cenário social e sustentável, se faz
necessário que a administração Pública busque mecanismos éticos para
garantir e assegurar o princípio da soberania do povo.
Os Direitos Humanos é direito de todos os indivíduos, e o Estado é
obrigado a garantia que sua população usufrua desses Direitos, o estado
deve respeitar, proteger e fazer cumprir todos os Direitos em benefício de
seu povo, e uma forma de fazer cumprir é extinguir ou reduzir o máximo
que puder a corrupção, e implantação de políticas públicas buscando o desenvolvimento a sustentabilidade social.
O combate à corrupção deve ser analisado como uma maneira de prevenir abusos aos direitos sociais. A corrupção brasileira praticada nos
entes da federação, em todos os níveis, produzem severos prejuízos para
os administrados, para a democracia e para a prática da sustentabilidade
social, pois esta conduta prejudica a prestação de diversos serviços essenciais, necessários e garantidos pela carta magna, direitos estes
fundamentais à comunidade.
Um caminho para reduzir a corrupção, acredita-se ser os princípios
da ética e da legalidade, deve haver investimento sério em educação, conscientizar a nova geração fomentando o senso de responsabilidade e de
justiça social, fortalecer os poderes, utilização de mecanismos de controle
e de fiscalização que coíbam ou reduzam as condições para práticas corruptas, ainda aumentar o controle de fiscalização.
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A aplicação da função social dos contratos no âmbito das
relações consumeristas a partir do pressuposto de liberdade
de Amartya Sen em “desenvolvimento como liberdade”
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I. Introdução
O Presente trabalho tem por objeto analisar o instituto da função social
dos contratos previsto no art.421 do Código Civil Brasileiro enquanto instrumento que tutele de forma eficaz os direitos humanos, assim, será analisado
durante este trabalho o seguinte problema de pesquisa: A função social dos
contratos prevista no art.421 do Código Civil Brasileiro pode ser um instrumento de concretização dos direitos humanos nas relações contratuais?
A hipótese inicial que será analisada durante o presente trabalho está
relacionada ao fato de que a função social dos contratos prevista no art.421
do Código Civil Brasileiro obriga as partes contratantes a observarem determinadas obrigações que independem da manifestação de vontade delas,
elementos não-consensuais, estes deveres objetivam tutelar interesses da
coletividade na qual o contrato está inserido, assim, dentre estes deveres
encontram-se a tutela dos direitos humanos.
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O objetivo deste trabalho é analisar o art.421 do Código Civil Brasileiro enquanto instrumento que possa garantir a tutela eficaz dos direitos
humanos no âmbitos das relações privadas, de forma ainda mais específica: Analisar a evolução das normas do direito contratual no Brasil em
virtude das transformações sociais e institucionais do modelo de Estado
adotado no Brasil, até o advento do art.421 do CCB e, por fim, interpretar
a cláusula geral do art.421 do CCB como instrumento eficaz na concretização dos direitos humanos.
A técnica da pesquisa a ser seguida deverá ser a documentação indireta, utilizando-se fontes das mais variadas, como livros e publicações,
consultando-se também as normas legais, sempre com o objetivo de uma
melhor formação de opinião e entendimento. O método de abordagem utilizado no trabalho é o hipotético-dedutivo, na medida em que durante todo
o trabalho será verificada a hipótese inicial apresentada à luz da construção argumentativa apresentada.
II. A evolução do direito contratual através da passagem do estado
mínimo para o estado de bem-estar social
O direito contratual ao longo do tempo sofreu diversas modificações,
contudo, uma preocupação se destaca ao longo de toda a história, a preocupação com o equilíbrio das prestações, também conhecido como
sinalagma contratual e a observância de interesses externos aqueles manifestados pelas partes contratantes.
Antes de adentrar especificamente em relação ao tema que envolve
cada modelo de contrato, é possível distinguir a evolução do direito contratual em duas fases distintas, fases que possuem características próprias
de forma que constituem modelos interpretativos e de aplicação da norma,
sobre o conceito de modelos normativos ensina Miguel Reale:
Firmado esse ponto, cumpre insistir que, quando se fala em modelo, na Epistemologia contemporânea, não se pensa em um protótipo ou modelo ideal, em
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termos platônicos ou mesmo werberianos, mas sim em uma estrutura ou esquema que compendia sinteticamente as notas identificadoras ou distintivas
de dado segmento da realidade, a fim de ter-se dele uma base segura de referência no plano científico. (REALE, 1994, p.37)

Ora, é possível listar dois modelos interpretativos do direito contratual, o modelo liberal e o modelo solidarista, contudo, antes de apresentar
as características específicas de cada modelo, importa analisar o momento
em que pode ser considerado como de surgimento desta preocupação com
os interesses coletivos envolvidos nas relações contratuais.
Neste sentido, Aristóteles destaca-se como um dos primeiros a estruturarem a importância do equilíbrio entre as prestações nas relações
contratuais, de forma que ele apresenta a justiça corretiva (do qual deriva
o justo comutativo) que tem por objeto regular as relações entre sujeitos
em situações de coordenação e não de subordinação, ou seja, relações em
que os sujeitos exercem seus direito e obrigações num patamar de paridade, neste sentido o autor aduz:
A outra espécie de justiça é a corretiva, que tanto surge nas transações voluntárias como nas involuntárias. [...] a justiça nas transações entre um homem
e outro é efetivamente uma espécie de igualdade, e a injustiça nessas relações
é uma espécie de desigualdade, todavia não de acordo com a espécie de proporção que citamos, e sim de acordo com uma proporção aritmética
(ARISTÓTELES, 2004, p. 110).

Sobre a ideia de justiça comutativa presente nas relações contratuais,
apresentadas por Aristóteles, Luciano Benetti Timm, esclarece a respeito
da importância dos contratos como espécie de virtude:
a justiça corretiva, ou seja, de colocar as partes em estado de igualdade, de
correlação nas trocas (synalagma). É aliás, no capítulo comentado de sua Ética
a Nicômano, que ele formula sua conhecida distinção entre justiça distributiva
(proporcional aos méritos de cada um) e justiça comutativa (de troca, simétrica), sendo o contrato um ato de virtude comutativa como a compra e venda
por exemplo. Nesse sentido, a existência de um contrato geraria um dever de
restabelecer o equilíbrio econômico entre os contratantes que fora modificado,
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provavelmente – embora ele não diga expressamente isso – pelo cumprimento
de uma das prestações, cabendo ao co-contratante que foi beneficiado pela
prestação executada cumprir a sua obrigação, para evitar empobrecimento do
primeiro (por exemplo, se o vendedor não entregar a mercadoria ao comprador, haveria uma injustiça, ante o empobrecimento daquele, de sorte que por
virtude deveria o vendedor entregar a mercadoria) [...].(TIMM, 2015, p.68)

Cediço com isso a importância que inicialmente é conferida aos contratos enquanto instrumento que viabilize a concretização da justiça
comutativa, muito mais do que uma relação econômica, o contrato é uma
relação firmada entre pessoas que objetiva o equilíbrio entre as partes.
Na Idade Média, o cenário não é muito diferente, é preciso lembrar
que ainda não havia o modelo de Estado Moderno, tipicamente desenvolvido ao longo do século XIX, burocrático e que toma para si a incumbência
de produzir normas para reger a sociedade.
A Idade Média apresenta o direito consuetudinário ainda como a
principal fonte do direito, assim, questões religiosas, por exemplo, possuíam força normativa perante a sociedade.
As relações contratuais também sofreram forte influência neste período, de forma que o contrato por ser uma relação intersubjetiva, era regido
principalmente por normas consuetudinárias, neste sentido Paolo Grossi
leciona:
A obrigação é uma relação intersubjetiva, é o momento de atrito entre duas ou
mais entidades subjetivas que, inevitavelmente, impregnam a própria relação
daqueles valores morais e econômicos de que são portadoras; o acordo entre
dois ou mais sujeitos (por ora, vamos usar intencionalmente uma totalmente
genérica), isto é, a fonte predominante de relações obrigacionais; é efetivamente, do ponto de vista antropológico, o confronto – encontro ou embate –
entre esses valores. Por trás do vinculum iuris e de suas cortes, existe a pressão
de forças morais e econômicas. [...]. O terreno dos acordos humanos e de suas
respectivas relações torna-se também necessariamente uma porção do direito
canônico e do direito mercantil, e ambos não são recipientes inertes e passivos,
mas portadores de demandas e, portanto, modificadores poderosos segundo
as diretrizes dos respectivos universos jurídicos (GROSSI, 2014, p. 299).
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O abandono da concepção medieval de sociedade, ou seja, “holista” no sentido de ideologia que valoriza a totalidade social em face do indivíduo que está subordinado aquela - para a sociedade moderna baseada no
respeito ao indivíduo enquanto átomo social, é a principal característica de
uma sociedade liberal, sobre este tema Unger ensina:
Nesta sociedade, cada indivíduo pertence a um grande número de grupos expressivos, mas cada um desses grupos afeta somente uma pequena parte da
sua vida. [...] A sociedade liberal tende na direção do universalismo; a sua inclinação é no sentido de reunir as pessoas sob a regra da igualdade formal
(UNGER, 1979, p. 156; 160).

Outro fator que levou a mudanças sociais e que influenciaram o modelo contratual liberal foi Revolução Industrial, esta acarreta um maior
crescimento econômico, sobretudo, no século XIX, estas transformações
sociais decorrem principalmente do desenvolvimento das ciências naturais, a sua aplicação no aprimoramento dos meios de produção e na
elaboração de normas jurídicas que apresentassem maior segurança jurídica principalmente ao direito de propriedade, o que permitia e encorajava
as inovações tecnológicas.
No campo institucional o Estado Liberal é concebido para ser uma
espécie de árbitro a fim de solucionar os conflitos que por ventura venham
a surgir entre os indivíduos, este árbitro tem que respeitar a liberdade que
é a condição natural do homem, de acordo com o pensamento de John
Locke, o estado de liberdade ao qual o homem se encontra no estado de
natureza não é de permissividade, assim aduz o autor:
[...] é regido por um direito natural que se impõe a todos, e com respeito à
razão, que é este direito, toda a humanidade aprende que, sendo todos
iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde,
sua liberdade ou seus bens. (LOCKE, , 1994, p.84)

O Estado Liberal é fortemente marcado pela postura abstencionista,
ou seja, típica de uma Estado limitado, que se preocupava apenas com a
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segurança e defesa da propriedade, fundamental para a expansão do livremercado.
Resta evidenciado com isso, que há uma correlação direta entre o individualismo, a sociedade liberal, economia de mercado e o modelo
contratual liberal.
A ideia que une todos estes pontos é o conceito de liberdade, em especial a liberdade de contratar, diante disto, os contraentes deveriam
provar da mais ampla liberdade quando da conclusão dos contratos, ficaria
a cargo das partes estipularem ou não um contrato, determinar com total
autonomia o seu conteúdo, inserir ou não determinada cláusula, por outro
lado, não se admitia que a liberdade contratual fosse submetida à determinada prescrição de terceiro estranho a relação, contra a vontade dos
contraentes, devendo o poder público, em especial o Poder Judiciário, abster-se de interferir nas relações contratuais
Este modelo liberal de contrato influenciou fortemente as codificações do período oitocentista, inclusive o direito contratual brasileiro tema
que será aprofundado no próximo tópico. Pelo exposto, pode-se traçar algumas características específicas do modelo liberal de contrato, por isso
ele deve ser considerado paradigmático, primeiro era um modelo jurídico
de contrato baseado no dogma da vontade (ou autonomia da vontade fruto
da conquista da igualdade formal); contrato era um ato de vontade, ou
seja, um ato jurídico ou negócio jurídico; não havia instrumentos que permitissem o controle do conteúdo contratual e de garantia do equilíbrio
contratual entre as partes.
A grande culpada da crise e do aumento das tensões sociais, de acordo
com o modelo solidarista era a ideologia individualista, ideologia baseada
no plano metafísico que não tinha respaldo com a realidade social, essa
ideologia, por sua vez influenciou na criação do dogma da vontade representada pela liberdade de contratar, este seria, portanto, o grande
responsável pela desestruturação social, pela falta de solidariedade nas relações intersubjetivas.
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Outrossim, para melhor compreender a concepção de sociedade enquanto fato social, uma visão antagônica ao individualismo da sociedade
liberal, importante trazer os ensinamentos de Émile Durkheim, o autor foi
responsável por elaborar o conceito de representação coletiva, conclui que
os fatos sociais devem ser entendidos como coisas, assim o autor ensina:
[...] como a sociedade não é composta senão de indivíduos, o senso comum
julga que a vida social não pode ter outro substrato que a consciência individual; sem isso, ela parece solta no ar e pairando no vazio. Entretanto, que se
julga tão facilmente inadmissível quando se trata dos fatos sociais é normalmente admitido nos outros reinos da natureza. Toda vez que elementos
quaisquer, ao se combinarem, produzem, por sua combinação, fenômenos novos, cumpre conceber que esses fenômenos estão situados, não nos elementos,
mas no todo formado por sua união. A célula viva nada contém senão partículas minerais, assim como a sociedade nada mais contem além dos indivíduos;
[...] impossível que os fenômenos característicos da vida residam em átomos
de hidrogênio, de oxigênio, de carbono e de azoto. Pois de que maneira os
movimentos vitais poderiam se produzir no seio de elementos não vivos [...],
apliquemos esse princípio a sociologia. Se, como nos concedem, essa síntese
sui generis que constitui toda a sociedade produz fenômenos novos, diferentes
dos que se passam nas consciências solitárias, cumpre admitir que esses fatos
específicos residem na sociedade mesma que os produz, e não em suas partes,
isto é, em seus membros. Neste sentido, portanto, eles são exteriores as consciências individuais [...] (DURKHEIM, 2007, pp. XXI-XXII).

O modelo solidarista de contrato parte da premissa de que como o
contrato é celebrado no meio social e que nele será sentido os reflexos decorrentes dos contratos estipulados pelas partes, portanto, há um
abandono da visão atomista da relação contratual - como previsto nas
grandes codificações do período oitocentista - esta deve ser compreendida
a luz dos seus efeitos sociais. Continuar privilegiando o interesse individual em face do interesse coletivo nas relações contratuais não faria
sentido diante do novo modelo de sociedade e Estado, assim Macedo refere:
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Analisar o contrato enquanto prática implica entendê-lo como um elemento
indissoluvelmente ligado à sociedade na qual ele existe. As razoes para tal afirmação são bastante triviais à medida que não se concebe uma relação
contratual sem instituições estabilizadoras, regras sociais, valores, economia e
linguagem. Em outras palavras, não existe contrato fora do contexto de uma
dada matriz social que lhe dá significado e lhe define as regras [...]. Nesse sentido, a sociedade é a fonte primária do contrato, aspecto que desde há muito é
reconhecido e estudado pelos clássicos do pensamento social moderno como
Marx, Durkheim e Weber (MACEDO, 1999, p. 151).

Outro autor que merece destaque ao analisar o direito solidarista ou
social, que influenciou o modelo solidarista de contrato foi o Léon Duguit,
segundo ele um dos maiores problemas do direito na Era Moderna, especificamente analisando as regras do Código Napoleônico é o seu viés
metafísico, como se vê em:
El sistema jurídico de la Declaración de lós derechos Del homebr y Del Código
de Napoleón, descansa em la concepción metafísica Del derecho subjetivo. El
sistema jurídico de lós pueblos modernos tiende a establecerse sobre la comprobación del hecho de la función social imponiéndose a lós individuos y a lós
grupos. El sistema jurídico civilista era de orden metafísica; el nuevo sistema
que se elabora es de orden realista (DUGUIT, 1902, p. 24-25).

Assim, o autor acima citado considerava a ideia de uma sociedade
baseada na doutrina individualista uma mera abstração, considerando que
o homem nasce e vive numa sociedade, a ideia de um sujeito isolado, livre
e independente não guarda relação com a realidade fática.
Paralelo ao surgimento do direito solidarista surge também o modelo
de Estado Social, ou Welfare State, um modelo de Estado que possui um
papel atuante na sociedade, na medida em que ele regula as relações intersubjetivas, como por exemplo o direito do trabalho e o direito
contratual.
Dentre os autores que sustentam esta concepção de Estado destaque
para o economista Keynes, que propôs o the end of laissez faire, conceito
que marcava o período do Estado Liberal.
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As transformações sociais e institucionais terminaram influenciado
fortemente nas transformações do direito contratual, este abandona a
ideia de autonomia da vontade, bem como a visão atomista do contrato,
ou seja, as obrigações assumidas por cada uma das partes seriam de interesse mútuo, posteriormente, o direito contratual assume o modelo
solidarista, preocupado sobremodo com o equilíbrio das relações contratuais e com o interesse social em que o contrato está inserido.
Neste modelo solidarista de contrato surge o instituto da função social dos contratos, de forma que as partes celebram contratos com base na
sua autonomia privada, sem olvidar dos interesses coletivos, chamado de
elementos não consensuais, o contrato impacta na vida social e a sociedade
influencia a relação contratual de forma que não é possível separar os interesses das partes contratantes daqueles apresentados pela sociedade.
O modelo solidarista de contrato fomenta o desenvolvimento na medida em que as liberdades individuais são direcionados para um fim que
transcende o interesse manifestado pelas partes, ou seja, o interesse da
coletividade, assim, a garantia de liberdade substantivas, na linha do que
Amartya Sen propõe possui o condão de concretizar as liberdades substantivas,
A análise do desenvolvimento apresentada neste livro considera as liberdades
dos indivíduos os elementos constitutivos básicos. [...]
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, as
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. (Sen, 2013, p.32-33)

Assim, no próximo capítulo será analisado as especificidades do
art.421 do Código Civil Brasileiro, partindo da análise das normas contratuais previstas no CCB de 1916 até o advento do CCB de 2002.
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III. A função social dos contratos no código civil de 2002 e a eficácia
na tutela dos direitos humanos
Apenas no período republicano no início do século XX é que o Brasil
viria a elaborar o seu primeiro Código Civil, de 1916, de autoria do Clóvis
Beviláqua, um código inspirado nas ideias iluministas e nas transformações sociais do século XIX, influenciado pelo individualismo jurídico.
A nova legislação civilista surgiria assim sob forte influência do positivismo científicos dominantes durante o século XIX, e que refletiu no
positivismo jurídico, assim, vê-se que o direito, sobretudo o direito privado, abandona qualquer viés relacionado à visão axiológica, movimento
típico da modernidade, neste sentido Eduardo C. B. Bittar aduz:
O paulatino esvaziamento da noção de Direito como uma dimensão de poder
temporal fundada em uma ordem metafísica, ou natural, ou transcendentalnatural, faculta o aparecimento de uma noção de Direito tecnizada, esvaziada
de conteúdo axiológico, voltado mais para a compreensão da deia de que o
Direito só pode ser entendido como Direito positivo (ius positum) e o que está
fora dele, ou é invenção ou é idealismo relativista (BITTAR, 2014, p. 55).

O Código Civil de 1916 nasce em descompasso com a realidade social
a qual se dispunha a regular, o quadro econômico e social mudou se comparado o período em que é iniciado a elaboração do Código, 1899, até a sua
promulgação, para melhor compreender os fatores sociais que influenciaram o Código, Orlando Gomes destaque três fatores que foram
determinantes nas escolhas legislativas adotadas no texto normativo:
[...] O primeiro é a contradição ideológica entre os setores predominantes da
camada superior. Enquanto a burguesia mercantil aspirava a um regime político e jurídico que lhe assegurasse a mais ampla liberdade de ação, tal como
preconizava a ortodoxia liberal, a burguesia agrária temia as consequências da
aplicação, ao pé da letra, dos princípios dessa filosofia política, consciente,
como classe, de que a democratização de fundo liberal se faria ao preço do seu
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sacrifício. [...] O segundo fato é o crescimento da classe média, particularmente devido a urbanização prematura do país, provocada não pela sua
industrialização, mas pela expansão do comércio exportador dos produtos
agrícolas. As capitais dos Estados marítimos mais desenvolvidos construíram
os seus portos para o escoamento da produção e o recebimento de mercadorias estrangeiras, transformando-se em centro movimentados que
reclamaram serviços públicos mais amplos e complexos. [...] O Código Civil é
obra de homens da classe média, que elaboraram nesse estado de espírito, isto
é, na preocupação de dar ao país um sistema de normas de Direito privado
que correspondesse às aspirações de uma sociedade interessada em afirmar a
excelência do regime capitalista de produção. Mas esse propósito encontrava
obstáculos na estrutura agrária do país e não recebia estímulos de uma organização industrial a que se somasse o ímpeto libertário da burguesia mercantil
(GOMES, 2003, pp. 29-31).

Num verdadeiro descompasso com a cultura jurídica que aflorava na
cultura jurídica europeia, o Código Civil de 1916, é promulgado com fundamento nas ideias do século XIX, porém, o direito continental europeu no
século XX caminhava noutra direção, diante das transformações sociais,
ou seja, da sociedade enquanto fato social e do surgimento do Estado Social
e, consequentemente, do solidarismo jurídico.
Neste mesmo norte, Caio Mário da Silva Pereira ao analisar os princípios hermenêuticos do direito contratual presentes no Código Civil
brasileiro de 1916, apresenta a influência que o ordenamento jurídico supracitado sofreu do Código Napoleônico:
A ideia-força do contrato, tal como o recebemos do passado e tal como sobreviveu no Código Civil de 1916, é o individualismo liberal. O contrato, segundo
a concepção tradicional, é o resultado de um acordo de vontades. É o bis in
idem placitum consensus. E sendo acordo de vontades, é inspirado na noção
fundamental da liberdade de contratar. Daí vem a sua força obrigatória, que o
Código Napoleão enfaticamente enuncia no art. 1.134: ‘Les conventions légalement formées tien- nent lieu de loi à ceux qui les ont faites’. Daí também a
convicção de que a filosofia contratualista enuncia como verdade apodíctica:
sendo inspirado no acordo das vontades, e sendo expressão do querer dos contratantes, não se poderia admitir que as vontades livres pudessem estipular
uma avença que atentasse contra o princípio imanente de justiça. E, então, o
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jurista de século XIX afirmava, e o do começo do século XX repetia: ‘Quem diz
contratual diz justo’. [...]. Ao jurista do século XIX não acudia a resolução por
onerosidade excessiva ou a rescisão do contrato celebrado em caso de perigo.
Foi preciso todo o desenvolvimento do direito contratual do século XX para
que tais figuras passassem a ser reconhecidas e inclusive introduzidas no direito positivo no Código Civil de 2002. Não se aceitava a viabilidade de uma
intromissão inspirada no princípio da justiça comutativa. O instituto da lesão
enorme, filha da laesio ultra dimidium do “Codex Justinianeus”, que recebeu
novo alento no instituto da lesão subjetiva do BGB, mas foi expulsa do direito
brasileiro e eliminada do Código Civil de 1916, somente pela via travessa da
repressão aos crimes contra a economia popular na figura da usura real haveria de reingressar em nosso sistema (PEREIRA, 2013, p. 532).

O direito contratual brasileiro estabelecido pelo Código Civil de 1916,
foi fundamentalmente erigido sobre as bases do individualismo marcante
da sociedade liberal, cumpre ressaltar que há três princípios clássicos que
regulam o direito contratual neste período, o princípio da autonomia da
vontade, do consensualismo e da força obrigatória.
É no século XX que os ideais relacionados a funcionalização do direito,
em especial da autonomia privada ganham espaço relevante perante os
Tribunais, com ele surge também o modelo solidarista de contrato, trazendo consigo uma nova forma de interpretar os contratos.
Antes de analisar especificamente o modelo solidarista de contrato,
importa destacar um dos fatores fundamentais na passagem das normas
de direito civil previstas no Código de 1916 e nas do Código Civil brasileiro,
ou seja, a falta de eficácia normativa da legislação anterior.
No modelo solidarista de contrato a liberdade das partes contratantes
é restringida de forma substancial, isso decorre primeiro do modelo de
Estado e do seu consequente modelo econômico, e segundo as transformações sociais com o consequente abandono do modelo de sociedade
individualista, de forma que como o novo modelo contratual revela uma
verdadeira tentativa de transformação social através da intervenção do Estado nas relações privadas.
Ao se debruçar sobre o instituto da função social dos contratos
ARRUDA ALVIM ensina a importância de interpretar este instituto com
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base na razoabilidade sob pena de desvirtua o interesse final da celebração
de um contrato, no caso o cumprimento das prestações fixadas por cada
uma das partes:
“[...] a função social vem fundamentalmente consagrada na lei, mas não é nem
pode ser entendida como destrutiva da figura do contrato, dado que, então
aquilo que seria um valor, um objetivo de grande significação (função social),
destruiria o próprio instituto do contrato”. (ALVIM, 2003, p.10).

À luz do exposto, Flávio Tartuce ao analisar o princípio da função social dos contratos prevista no direito brasileiro e as normas estabelecidas
no direito comparado apresenta a seguinte conclusão:
Vale dizer que o Código Civil brasileiro de 2002 é o único dispositivo que condiciona a liberdade contratual (ou a liberdade de contratar) à função social dos
contratos. Trata-se, portanto, de criação brasileira, não havendo previsão em
qualquer outra codificação de outro País. Por isso é que se pode dizer que o
grande desafio da atual geração de civilistas é preencher o conteúdo do que
seja essa função social dos pactos. Ao contrário da boa-fé objetiva, o conceito
de função social dos contratos não foi desenvolvido no Direito Comparado
(TARTUCE, 2007, p. 244).

A função social do contrato prevista na norma civilista revela a conformidade do direito civil a norma Constitucional, especificamente a
disposição do art.170 da Constituição da República Federativa do Brasil
(CRFB) de 1988, em que determina que a justiça social deverá ser um dos
fundamentos da ordem econômica, como o contrato é o instrumento jurídico de uma operação econômica, a ele também se aplica este conceito,
assim, Paulo Lôbo aduz:
O princípio da função social do contrato importa a especialização, no âmbito
das relações negociais, do princípio constitucional da justiça social. O contrato
pode ser expressão da liberdade e pode ser também da desigualdade e da exploração dos vulneráveis. A justiça social não se satisfaz sem a consideração
das circunstancias existentes, pois é justiça promocional, no sentido de promover as reduções das desigualdades materiais na sociedade. Toda atividade
econômica grande ou pequena, que se vale dos contratos para a consecução de
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suas finalidades, somente pode ser exercida ‘conforme os ditames da justiça
social’ (art.170 da Constituição). Conformidade não significa apenas limitação
externa, mas orientação dos contratos a tais fins. Em outras palavras, a atividade economia é livre, no Brasil, mas deve ser orientada para a realização da
justiça social. É neste quadro amplo que se insere o princípio da função social
dos contratos (LÔBO, 2011, p. 68).

A instrumentalização através de uma cláusula geral é fundamental
para garantir a eficácia da norma, neste sentido o Enunciado 21 e 22 da
Jornada de Direito Civil, evento organizado pelo Conselho da Justiça Federal estabelece:
Enunciado 21 – Art. 421: a função social do contrato, prevista no art.421 do
novo Código Civil, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da
relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela
externa do crédito. Enunciado 22 – Art.421: a função social do contrato, prevista no art.421 do novo Código Civil constitui cláusula geral que reforça o
princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas 3
9F

Em relação a redação dada pelo legislador ao dispositivo previsto no
art.421 do CCB, cumpre ressaltar que a expressão liberdade de contratar
deve ser interpretada de forma ampla, e que por isso não há que se falar
em alteração do dispositivo legal, nos termos apontados acima, assim
Paulo Luiz Netto Lôbo sustenta “A liberdade de contratar deve ser entendida como abrangente do conceito de autonomia privada e de liberdade
contratual, para os fins deste artigo” (LÔBO, 2004, p.197).
Além do debate em torno dos institutos da liberdade de contratar ou
liberdade contratual, o art.421 apresenta outro problema na redação que
causa estranheza, quando se faz uma interpretação sistemática do dispositivo, assim, quando o dispositivo faz referência ao fato de que a liberdade
de contratar “será exercida em razão” da função social dos contratos.

3

Jornadas de direito civil I, III, IV e V: enunciados aprovados / coordenador científico Ministro Ruy Rosado de
Aguiar Júnior. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012, p.19
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A liberdade de contratar, ainda que interpretada em sentido amplo,
será exercida não em razão da função social do contrato, mas sim da autonomia privada, de forma que a liberdade de contratar ou contratual será
exercida em razão do direito fundamental a liberdade do indivíduo de se
autodeterminar.
Ora, pensar de outra forma seria esvaziar o instituo do contrato, considerando que a autonomia privada é a base de toda relação contratual,
substituir esta pelo princípio da função social seria um desvirtuamento do
instituto.
A discussão em torno da redação do art.421 do NCC, diante da confusão do legislador ao elaborar este dispositivo legal prevendo “liberdade
de contratar” ao invés de liberdade contratual, poderia ser considerada
mera discussão teórica sem impactos reais na aplicação da norma diante
do caso concreto.
Contudo, a discussão em torno dos termos utilizados na redação do
dispositivo legal supracitados, são de maior importância quando analisado
todo o dispositivo legal, principalmente, a determinação de que a liberdade
de contratar será exercida em razão da função social dos contratos, assim,
o dispositivo se coaduna de fato com as normas do modelo solidarista de
contrato, há uma funcionalização da autonomia privada, neste sentido José
Tadeu Neves Xavier, assevera:
Note-se a exata dicção do texto legislativo, estabelecendo que a liberdade de
contratar será exercida em razão e nos limites da função social. Ao colocar a
questão nestes termos, o codificador inseriu a função social como algo imanente ao exercício legítimo da liberdade contratual e não como um a situação
de eventual; restrição da liberdade negocial. O legislador civilista consagra a
noção de função social do contrato também em relação aos pactos firmados
anteriormente a vigência do Código Civil atual, estabelecendo, no parágrafo
único de seu artigo 2045, regra no sentido de que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos
para assegurar a função social do contrato. Percebe-se, aqui, a relevância que
este postulado ganha no contexto da atual teoria dos contratos, sendo colocado
expressamente como ‘preceito de ordem pública’. Em síntese, a função social
do contrato não deve ser tratada apenas como uma mera restrição à liberdade
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de contratar, mas, sim, de uma orientação sobre como contratar. (XAVIER,
2006, p.192)

Outro ponto importante para a compreensão da natureza jurídica do
art.421 do CCB que merece destaque, está relacionado ao fato de que além
de cláusula geral, também, deve ser compreendido como norma de ordem
pública, nos termos do parágrafo único do art.2.035 do Código Civil atual:
Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes
da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste
Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas
partes determinada forma de execução.
Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de
ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a
função social da propriedade e dos contratos. (BRASIL, 2008).

O dispositivo legal acima transcrito refere-se em primeiro lugar a
uma regra de transição de aplicação das normas constantes no novo diploma legal, de forma que as relações contratuais celebradas antes de
vigorar o Código Civil brasileiro de 2002, continuarão sendo regidos pelas
normas revogas por este, no caso o Código Civil de 1916 e a parte primeira
do Código Comercial de 1850, no que se refere aos pressupostos de existência e validade, todavia, se os efeitos destas relações contratuais se
protraem no tempo, para depois vigência do novo diploma legal, as regras
trazidas por este se aplicam as relações contratuais anteriores.
Em segundo lugar, o parágrafo único do art.2.035 do Código Civil
atual, estipula regra que estabelece a função social dos contratos como
uma norma de ordem pública, ou seja, uma norma que garante a supremacia do interesse público é certo que esta previsão evidencia mais uma
vez a adoção do modelo solidarista de contrato por parte do novo diploma
legal, considerando o caráter intervencionista do Estado nas relações contratuais através do dirigismo contratual como forma de garantir a ordem
pública.
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Feita a análise dos modelos liberal e solidarista do contrato na legislação brasileira, bem como, do surgimento e da redação do art.421 do CCB,
importa neste momento analisar a importância e a aplicabilidade deste
instituto no âmbito das relações contratuais como forma de garantir e concretizar os direitos humanos.
A nova função conferida às relações contratuais, não mais privilegiando apenas o interesse das partes, mas, sobretudo o interesse da
coletividade, pode ser considerado como um instrumento que garanta a
tutela dos direitos humanos, especialmente aqueles relacionados a direitos
difusos, como, por exemplo, direito ao meio ambiente sustentável.
A função social dos contratos pode ser considerado instrumento eficaz na tutela dos direitos humanos perante as relações contratuais, não
apenas dos direitos difusos, mas também, dos direitos relacionados a saúde, por exemplo, contratos cujo objeto esteja relacionado ao seguro
saúde.
IV. Conclusão
A sistemática do direito contratual inaugurada com o advento do Código Civil Brasileiro, apresenta uma preocupação sobremaneira com a
tutela dos direitos das partes envolvidas na relação contratual, mas também com os direitos de terceiros que a princípio poderiam ser
considerados estranhos a relação contratual.
A proteção dos direitos humanos dos indivíduos que pertencem a coletividade na qual o contrato está inserido, poderá ser tutelada de forma
eficaz com a aplicação da cláusula geral prevista no art.421 do Código Civil
Brasileiro de 2002, a função social dos contratos.
A defesa dos direitos humanos sejam eles de caráter difusos, por
exemplo, meio ambiente, ou individuais, encontram um instrumento eficaz para a sua tutela na função social dos contratos, a liberdade contratual
serve neste caso como instrumento condutor de promoção do desenvolvimento conforme proposto por Amartya Sen, de forma que as partes e
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sobretudo ao juiz ao se debruçar sobre determinado caso específico poderá
garantir a proteção dos direitos humanos, inclusive de terceiros estranhos
a relação contratual, independentemente o consentimento das partes contratantes.
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Introdução
O atual estágio de desenvolvimento tecnológico e social, proporcionado em parte pelo fenômeno da globalização coloca a sociedade ocidental
diante de grandes complexidades que precisam ser pensadas, discutidas e
criticadas, na medida que têm-se implicações em escala global. A temática
relaciona-se com o ceticismo na eficácia da democracia nos países pobres,
sob alegação de que elas colocam em risco a estabilidade econômica, e que
os governos autoritários são mais preparados para garantir a não ocorrência de possíveis instabilidades nesta seara, utilizam-se como exemplo,
o contraste existente entre China e Índia.
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A proposta do presente texto é singela e específica, na medida em que
propõe-se a compreensão do fenômeno da globalização. Tem como intuito
verificar, se a busca pelo desenvolvimento ou crescimento econômico é
uma ameaça às democracias atuais e aos direitos humanos, demonstrando
como o anseio por esse crescimento vem dando ensejo às resistências enfrentadas pelas democracias e, consequentemente, às violações de direitos
humanos na contemporaneidade.
O texto tem uma matriz teórica por Amartya Sen, marcadamente sociológica que propõe um pensar e repensar questões da globalização, quais
refletem nas sociedade com altos índices de desigualdade social, fazendo
surgir a dicotomia do crescimento econômico versus dignidade humana.
Destaca-se a importância dos direitos humanos, no sentindo de oportunizar à pessoa humana uma vida mais digna, através das democracias, na
busca de um cenário mais favorável para sua proteção e efetivação. O método de abordagem utilizado é o hipotético dedutivo, de procedimento
bibliográfico, com a coleta de dados indiretos e interpretação sociológica.
1. A globalização do capital
A propriedade privada, conforme ensina Rousseau (1985), foi a precursora da sociedade civil, e com ela também nasceram os primeiros traços
de um “sistema” econômico, a partir da perspectiva Rousseauniana. Após,
apresentaram-se as atividades da vida material, a economia de mercado e
a economia capitalista. (BRAUDEL, 1987). A partir de 1980, aproximadamente, deu-se início à fase da integração econômica global, em enorme
proporção, a qual estamos presenciando na contemporaneidade. Nessa
fase, o capital tem ultrapassado as fronteiras nacionais como nunca antes
na história (BANCO MUNDIAL, 2003), e é nesse último modelo de manifestação da economia, que iremos concentrar nossa discussão nesta seção.
A partir da visão de Octavio Ianni (2007), estamos vivendo, na contemporaneidade, um novo surto da universalização do capitalismo, como modo
de produção e processo civilizatório. O modelo capitalista de produção, tem
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se apresentado de modo inovador, e se desenvolvido de forma extensa e intensa, utilizando –se das novas tecnologias, criando novos produtos,
recriando a divisão internacional do trabalho, e mundializando os mercados.
Nesse novo cenário, corporificam as forças produtivas básicas: o capital, a
tecnologia a força de trabalho e a divisão transnacional do trabalho, as quais
ultrapassam fronteiras geográficas, históricas e culturais, e dão ensejo à
multiplicação de suas formas e contradições. Para o autor, “esse é um processo simultaneamente civilizatório, já que desafia, rompe, subordina,
mutila, destrói ou recria outras formas sociais de vida e trabalho, compreendendo modos de ser, pensar, agir, sentir e imaginar. (IANNI, 2007, p. 13).
O capitalismo tornou-se propriamente global, e sua reprodução tem
sido ampliada internacionalmente. Em consequência disso, a organização
da produção, da distribuição, da troca e do consumo, também tem observado os ditames do cenário globalizado. Nessa perspectiva, o capital, a
tecnologia, a força de trabalho, a divisão do trabalho social, o mercado, o
marketing, o lobbing e o planejamento de empresas, instituições multilaterais e governamentais, visando atender os interesses dessa nova
conjuntura, estão, cada vez globalizados. (IANNI, 2007).
Diante desse cenário, Ianni (2007) afirma, que o mundo parece ter se
transformado em uma imensa fábrica, na qual se expressam e sintetizam
forças produtivas que agem no mundo todo, e que são facilitadas pelas
condições e possibilidades ofertadas pela globalização dos mercados, das
empresas e dos meios de comunicação eletrônicos.
Essa nova conjuntura, são resultados da convergência de algumas
importantes transformações institucionais, políticas, organizacionais, comerciais financeiras e tecnológicas que se deram durante os anos de 1970
a 1990. Faria (2000), dá ênfase a dois acontecimentos principais: a crise
do padrão monetário mundial e os choques do petróleo ocorridos entre
1973-1974 e 1978-1979. Nessa seara, Noam Chomski (2002) afirma, que a
globalização é um produto da ação de governos poderosos, em especial dos
Estados Unidos, o qual impõem, aos demais países, tratados comerciais e
acordos de negócio que dão condições para que as grandes empresas e os
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ricos dominem a economia das nações, sem observar nenhum tipo de obrigação com as populações desses países.
Esse contexto, de globalização do capital, que estamos vivenciando
desde 1980, mais ou menos, é denominado de terceira onda da globalização, a qual foi antecedida pela primeira e segunda onda. Conforme
Relatório do Banco Mundial (2003), nenhum dos acontecimentos que antecederam o ano de 1870 são grandes o suficiente para justificar o
fenômeno da globalização. Grande parte dos países em desenvolvimento
possuem dois fatores que lhes propiciam vantagens nos mercados internacionais, são eles: a mão de obra e as terras abundantes. Antes do início
da primeira onda da globalização, a qual teve início no ano de 1870, a relevância desses atributos, não era reconhecida, e o comércio internacional,
praticamente inexistia.
Conforme preceitua Anthony Giddens (1991), a globalização se constitui através de quatro dimensões. A primeira delas é da economia
capitalista; a segunda, do sistema de estado-nação, considerado como
principal ator da política global. Segundo o autor, “todos os estados-nações, capitalistas e estados socialistas, dentro dos setores “desenvolvidos”
do mundo, confiam em primeiro lugar na produção industrial para a geração da riqueza na qual se baseiam seus ganhos”. (GIDDENS, 1991, p. 77).
Esse segundo sistema, há tempo faz parte da modernidade como um todo.
A terceira dimensão da globalização é a chamada ordem militar mundial.
A globalização do poder militar não se limitava obviamente ao armamento e
às alianças entre forças armadas de estados diferentes – ela também diz respeito à própria guerra. Duas guerras mundiais dão mostras da maneira pela
qual conflitos locais tornaram-se questões de envolvimento global. Em ambas
as guerras, os participantes a virtualmente todas as regiões (embora a Segunda Guerra Mundial fosse um fenômeno mais verdadeiramente mundial).
(GIDDENS, 1991, p. 79).

A quarta e última dimensão está associada ao desenvolvimento industrial, a qual preceitua acerca da divisão do trabalho, a qual teve grande
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expansão global depois da Segunda Guerra Mundial, e as áreas mais e menos industrializadas, destacando a desindustrialização em países
desenvolvidos e o surgimento da indústria, altamente poluente, em países
do Terceiro Mundo. Conforme ensina Giddens (1991, p. 81), “o impacto do
industrialismo é claramente não limitado à esfera de produção, mas afeta
muitos aspectos da vida cotidiana, bem como influencia o caráter genérico
da interação humana com o meio ambiente material”.
O cenário contemporâneo que se apresenta, com certeza não é o mais
favorável às futuras gerações. O desenvolvimento no mundo global trouxe
consigo muitas mudanças no estilo de vida das pessoas na sociedade atual,
dando assim, novos contornos ao dia a dia.
A chegada da sociedade global contemporânea reabre a problemática
da modernidade, tempos de incertezas, riscos e medos principalmente
com o surgimento da civilização tecnológica, novos desafios, transformações na estrutura de um modelo prévio de desenvolvimento, a necessidade
de aprender a viver e respeitar as diferenças entre os povos, saber que
todos são responsáveis pelos problemas da humanidade. Tais desafios devem vir a ensinar a todos os cidadãos como deve portar-se com seus
deveres em prol de um futuro digno e de qualidade.
Os direitos humanos, por sua vez, visam a criação de alternativas que
possibilitem aos cidadãos de todo o mundo, uma vida digna, os quais dependem, na maioria das vezes, de um estado democrático para sua
efetivação. Todavia, percebe-se que na sociedade global atual, as democracias estão encontrando cada vez mais resistências.
2. A vulnerabilidade das democracias e dos direitos humanos frente
poder econômico
Embora a democracia apresente boas justificativas para que a tornemos nossa forma de governo, atualmente, ainda há pessoas que optam pelo
autoritarismo e/ou pela ditadura. Essa realidade não se dá apenas em países
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do oriente, mas também em países ocidentais que já passaram por um processo de redemocratização, como é o caso do Brasil. As democracias sempre
oportunizaram aos cidadãos, pertencentes às comunidades que a escolhem
como alternativa de governo, prerrogativas que outras formas de governo
não possuem condições de oferecer, Robert A. Dahl (2001) cita algumas.
Para o autor, a democracia ajuda a evitar o governo de autocratas
cruéis e corruptos; garante aos cidadãos uma série de direitos fundamentais que os sistemas não-democráticos não concedem e não podem
conceder; ajuda as pessoas a protegerem seus próprios interesses fundamentais; proporciona uma oportunidade máxima para as pessoas
exercitarem a liberdade da autodeterminação, ou seja, viver sob as leis de
sua própria escolha; promove o desenvolvimento humano mais plenamente do que qualquer outra opção viável; promove um grau
relativamente elevado de igualdade política; as democracias representativas modernas não guerreiam umas com as outras; países com governos
democráticos tendem a ser mais prósperos do que países com governos
não-democráticos. Esses são alguns exemplos que justificam a democracia
como sendo a melhor alternativa para os Estados.
Apesar dos exemplos supracitados, muitos são os argumentos utilizados para justificar as resistências às democracias na contemporaneidade,
Amartya Sen (2010), aponta dois em especial. Primeiramente ele destaca o
ceticismo sobre a eficácia da democracia nos países pobres, sob alegação de
que elas colocam em risco a estabilidade econômica, e que os governos autoritários são mais preparados para garantir a não ocorrência de possível
instabilidade nessa seara, e utilizam como exemplo, o contraste existente
entre China e Índia. A primeira com um notável desenvolvimento econômico é governada por um sistema autoritário, a Índia, por sua vez, embora
caminhe para a redução de desigualdades, não tem uma economia tão potente e sua forma de governo é a democracia. O segundo argumento, está
relacionado à cultura e é utilizado pelos orientais, os quais afirmam que a
democracia é peculiaridade do ocidente e não pode ser adotada por eles, ao
passo que não visa os mesmos valores.
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Ambos os argumentos são refutados por Sen (2010). Acerca da alegação de que é nos países autoritários que o desenvolvimento econômico
tem um melhor desempenho, o autor demonstra que os direitos democráticos são componentes constitutivos do desenvolvimento e não devem ser
justificados por sua contribuição indireta ao crescimento econômico.
Quando é retirado dos cidadãos a sua liberdade política, independentemente da sua condição financeira, eles passam a estar privados de uma
liberdade básica e constituinte fundamental do bem-estar. Em segundo
lugar, escreve que essa afirmativa não tem se sustentado nos países que
têm realizado tais comparações. Ademais, muitas dessas comparações são
realizadas de forma seletiva. O sucesso econômico depende de um clima
favorável e não, necessariamente, de um clima político feroz.
O desenvolvimento ou crescimento econômico, não está necessariamente relacionado ao desenvolvimento humano, nas suas inúmeras
dimensões. Nesse sentido, dispõe Sen (2010, p. 60-61):
No entanto, apesar do crescimento econômico mais rápido da China, desde
1979 o ritmo de expansão da expectativa de vida na Índia tem sido cerca de
três vezes mais rápido, em média, do que o da China. Comparando a expectativa de vida na China de hoje, que está por volta de setenta anos, com a da
Índia que é de 73, conclui-se que a diferença a favor da China, que era de treze
ou catorze anos em 1979, quando as reformas chinesas foram implementadas,
foi reduzida pela metade (sete anos).

Sen (2010) refuta, ainda, o argumento de que a democracia é algo
ocidental, e para isso, apresenta três justificativas. A primeira razão é classificatória, e diz respeito à divisão do mundo em categorias raciais em que
a Grécia é vista como parte da tradição europeia ou ocidental. Em segundo
lugar, é que, embora Atenas tenha se destacado no ato de votar, tiveram
muitos outros governos regionais que também se organizaram dessa
forma, inclusive, algumas cidades da Ásia também incorporaram elementos da democracia inspirados pelos gregos. A última justificativa está
relacionada ao debate público, ele acontecia de várias maneiras na Grécia
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Antiga, mas também em outras civilizações, exemplo disso eram os debates que ocorriam na Índia, nos conselhos budistas, onde os partidários se
reuniam para discutir suas ideias.
A explicação das resistências enfrentadas pelas democracias pode ser
demonstrada também, através Jacques Rancière (2014). Conforme dispõe o
autor, a democracia, atualmente, não é mais designada como uma forma de
sociedade ou uma forma de governo, a “sociedade democrática” é apenas
uma pintura fantasiosa, que está destinada a sustentar um ou outro princípio do bom governo. Ela encontra-se associada à ideia do Bem-Estar social
e com a sua crise na Europa, a discussão acerca da necessidade de um Estado
democrático veio à tona. Segundo Rancière (2014) ela passou a ser odiada
pois tem dado ensejo a conflitos de mercado e de princípios democráticos.
Para o autor, a forma como os cidadãos vêm participando da vida
pública na contemporaneidade está intimamente relacionada à forma
como exercem o seu poder de consumo. A liberdade, prevista como direito
fundamental, tem sido associada à ideia de liberdade de consumo, o cidadão quer que o Estado lhe garanta a liberdade de compra.
Não foi só a democracia que enfrentou e vem enfrentando resistências,
os direitos humanos também são alvos de críticas, e dependem de um Estado democrático para serem efetivados. Priorizar o desenvolvimento
econômico em face de outros tipos de desenvolvimento, dá ensejo a violações de inúmeros direitos fundamentais. Quando as democracias
possibilitam a defesa desses direitos, acabam trazendo algum tipo de ressalva ao crescimento econômico, e por esse motivo, as grandes empresas,
visando um maior lucro, buscam Estados que não priorizam esses direitos e
possibilitam a flexibilização de leis trabalhistas ou ambientais, por exemplo.
Rancière (2014) defende, que houve uma substituição de “indivíduos
egoístas” por “consumidores ávidos”, esses consumidores são identificados
atualmente como “homem democrático”. Nesse sentido, o retrato sociológico da alegre democracia pós–moderna assinala a ruína da política, e passa
a ser dali em diante uma forma de sociedade governada pela única lei da
individualidade consumidora. Assim, é possível dizer que a representação
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da democracia antiga na Grécia, aberta a debates políticos, foi substituído
por um cenário econômico. Diante disso, a crise econômica potencializa a
fragilização daquilo que vem sendo compreendido por democracia.
Esse aporte que o capitalismo tem encontrado na contemporaneidade, é consequência do fenômeno da globalização, nascido na década de
80 e, consequentemente do neoliberalismo. Esse, por sua vez, tem como
finalidade impulsionar o Estado para que atue como regulador da economia, deixando em segundo plano, ou até mesmo se abstendo, de observar
as questões sociais inerentes a ele.
Diferente do que a grande maioria das pessoas acreditam, o desenvolvimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento humano.
Conforme dispõe Martha Nussbaum (2015), o desenvolvimento de um país
não está associado ao aumento do seu produto interno bruto per capita,
embora esse seja o principal critério utilizado por economistas desenvolvimentistas de todo o mundo, ou seja, ele não representa adequadamente
a qualidade de vida geral de uma nação.
O desenvolvimento econômico, por si só, não proporciona o acesso à
saúde, educação e a diminuição da desigualdade social e econômica, inclusive, ele nem tem interesse em proporciona-las. Assim como a saúde e a
educação não estão vinculadas ao crescimento econômico, a liberdade política também não é sinônimo desse tipo de crescimento.
Criar desenvolvimento econômico não significa criar cidadãos saudáveis, participativos e educados. Todavia, como já demonstrado, as pessoas
estão mais interessadas em alcançar desenvolvimento econômico a realizar um equilíbrio entre direitos e garantias fundamentais e a economia.
Isso bem elucida às resistências às democracias.
O modelo de desenvolvimento econômico que visa priorizar o lucro,
ignora a igualdade distributiva e social, os pré-requisitos de uma democracia estável, a qualidade das relações raciais e de gênero, e o
aperfeiçoamento de outros aspectos da qualidade de vida da pessoa humana que não estejam completamente ligados ao crescimento econômico
(NUSSBAUM, 2015).
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Nesse sentido, é possível dizer que, enquanto o poder econômico estiver
acima dos direitos e garantias fundamentais, as democracias continuaram
enfrentando resistências em face a outros tipos de governo. Isso aponta para
a necessidade de debates que demonstrem a incongruência do discurso econômico que coloca como sinônimo a busca incessante pelo lucro e a garantia
de direitos e garantias fundamentais. Conseguir demonstrar que esse discurso é ludibrioso e que na verdade busca retirar o máximo de direitos dos
cidadãos, é fundamental para o fortalecimento da democracia.
Conclusão
A globalização enquanto um fenômeno é sem dúvida, o mais importante acontecimento, provocado pela sociedade ocidental entre o final do
século XX e início do século XXI. A imposição de um modelo hegemônico
dominante, centrado no interesse do capital transnacional, não apenas reduziu o espaço e o papel dos Estados-nacionais, como também
transmigrou culturas, identidades e comunidades. Porém, nesse cenário,
há uma preponderância dos interesses econômicos e políticos do capital
transnacional sobre as sociedades com populações pobres de baixo poder
econômico, mais especificamente sobre os sujeitos e grupos mais vulneráveis, como as mulheres, os imigrantes e as pessoas de cor.
O modelo de desenvolvimento econômico que visa priorizar o lucro,
ignora a igualdade distributiva e social, os pré-requisitos de uma democracia estável, a qualidade das relações raciais e de gênero, e o
aperfeiçoamento de outros aspectos da qualidade de vida da pessoa humana que não estejam completamente ligados ao crescimento econômico.
Nesse sentido, é possível dizer que, enquanto o poder econômico estiver
acima dos direitos e garantias fundamentais, as democracias continuaram
enfrentando resistências em face a outros tipos de organizações de Estado.
Isso aponta para a necessidade de debates que demonstrem a incongruência do discurso que coloca como sinônimo a busca incessante pelo lucro e
a garantia de direitos fundamentais.
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A luta pela constituição de direitos democráticos, as novas formas de
cidadania e a diversidade de práticas de cidadania são urgentes e relevantes frente esses novos modelos de territorialização, oriundos da
globalização. Fatos, que reafirmam a emergência dos direitos humanos,
em especial ao direito das democracias e garantia de direitos fundamentais, com a democratização dos espaços de poder, cultura e produção,
observando-se a criação de condições de justiça social.
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1. Introdução:
O presente artigo tem como objetivo analisar a importância da educação ambiental brasileira para a formação de sujeitos ativos capazes de
promover a proteção ambiental, culminando na crescente efetividade do
desenvolvimento sustentável, com alcance à liberdade substantiva. Educação está, em que os principais estudos ambientais globais sejam
considerados com seriedade e fidelidade, em caminho contrário às políticas ambientais recentemente adotadas pelo atual governo brasileiro.
Para tanto, se explora a urgência da demanda devido ao consumo
desinformado e em larga escala, e suas consequências ambientais, colaborando com o aquecimento global, produção de lixo, poluição de
ecossistemas, entre outras formas de degradação ambiental.
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Assim, tendo consciência de que a dita característica de consumo faz
parte de uma estrutura social de desenvolvimento econômico dominante
no globo terrestre, indaga-se se é possível obter desenvolvimento econômico e social sem que esses afetem o meio ambiente. Para tal problemática,
existem duas hipóteses, em que uma, consiste na ausência de uma educação ambiental adequada, com o seguimento do consumo desenfreado
apoiado pela atual política governamental brasileira, com todos os seus
reflexos apontados, de modo que, se preponderar a conexão do desenvolvimento com tais padrões, resultará em uma resposta negativa para o
problema apresentado, com um importante agravamento da situação ambiental.
Por outro lado, a outra hipótese é a adoção de uma educação ambiental pura, gerando uma consciência ambiental, alterando hábitos de
consumo, o homem resgatando o seu diálogo com a natureza como parte
integrante desta, sendo que a qualidade de vida e as formas de desenvolvimento não devem estar dissociadas do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Com a adoção desta segunda alternativa, embora mantenhase uma resposta negativa ao problema apresentado, demonstra-se a possibilidade de minimizar gradativamente os efeitos causados ao meio
ambiente, garantindo maior equilíbrio ecológico, e permitindo o alcance
da liberdade substantiva.
Para o presente estudo, utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica, bem
como o método hipotético-dedutivo, com o intuito de fazer uma construção crítica, para verificar quais as hipóteses que persistem como válidas.
2. Os aspectos culturais de uma sociedade de consumo
A globalização simplificou o acesso a bens e serviços, em que o desenvolvimento ficou intrinsecamente ligado à capacidade de atender às
demandas de consumo, com incentivos à sua prática. Dessa forma, os
meios de produção em massa foram aperfeiçoados, e a exploração de recursos naturais tomou grande proporção.
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Isto, porque a cultura do consumo tomou enorme dimensão, sendo
incentivada por inúmeros comerciais de televisão, rádio, internet e aplicativos, o que é replicado pela política de que é preciso consumir para
movimentar o mercado, gerar impostos, e consequentemente, poder usufruir de bons serviços públicos. Tal visão é interpretada por Joseph Nye
(1990, p. 167) como Soft Power – “poder brando”.
In general, power is becoming less transferable, less coercive, and less tangible.
Modern trends and changes in political issues are having significant effects on
the nature of power and the resources that produce it. Co-optive power-getting
others to want what you want-and soft power resources-cultural attraction,
ideology, and international institutions-are not new. […] 3.
15F

No entanto, para além das razões que evidenciam a cultura do consumo e os seus ventríloquos, cumpre apontar a desinformação por parte
dos consumidores acerca da origem da maioria dos produtos adquiridos.
Ora, se o produto é anunciado em diversos comerciais e entra na “moda”,
pouco importa saber como ele foi produzido.
Bauman trata a questão ao dar a nomenclatura “sociedade de consumo”, em que a ênfase da sociedade moderna está voltada ao consumo
moldando seus membros, primeiro e acima de tudo, pelo dever de desempenhar o papel de consumidor. O autor explana que há uma reversão entre
necessidades e sua satisfação, os consumidores são, sobretudo, acumuladores de sensações, sendo que o acúmulo de coisas é algo secundário.
(BAUMAN, 1999)
Nesse diapasão, para atender às grandes demandas de consumo, as
grandes empresas utilizam recursos naturais em sua produção, dentre os
quais estão os recursos fósseis, tais como o petróleo, carvão e gás natural,
em que sua utilização é a principal responsável pela emissão de gases causadores do aquecimento global.
3

Em geral, o poder está se tornando menos transferível, menos coercitivo e menos tangível. Tendências e mudanças
modernas nas questões políticas estão tendo efeitos significativos na natureza do poder e os recursos que o produzem. Poder comportamental - querer que os outros queiram o que você quer – e recursos de poder brando - atração
cultural, ideologia e instituições internacionais - não são novidade. (Tradução nossa).
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Segundo Bertolini e Caúla (2013, p.50), a disseminação de tecnologias
de informação, acesso a bens e serviços, dentre outras melhorias também
foram acompanhadas por problemas ambientais e disputas por recursos a
nível global. Dessa forma: “Os recursos não renováveis estão escassos e a
demanda por eles se estende constantemente [...]”.
Diante dessa constatação pautada nos debates internacionais, como
a Conferência de Estocolmo (1972), Relatório de Brundtland (1987) e Protocolo de Quioto (1997) sendo os pioneiros na temática ambiental,
alertaram sobre o aquecimento global e trouxeram a necessidade de se
pensar em meios alternativos de desenvolvimento, em que o discurso sobre desenvolvimento sustentável veio a público.
Nesse sentido, há a conscientização sobre se pensar padrões de desenvolvimento, mas quem deve pensar esses padrões? Conforme expõe
Amartya Sen (2010, p.65): “É certo que as pessoas têm ‘necessidades’, mas
elas também têm valores e, em particular, elas prezam sua capacidade de
raciocinar, avaliar, agir e participar”.
Dessa forma, o autor coloca as pessoas não como atores passíveis de
políticas, mas como agentes capazes de participar de discussões sobre os
rumos da humanidade, invertendo a lógica do foco da discussão, que em
regra sempre foi concentrado nas instituições nacionais e internacionais.
Nesse interim, ainda afirma Sen:
[...] ‘chegar ao uso sustentável requer instituições efetivas e eficientes que possam prover os mecanismos através dos quais conceitos de liberdade, justiça,
capacidades básicas e igualdade governem o acesso e uso do ecossistema’. Mas,
junto com isso, tem crescido o interesse em explorar o papel da cidadania na
conquista do desenvolvimento sustentável. Assim como instituições são necessárias para estabelecer regulamentos obrigatórios e prover incentivos
financeiros, um compromisso mais forte com as responsabilidades da cidadania pode ajudar a aumentar o cuidado com o meio ambiente. (2010, p.66)

Diante do apresentado, é mister a importância das instituições para
a promoção de recursos financeiros, bem como estabelecer regulamentos
obrigatórios, incentivando um compromisso mais forte com a cidadania,
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em que haja uma consciência responsável e ecológica, auxiliando no cuidado com o meio ambiente.
3. Desenvolvimento humano e sustentável
Tratar de desenvolvimento humano importa, indubitavelmente, na
observação do IDH – O Índice de Desenvolvimento Humano – e de pontuais Relatórios que versam sobre o assunto. Tal índice foi criado por
Mahbud ul Haq com a importante colaboração de Amartya Sen, este último, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998. (PNUD, 2019).
O IDH é referência mundial, um índice-chave dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, e que é constituído por
pilares como saúde, educação e renda. Cada pilar é medido pela coleta de
dados como a expectativa de vida (saúde), média de anos de educação dos
adultos e a expectativa de anos de escolaridade para as crianças na idade
escolar (educação), além da Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em Poder de Paridade de Compra (PPP).
Embora esse índice tenha colaborado de forma única para a mensuração e aumento do Desenvolvimento Humano no cenário global, há
espaço para ampliação do mesmo, a fim de abranger outros aspectos de
desenvolvimento, conforme aponta o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD):
[...]. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o IDH
não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação
da “felicidade” das pessoas, nem indica “o melhor lugar do mundo para se
viver”. Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são outros dos
muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contemplados no
IDH. (PNUD, 2019).

Nesse sentido, ao versar sobre sustentabilidade, se faz cogente a análise de documentos e relatórios de importância global, uma vez que índices
como o IDH, PIB e PNB, mesmo sendo elevados, não representam questões
de imparcialidade, justiça social, bem como, maior acesso a uma melhor
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qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, valores que, por
sua vez, estão ligados à sustentabilidade.
Uma vez que, como apontado no Relatório sobre o Desenvolvimento
Humano de 2011, países com IDH elevado são responsáveis por grande
parte das emissões de gases responsáveis pelo aquecimento global, como
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, em comparação com países
que possuem um IDH baixo. (ONU, 2011, p. 02)
Dessa forma, dentre os diversos relatórios sobre o Desenvolvimento
Humano, foi no ano de 2011 que fora dada ênfase à temática da sustentabilidade, o qual tem como título: “Sustentabilidade e equidade: um futuro
melhor para todos”. Esse relatório aborda a urgência em adotar medidas
expressivas para o desenvolvimento sustentável, uma vez que “[...] é cada
vez mais evidente e generalizada degradação ambiental em todo o mundo
e a potencial deterioração”. (ONU, RDH, p.02)
Esse documento aborda dentre outros pontos, os impactos causados
pela degradação ambiental, impactos esses desiguais, em que seus efeitos
são mais sentidos em sociedades em que possuem um IDH médio ou baixo,
como se verifica:
Em conjunto com ameaças crônicas perniciosas, a degradação ambiental pode
ampliar a probabilidade de ameaças graves, com impactos desiguais. A nossa
análise sugere que um aumento de 10% no número de pessoas afectadas por
um fenômeno climático extremo reduz o IDH de um país em quase 2%, sendo
os efeitos mais significativos repercutidos nos rendimentos e em países com
um IDH médio. (ONU, RDH, 2011, p.07)

Ou seja, quando há um fenômeno climático destrutivo, esse fardo não
é igual para todas as sociedades, atingindo de forma mais pungente sociedades que já não possuem um IDH tão elevado, sendo assim, ao tratar
sobre a questão do desenvolvimento, esse não deve estar alheio à sustentabilidade do meio ambiente, sendo que está intrinsecamente ligado à
sadia qualidade de vida humana tanto no presente quanto no por vir.
Dessa forma, é preciso pensar em meios de reduzir ao máximo os
reflexos negativos do desenvolvimento econômico e social, que prejudicam
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a sustentabilidade do meio ambiente, bem como, garantir uma proteção
mais ampla ao meio ambiente por meio de mudanças de hábito e políticas
de educação ambiental. É nesse sentido que apontam Gomes e Zambam
(2018, p.315-316):
[...] Assim, com a ECO 92, como ficou conhecida, o desenvolvimento sustentável foi adotado na Declaração do Rio e na Agenda 21 como objetivo a ser
alcançado. De tal forma, superou-se o antagonismo entre desenvolvimento socioeconômico e proteção ao meio ambiente. A propósito, cabe referir que a
Agenda 21 destaca ainda, como indispensáveis ao desenvolvimento sustentável, o estabelecimento de novos padrões de consumo [...].

Ainda tratando-se à respeito da Agenda 21, o senário brasileiro apresenta os requisitos necessários para a implementação de políticas públicas
efetivas, conforme se observa:
[...] A construção da Agenda 21 brasileira iniciou em 1996 e foi finalizada em
2002, sendo que a partir de 2003, entrou em fase de implementação. De outro
lado, o documento local representa a criação e a implementação de políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Com o documento local há
o reconhecimento da importância dos municípios na concretização de políticas
públicas uma vez que as estratégias de sustentabilidade se evidenciam mais
eficientes quando concebidas com o apoio da população. (GOMES, ZAMBAM,
2018, p. 316).

Assim, conforme se observa, a Agenda 21 brasileira é de suma importância para a concretização de políticas públicas locais a serem aplicadas
na particularidade de cada região, buscando assim o apoio da população,
e a consequente melhor eficiência das políticas públicas. Este apoio da população é permeabilizado pela democracia e espaços de argumentação
pública, em que a mídia livre também exerce importante papel.
Nesse sentido, cabe referir que Amartya Sen (p. 378, 2009) aponta a
liberdade democrática como geradora de um ambiente adequado para a
promoção da justiça social e a geração de políticas melhores e mais justas.
Concomitante, demonstra a importância de uma mídia livre e saudável, interferindo positivamente na qualidade de vida das pessoas ao gerar uma

Ana Paula Coelho Abreu dos Santos; William Picolo Fibrans | 97

melhor compreensão de mundo devido ao seu papel informativo, o qual ao
ser exercido difunde conhecimento e permite análises críticas, podendo levar a voz de negligenciados e desfavorecidos à população e aos governantes,
servindo para que estes últimos adotem medidas oportunas a fim de evitar
crises que venham a repercutir negativamente em futuras eleições. Tratase, assim, de uma função protetora, de segurança humana. Este bom funcionamento da mídia facilita a argumentação pública em geral, a qual é de
suma importância para que as pessoas alcancem seus objetivos, bem como,
para a própria busca da justiça. (SEN, p. 369-371, 2009)
A ainda existente democracia brasileira, aliada à aparente liberdade
da mídia, bem como o fato de o Brasil abrigar a maior biodiversidade do
planeta (Brasil, 2019), torna-o um espaço aberto para a argumentação pública, e a requisição popular de políticas públicas e sociais que busquem o
desenvolvimento sustentável.
Logo, a sustentabilidade é um ideal a ser atingido, sendo utilizado como
critério que orienta o conjunto do comportamento humano, tanto nas ações
pessoais como nas políticas públicas adotadas pelas instituições. O desenvolvimento, portanto, não deve estar desassociado da sustentabilidade sendo
essa a chave para a consecução desenvolvimento econômico e social sem
prejuízo ao meio ambiente e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações, bem como, ao desenvolvimento de suas liberdades substantivas.
4. A importância da educação ambiental para o desenvolvimento de
uma consciência sustentável
Diante das questões levantadas ao decorrer do presente estudo, tais
como o fato de vivermos em uma sociedade de consumo, produzirmos lixo
em larga escala, emitirmos altas cifras de gases prejudiciais à camada de
ozônio, e nos desenvolvermos econômica e socialmente em sentido oposto
à sustentabilidade, a educação ambiental se mostra como importante ferramenta capaz conscientizar a população acerca da necessidade de se
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proteger o meio ambiente, adotando formas de consumo e desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, ao abordar a Política Nacional de Educação Ambiental
(Decreto n.º 4.281/2002), Rodrigues e Derani (2011, p. 46 a 47) destacam:
A ambiciosa, e não por isso menos essencial, ideia de que a educação ambiental
deva ser um caminho – talvez o caminho – para recondução das relações humanas em direção à paz com o seu meio fica evidente nos objetivos prescritos
por esta lei. Art. 5º São objetivos fundamentais da educação ambiental: [...] II
– a garantia de democratização das informações ambientais; III – o estímulo e
o fomento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social;
[...]. 4
16F

Se tratando de preocupação para com a situação do meio ambiente,
bem como, buscando a sua proteção, se faz necessário democratizar as informações ambientais conferindo-lhes ampla transparência, alertando
para eventuais dados de degradação, e estimulando a consciência e o debate crítico pela tomada de decisões que melhor o amparem.
Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, no artigo 225, em seu
parágrafo primeiro, inciso VI, coloca como direito de todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum. Incumbindo ao
Poder Público à promoção da educação ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
Dessa forma, surge a educação ambiental positivada pela Lei n.
9.795/99, com o intuito de regulamentar o inciso VI, do parágrafo primeiro, do artigo 225, que tem como objetivo, dentre outros, o
desenvolvimento de uma compreensão integrada ao meio ambiente, fortalecendo a cidadania.
Como bem salientam Rodrigues e Fabris apud GUIMARÃES:

4

Em sentido contrário, o Diretor do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE) Ricardo Galvão foi exonerado
pelo Presidente Jair Messias Bolsonaro, após o Presidente criticar o INPE pelos dados de desmatamento levantados.
“Decisão ocorre após duas semanas intensas de críticas do governo federal aos dados do Inpe que mostram alta do
desmatamento na Amazônia a partir de maio; alertas indicam aumento de 40% na perda da floresta em um ano”.
<https://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/ricardo-galvao-e-exonerado-do-inpe-apos-criticasde-bolsonaro-a-dados-do-desmatamento/ > Acesso em 07/11/2019.
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A educação ambiental deve ser participativa, comunitária, criativa e valorizar
a ação. Deve ser educação crítica da realidade vivenciada, conscientizadora.
Deve ser transformadora de valores e atitudes através da construção de novos
hábitos e conhecimentos; criadora de uma nova ética, sensibilizadora para as
relações integradas ser humano/ sociedade/ natureza, objetivando o equilíbrio
local e global, como forma de obtenção da melhoria da qualidade de todos os
níveis de vida. (2011, p.31)

Sendo assim, a educação ambiental visa à conscientização da sociedade e suas relações com o meio que vive, em que tem como intuito a
promoção de uma nova ética que objetive o equilíbrio local e global, para
a obtenção da melhoria da qualidade da vida como um todo.
Como bem afirma Zambam:
A busca por um modelo de desenvolvimento alternativo tem sua justificativa
quando se percebe que o modelo atualmente em curso esgotou suas possibilidades de, efetivamente, contribuir com a organização justa da sociedade e,
mais, que sua manutenção acarreta variadas consequências negativas aos seus
membros, as instituições, às relações internas e às outras sociedades, ao equilíbrio dos recursos naturais, pondo em risco a própria possibilidade de
continuação da vida humana. (2012, p.129-130)

Assim, resta precisa a constatação de que o modelo de desenvolvimento pautado essencialmente no critério econômico é prejudicial e
contrário ao equilíbrio ambiental e, consequentemente, à sadia qualidade
de vida, de modo que a resistência por esse modelo de desenvolvimento
irá acarretar não só a degradação ambiental, propriamente dita, como
também, pôr em risco todo o ecossistema global e a perpetuação da vida
humana.
Ainda, a proteção ambiental que reside na busca por um desenvolvimento sustentável ultrapassa o dever legal, pois se trata de uma
necessidade ética para com as futuras gerações, conforme apontam Anand
e Sen, (2000, p. 2030):
One of the strongest arguments in favor of giving priority to the protection of
the environment is the ethical need for guaranteeing that future generations
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would continue to enjoy similar opportunities of leading worthwhile lives that
are enjoyed by generations that precede them. 5
17F

Resta preciso, portanto, a necessidade de desenvolver políticas públicas
de educação ambiental e de fomento ao desenvolvimento sustentável, a fim
de alterar padrões de consumo e incentivar padrões de produção voltados à
sustentabilidade, com o uso majoritário de recursos renováveis, em contraposição ao uso de recursos não renováveis, possibilitando às futuras
gerações o mesmo padrão de vida digna, com no mínimo, semelhante liberdade e qualidade à que as gerações atuais estão podendo usufruir.
5. Conclusão
Diante da análise das consequências ambientais do consumo e produção em larga escala, incentivados pelo modelo de desenvolvimento
baseado essencialmente no viés econômico, foi possível concluir que o seguimento desde modelo tornará impossível a sustentabilidade do meio
ambiente, afetando-o de forma grave, e resultando em importante limitação na dignidade e na liberdade das futuras gerações para viverem uma
vida que valorizam.
Cabe referir, que o presente estudo também pode concluir que
mesmo com a adoção de um modelo alternativo de desenvolvimento, em
que a educação ambiental e as políticas públicas e sociais tenham cumprido seu papel de conscientizar e orientar as pessoas para a proteção
ambiental, não é possível obter o desenvolvimento econômico e social sem
afetar negativamente o meio ambiente, uma vez que as formas mais básicas do ser humano de se viver a vida já causam esta interferência.
Contudo, mesmo que esse ideal não seja possível, o presente estudo
trouxe importante conclusão no sentido da adoção de um modelo alternativo de desenvolvimento, que cresça em paralelo com a sustentabilidade.
5

Um dos argumentos mais fortes a favor de priorizar a proteção do meio ambiente é a necessidade ética de garantir
que as gerações futuras continuem desfrutando de oportunidades semelhantes de levar vidas dignas e usufruídas
pelas gerações que as precedem. Tradução nossa.
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Isto é, a adoção de um modelo como tal, permitiria às atuais e futuras gerações uma qualidade de vida saudável e harmônica, com maior liberdade
e dignidade, além de ser possível minimizar gradativamente os efeitos causados ao meio ambiente, pelo que ampliaria a possibilidade de perpetuação
da raça humana.
Esta conexão entre desenvolvimento e sustentabilidade será possível,
na prática, a partir de uma conscientização social ligada aos valores ambientais, permeabilizada por políticas públicas regionais e locais voltadas à
educação ambiental, nos moldes da Lei. nº 9.975/99, em seus aspectos
formais e não-formais, ou seja, em todos os seus níveis de ensino, bem
como, por meio de ações educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre o tema.
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Educação como instrumento de desenvolvimento social:
uma análise do impacto social da alfabetização na
América Latina em comparação com a Índia
Ana Paula Zarth 1
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1. Introdução
O direito fundamental à educação encontra-se positivado tanto na
Declaração Universal de Direitos Humanos como na Convenção Americana de Direitos Humanos. Estes instrumentos norteadores da ordem
jurídica de todos os países, são ratificados nos textos constitucionais tanto
dos países da América Latina (Brasil e México, por exemplo) quanto na
Índia.
A garantia deste direito visa conceder acesso à sociedade em geral em
todos os níveis de ensino, primordialmente, ao ensino básico que garante
a alfabetização. Inúmeros são os benefícios que a alfabetização resulta na
vida individual e coletiva do indivíduo, gerando impactos no desenvolvimento humano, tais como crescimento econômico e aprimoramento da
qualidade de vida.
Na presente pesquisa apresenta-se os principais impactos sociais da
alfabetização no desenvolvimento social da América Latina em comparação com a Índia. Estruturada em dois itens, inicialmente é apresentada

1

Mestranda e Graduada em Direito pela Faculdade Meridional – IMED.
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uma análise dos textos constitucionais latino-americanos e indiano, em relação às convenções internacionais, bem como, os investimentos
realizados por parte dos países em educação. No segundo item serão analisados os índices de desenvolvimento humano e alfabetização dos países
da américa latina em comparação com a Índia.
Para realizar tal análise, serão comparados dados estatísticos da evolução do desenvolvimento humano da América Latina por meio de dados
oficiais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
relacionando os resultados com as informações presentes na obra Glória
Incerta de Amartya Sen. O método de abordagem utilizado é o método indutivo, com análise estatística de dados. Como técnica de pesquisa, adotase a documentação indireta por meio de pesquisa bibliográfica e apreciação de dados oficiais.
Adotando-se como técnica de pesquisa a documentação indireta
(tendo em vista que o trabalho não produzirá dados e sim fará uma análise
de dados oficiais e publicações pré-existentes), proceder-se-á, por meio da
pesquisa bibliográfica, mediante consulta em livros, periódicos, artigos, legislação, relatórios oficiais e outros documentos que tiverem contribuição
para o estudo.
2. O texto constitucional dos países da América Latina e da Índia em
relação ao direito à educação e seus investimentos públicos em
educação
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 tem como objetivo unir cada indivíduo e cada órgão da sociedade com a finalidade de
promover respeito aos direitos e liberdades nela elencados, por meio da
adoção de medidas progressivas que garantam a sua efetivação (ONU,
1948). Alguns anos depois, em 1969 é assinada a Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), com um objetivo,
dentre outros, de ratificar a Declaração Universal dos Direitos Humanos
que foi homologada no Brasil em 25 de setembro de 1992. (CONVENÇÃO
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AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1969). O direito fundamental social à educação encontra-se positivado em ambos os documentos.
A positivação do direito à educação nas Constituições Federais se faz
de suma importância para dar início à garantia de sua efetivação. As constituições Latino Americana (do Brasil e do México) abrangem com grande
relevância o direito à educação. Na Constituição da República Federal do
Brasil de 1988 constata-se que este direito teve grande apreciação, podendo ser observado em diversos trechos ao longo da Carta
Constitucional. Este dispositivo elenca o direito fundamental social à educação como um direito de todos os membros da sociedade e evidencia a
obrigação não apenas do Estado, mas também da família e da sociedade
na garantia e efetivação deste direito (BRASIL, 1988). Já a Constituição
Mexicana de 1917, apresentou uma grande abrangência quanto a educação, trazendo o ensino fundamental como obrigatório e ofertado pelo
Estado em seu artigo 3º 2, bem como a obrigatoriedade aos mexicanos de
garantir que seus filhos ou tutelados com menos de 15 anos frequentem
escolas de educação primária e fundamental em seu artigo 31, I 3. No
mesmo texto constitucional está previsto que o Congresso da União, com
o objetivo de unificar e coordenar a educação em toda a República, emitirá
as leis necessárias para dividir a função social da educação entre a Federação, os Estados e os Municípios, para fixar as alocações financeiras
apropriadas para esse serviço público (artigo 3º, VIII), garantindo desta
forma a aplicação de verba pública na garantia do acesso à Educação
(MÉXICO, 1912).
Em comparação, o texto constitucional Indiano promulgada em 1949,
estabelece que dentro dos limites de sua capacidade e desenvolvimento
econômico, o Estado providenciará efetivamente a garantia do direito ao
19F
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2

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y
municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
3

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o
privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
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trabalho, à educação e à assistência pública em casos de desemprego, velhice, doença e incapacidade e em outros casos de carência imerecida
(ÍNDIA, 1949). Mesmo mencionado em diversos trechos o direito a educação, apenas no ano de 2002 (53 anos depois de sua promulgação) foi
incluída a garantia de que o Estado deve fornecer educação gratuita e obrigatória a todas as crianças de seis a quatorze anos, da maneira que o
Estado puder, por lei, determinar (artigo 21-A) 4.
Entretanto, a mera positivação do direito a educação nos textos constitucionais não garante sua efetivação. Conforme uma das três críticas de
Amartya Sen aos direitos humanos, denominada crítica da coerência,
“pode ser muito bonito afirmar que todo ser humano tem direito alimento
ou a serviços médicos, mas, se não houver sido caracterizado nenhum dever específico de um agente, esses direitos não podem realmente
“significar” grande coisa. ” (SEN, 2010, p. 293). No Brasil, a obrigatoriedade de efetivação dos direitos fundamentais sociais se dá por “uma norma
de particular importância que se encontra no art. 5º, §1º, da Constituição
da República Federal Brasileira: todos os direitos e garantias fundamentais
são direta e imediatamente vinculantes (efeito imediato dos direitos fundamentais). ” O mandamento da aplicação imediata (art. 5.º, § 1.º, da CF)
diz respeito, em princípio, a todas as normas de direitos fundamentais,
independentemente de sua função (direitos a prestações ou direitos de defesa) e da forma de sua positivação”. Com base neste entendimento, o
direito fundamental social à educação estaria abrangido por este princípio.
Para a garantia do acesso à educação de forma efetiva, se faz necessária a instauração de políticas públicas de acesso. A elaboração de políticas
públicas de inclusão social visa atender ao dever de efetivação dos direitos
fundamentais sociais. “Marcadamente, a inclusão aparece na política como
determinante que orienta a própria necessidade de sua criação (LOPES,
2009, p. 161). “Políticas públicas são programas de ação governamental
21F

4

*[21A. The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in
such manner as the State may, by law, determine.]
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visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e
politicamente determinados” (BUCCI, 2002, p. 241). São através das demandas sociais que as políticas de inclusão são redigidas e implementadas.
Para que o Estado possa influenciar a atuação da sociedade civil, é
elaborada uma série de mecanismos jurídicos para que sua atuação ocorra
a contento. Nesse contexto, o instrumento utilizado para a promoção dessa
participação perante as relações sociais são as políticas públicas. (BREUS,
2007, p. 214) Diante deste conceito “as políticas públicas são compreendidas como instrumentos de concretização de direitos fundamentais”
(GERVASONI; BOLESINA, 2014, p. 60), sendo utilizadas no direito fundamental social à educação como políticas de acesso. As políticas públicas
constituem um elemento comum da política e das decisões do governo e
da oposição. Desse modo, a política pode ser analisada como a busca pelo
estabelecimento de políticas públicas sobre determinados temas, ou influenciá-las. Por sua vez, parte fundamental das atividades do governo se
refere ao projeto, gestão e avaliação das políticas públicas. (DIAS; MATOS,
2012, p. 4).
A conexão entre educação e desenvolvimento, incluindo o papel fundamental dos serviços públicos na concretização de uma transformação
educacional, foi antevista com clareza mais de duzentos anos atrás por
Adam Smith, que forneceu a análise clássica de como o mecanismo de
mercado pode funcionar exitosamente. Ele desejava um uso muito maior
de recursos do Estado para a educação pública, e argumentou: “Com um
gasto muito pequeno, o [setor] público pode facilitar, incentivar e até impor a quase todo o conjunto da população a necessidade de adquirir as
partes mais essenciais da educação. ” (SEN; DRÉZE, 2015, p. 179).
Na América Latina o investimento em educação no período de 1980
a 2005 demonstra um aumento significativo, demonstrando uma valorização da educação, possivelmente decorrente dos acordos internacionais
firmados a partir do marco de ação da Educação para Todos, da UNESCO,
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que pode ser observado no gráfico 1 (TROJAN, 2010, p. 57). Em comparação com o investimento realizado na Índia, no mesmo período, identificase o mesmo aumento significativo de investimento em educação, conforme
tabela abaixo:
Tabela 1 - Total de gastos públicos em educação em % do PNB (produto nacional bruto)
País/ Ano

1980

1990

1995/96

1998

1999

2002

2004/05

Argentina

2,67

1,12

3,5

4,1

4,6

4,3

4

Bolívia

4,42

5,39

5,58

5,6

-

6,5

-

Brasil

3,6

4,55

5,55

5,3

4,4

4,4

4,5

Chile

4,63

2,67

3,11

3,8

4

4,3

3,8

Colômbia

2,38

2,61

4,43

4

4,5

5,4

5

Cuba

7,2

6,55

-

6,8

-

8,7

-

México

4,73

3,73

4,87

4,3

4,5

5,4

5,5

Panamá

4,9

4,98

-

5,3

-

4,6

-

Paraguai

1,51

1,12

3,94

4,5

-

4,4

-

Peru

3,09

-

2,94

3,3

3,5

3,1

3,5

Uruguai

2,29

3,08

3,33

2,6

-

2,6

-

Índia

-

-

2,82

3,55

4,33

3,55

3,29

Fonte: 1980/1996 – Global Education Data Base e UNESCO (CASASSUS, 2001) 1998/2005 – Relatório de Monitoramento Global UNESCO (2006 e 2008) (TROJAN, 2010, p. 58).

Parte dos investimentos públicos dos países em educação são destinados às políticas desenvolvidas pelo Estado, que possuem a finalidade de
garantir a inclusão social. “Discutir mecanismos para viabilizar a inclusão
social, econômica, digital, cultural ou escolar significa admitir a lógica intrinsecamente excludente presente nos atuais modos de organização e
produção social que se querem modificar” (MATISKEI, 2004, p. 187). “A
inclusão, via políticas de inclusão escolares, sociais, assistenciais e de trabalho, funciona como um dispositivo biopolítico a serviço da segurança
das populações” (LOPES, 2009, p. 156).
O avanço da justiça e a eliminação da injustiça exigem um compromisso conjunto com a escolha institucional (lidando, entre outras coisas, com as rendas
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privadas e os bens públicos), o ajuste do comportamento e os procedimentos
de correção dos arranjos sociais baseados na discussão pública daquilo que é
prometido, em como as instituições realmente funcionam para fora e como as
coisas podem ser melhoradas. (SEN, 2011, p.302).

Ao contrário do que ocorre com a realização e a proteção dos direitos
individuais, a realização dos direitos sociais, ao depender de enormes gastos públicos, depende de decisões que extrapolam o simples raciocínio
jurídico-formal. Em um cenário de recursos escassos, no qual não há dinheiro suficiente para resolver nem mesmo os principais problemas de
saúde, educação e moradia dos indivíduos - e essa é a realidade em quase
todos os países do mundo - é necessário que alguém tome a decisão sobre
como e onde os recursos públicos serão alocados (SILVA, 2008, p. 590).
No Brasil um dos principais problemas na efetivação dos direitos fundamentais sociais é que “as políticas públicas implementadas pelos governos
nunca foram suficientes para satisfazer a imensa demanda de uma população carente de serviços em quantidade e qualidade aceitáveis” (SILVA,
2008, p. 587).
Já na realidade indiana a urgência das políticas sociais foi adequadamente politizada somente em algumas partes. A relativa fraqueza das
políticas sociais da Índia em matéria de educação básica reflete deficiências
de uma argumentação racional pública e pressão social que sejam politicamente comprometidas, e não apenas inadequações no pensamento
oficial do governo (SEN, 2011, p.383). Tais fraquezas tornaram apenas algumas experiências efetivas para transformações da realidade da educação
no país. As experiências do estado de Kerala fornecem talvez o mais claro
exemplo de como a necessidade de educação universal recebeu respaldo
político efetivo (SEN, 2011, p.384), destacando-se do restante da Índia.
O estado de Kerala (formado após a independência pela união de dois “estados
indianos nativos”, Travancore e Cochin, que receberam permissão do Raj britânico para ter suas próprias políticas internas) de fato apresentou uma
história de política pró-educação — muito mais do que o resto da Índia. Essa
perspectiva pró-educação foi mantida e intensificada após a independência,
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sob uma liderança política de esquerda, colocando Kerala substancialmente à
frente do restante do país em termos de educação escolar. Malabar, uma pequena parte da nova Kerala originada do antigo estado de Madras, na Índia
britânica, que tinha um histórico educacional mais retrógrado antes da independência, logo se alinhou com o restante de Kerala no desenvolvimento
educacional. Kerala, porém, era a exceção no cenário de atraso educacional da
Índia pós-independência, assim como o Sri Lanka, com sua história de rápida
expansão da escolarização (SEN; DRÉZE, 2015, p. 182).

O papel da educação básica no processo de desenvolvimento e progresso social é amplo e importantíssimo (SEN; DRÉZE, 2015, p. 174), que
garantem à sociedade em geral diversos acessos e direitos e impactam diretamente na qualidade de vida dos seus indivíduos. Dentre os principais
impactos, destaca-se a ampliação das oportunidades econômicas e perspectivas de emprego, diminui a insegurança política da população,
expande o conhecimento geral sobre direito humanos e garantias legais da
sociedade, bem como, contribui para a redução das desigualdades de gênero (SEN; DRÉZE, 2015, p. 177). A alfabetização da população é um
elemento chave para o aumento do desenvolvimento social e possui impacto importantíssimo no desenvolvimento humano de uma sociedade.
3. Alfabetização e desenvolvimento: a evolução do índice de
desenvolvimento humano e alfabetização dos países da América
Latina em comparação com a Índia.
O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um
processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser (PNUD,
2019). Trata-se de um conceito que embasa um dos principais índices
mundiais:
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano:
renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um
contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB)
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per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento.
Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya
Sen, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar
a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. (PNUD, 2019)

Este indicador foi criado com objetivo de oferecer um contraponto a
outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita,
que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o bem-estar
de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar,
a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente
para as pessoas, suas oportunidades e capacidades (PNUD, 2019) 5.
2F

A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não
como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o ser
humano. O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é
preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana
(PNUD, 2019).

Em análise a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano da Índia e sua posição no Ranking Mundial, observa-se que o país se encontra
em crescimento constante, conforme observa-se no gráfico abaixo, passando de um índice de 0,427 em 1990 para 0,64 em 2017 resultando em
um aumento significativo de 33%. Entretanto, ao analisar o desenvolvimento global, por meio do ranking mundial, a Índia ocupa uma posição de
“Desenvolvimento Humano Médio” (PNUD, 2018).

5

Este indicador utilizado nos relatórios utilizados como referência na presente pesquisa e são construídos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que trata-se de um órgão das Nações Unidas que executa
diversos projetos em diferentes áreas e utiliza seus recursos e experiência para gerar um impacto real em 06 principais eixos transversais: manter as pessoas fora da pobreza; governança para sociedades pacíficas, justas e inclusivas;
prevenção de crises e aumento da resiliência; meio ambiente: soluções para o desenvolvimento baseadas na natureza,
energia limpa e acessível; empoderamento das mulheres e igualdade de gênero. (PNUD, 2019).
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GRÁFICO 1 – Evolução IDH Índia
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Fonte do gráfico: próprio autor

No ranking mundial de IDH a Índia ocupa no ano de 2017 a 130º posição, estando na pior colocação em comparação com os países da América
Latina. O Brasil ocupa a 79º posição e o México a 74º. Os demais países da
América Latina, dois estão abaixo da posição da Índia: Honduras (posição
133º) e Haiti (posição 168º). Destaca-se que no mesmo período da evolução representada acima, a Índia teve um crescimento percentual de seu
IDH muito superior ao Brasil (com um crescimento de 19%) e um crescimento dobrado em relação México (com um crescimento de 16%),
conforme demonstrado no gráfico a seguir (PNUD, 2018):
GRÁFICO 2 – Comparação Evolução IDH Índia, Brasil e México
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Um dos três pilares que embasam o cálculo do IDH é a educação do
país. Historicamente a maior parte da Índia tinha um patamar de escolarização absurdamente baixo — considerando o país como um todo, quando
os britânicos o deixaram, a taxa de alfabetização de adultos era de apenas
cerca de 18% (SEN; DRÉZE, 2015, p. 182). Quando compara aos principais
países da América Latina, no mesmo ano da análise realizada na obra Glória Incerta de Amartya Sen, identificamos a expressiva diferença entre a
Índia e o país da América Latina com o resultado mais próximo do seu,
conforme tabela 2.
A questão da desigualdade entre gêneros tem produzido muito mais empenho
político nos últimos anos (conduzido frequentemente por movimentos de mulheres), o que se somou a certos esforços políticos para reduzir a assimetria
entre gêneros em campos sociais e econômicos. (SEN, 2011, p. 335).

Há também evidenciada uma história alarmante de contínua negligência do ensino fundamental e, principalmente, da educação das
meninas, que é uma necessidade central no processo de desenvolvimento
econômico e social (SEN; DRÉZE, 2015, p. 183).
TABELA 2 – Taxa de Alfabetização em Países escolhidos da América Latina em comparação com a Índia em 2010
(PNUD, 2010)
Taxa de alfabetização de adultos (% de pesTaxa de alfabetização entre musoas alfabetizadas na faixa etária de 15 anos
lheres jovens (% 25 anos ou mais)
ou mais)
2010
2010
Cuba
99,8
73,9
Chile
98,6
67,3
Peru
89,6
64,1
Panamá
93,5
63,5
México
92,9
57,7
México
92,9
57,7
Uruguai
98,2
56,6
Bolívia
90,7
55,1
Argentina
97,7
52,2
Colômbia
93,4
49,5
Brasil
90
48,8
Paraguai
94,6
46,7
Índia

62,8

26,6
Fonte da Tabela: Próprio Autor
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A atual realidade indiana (apresentada em relatórios oficiais até o ano
de 2017), a qual possui 71% da população alfabetizada demonstra um significativo aumento deste índice, apresenta um crescimento de 12% em
relação a 2010, entretanto, este ainda é um percentual baixo. A experiência
mais recente em outros lugares, incluindo a América Latina que mantém
seu índice de alfabetização entre 85% a 95%), reforça as evidências anteriores de que os padrões da educação escolar são importantes tanto para
o crescimento econômico como para a qualidade de vida. À medida que os
limites da pesquisa em educação se expandem, a enormidade do preço que
a Índia está pagando por não ter posto em prática um bom sistema de
ensino está se tornando cada vez mais clara. (SEN; DRÉZE, 2015, p. 203).
Um ponto de destaque na situação da educação na Índia é o problema
enfrentado com accountability no setor público como um todo, sendo este
ratificado pela persistente inépcia e ausência de accountability na forma
como a economia e a sociedade indianas são organizadas (SEN; DRÉZE,
2015, p. 31). É de suma importância à sociedade em geral a possibilidade
de supervisão e acompanhamentos dos investimentos públicos.
Específica da Índia é a combinação da insistência — por razões completamente
plausíveis — em ter um setor público forte com a negligência, bastante ampla,
de accountability sobre o funcionamento desse setor. Dados o seu tamanho e
o papel crucial que desempenha na estratégia indiana de desenvolvimento, é
particularmente importante perguntar como a accountability do setor público
deve ser desenvolvida e fortalecida. A triste verdade é que o debate “público
versus privado” até agora se concentrou de maneira esmagadora na “necessidade” de um setor público bem conduzido, e não em como as instituições
públicas que se supõe necessárias devem ser geridas, ou o que exatamente
tornaria os tomadores de decisão e operadores envolvidos sujeitos à accountability. (SEN; DRÉZE, 2015, p. 138).

4. Conclusão
O direito a educação, enquanto um direito fundamental social exerce,
de forma conjunta entre o Estado e o indivíduo a função essencial de limitadores da atuação Estatal, que demandam do poder público a efetivação
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de garantias essenciais aos membros da sociedade em geral. A ineficiência
por parte do Estado em garantir este acesso resulta em diversas limitações
sociais causados pela falta de alfabetização, dentre as quais destacam-se o
impacto na qualidade de vida, redução das perspectivas econômicas, a atuação política enquanto cidadão, problemas de saúde em geral, a percepção
dos direitos humanos de cada indivíduo, compreensão das garantias legais
dentre outros.
A taxa de alfabetização apresentada por dados oficiais na América Latina foi de 20,95% mais alta que na Índia em 2015 e ao analisar o Índice
de Desenvolvimento Humano no mesmo ano, destaca-se que a Índia possui um resultado menor do que todos os países da América Latina, estando
em média 0,095 inferior.
A Índia apresentou os mais baixos percentuais de investimento na
Educação em relação ao seu PIB quando comparada aos países da América
Latina, demonstrando que seu baixo índice de alfabetização (especialmente no que tange às mulheres jovens) devem ser objeto de maior vigília
por parte do Estado. Para uma efetiva atuação Estatal na alfabetização da
sociedade indiana e a garantia de um investimento adequado destinado à
educação, se faz necessário um olhar cauteloso buscando sanar os problemas de accountability do setor público, em especial nos recursos
destinados ao direito fundamental à educação.
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1 Introdução
Analisar a justiça social e o desenvolvimento no contexto latino-americano requer pensar alternativas aos processos que naturalizam a
exclusão, a desigualdade e a pobreza.
Demanda um olhar crítico sobre as relações sociais e as formas de
poder que estruturam a realidade, bem como o grave desequilíbrio que
inviabiliza a organização dessas sociedades.
Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo analisar o aumento da pobreza no contexto latino-americano e o quanto essa condição
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interfere negativamente na qualidade de vida, bem- estar e na promoção
da liberdade.
O estudo utiliza no seu delineamento dados sobre a América Latina
apresentados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
(CEPAL, 2016), reafirmando a importância de pensar a desigualdade e a
pobreza como elementos multidimensionais e determinantes para a promoção da justiça social.
Como subsídio teórico, o trabalho faz uso das teorias desenvolvidas
pelos autores Adela Cortina (2017) e Amartya Sen (2000). A filósofa espanhola em sua última obra, discute a questão da desigualdade e da pobreza
como um problema social grave que leva a novas formas de exclusão, desprezo, desamparo e violação de direitos. Para isso, apresenta o termo
aporofobia que significa aversão, temor e desprezo ao pobre, como uma
espécie de patologia social, ou seja, excludente do contrato político, econômico e social aqueles que não podem cooperar ou contribuir para as trocas
necessárias no âmbito das sociedades. A autora critica essa forma de pensamento, pois entende que eliminar a pobreza é um dever de justiça, uma
conduta ética e isso requer reduzir as desigualdades econômicas. A pobreza induz a uma discriminação entre as pessoas, limita a gerência da
própria vida, dos projetos de vida, da autonomia e da liberdade.
Nesse contexto, Sen (2000) é um dos autores que mais relaciona a
ideia de pobreza com a questão da liberdade e de capacidade para gerenciar a própria vida. Aponta que a liberdade para determinar a natureza de
nossas vidas é um dos aspectos valiosos da experiência de viver. Para o
autor, a liberdade está diretamente relacionada a oportunidade de perquirir objetivos e fins que o indivíduo deseja alcançar, abordagem das
capacidades desenvolvida pelo autor, possibilidade de uma pessoa fazer as
coisas que ela tem razão para valorizar. Nesse contexto, observa-se que o
conceito de liberdade e de capacidade estão relacionados, a liberdade como
a possibilidade de escolher o que se valoriza e o que quer realizar e a capacidade como medida para alcançar a liberdade.
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Retomando as considerações de Cortina, (2017, p. 89) a raiz mais ampla de um conceito de pobreza “supone para quien la padece falta de
liberdad, impossibilidade de llevar adelante los planes de vida que tiene
razones para valorar, carência de las capacidades básicas para tomar las
rendas de su vida.” A possibilidade de criar políticas contra a pobreza é
uma forma de promover as pessoas e as sociedades, reconhecer que todos
possuem o direito de serem reconhecidos como pessoas dotadas de dignidade, cuidado e compaixão, porém isso só será possível a partir de uma
nova ética global.
2 Pobreza como privação de liberdade no contexto latino-americano:
um diálogo entre Adela Cortina e Amartya Sen
A desigualdade e a pobreza consistem em características históricas e
estruturais da América Latina e do Caribe, sendo presente nessas sociedades
mesmo em períodos de desenvolvimento econômico e de prosperidade. Na
última década, indica a CEPAL (2016), as desigualdades foram significativamente reduzidas devido a uma postura política dos governos que passaram
a promover políticas de redistribuição e inclusão social.
Ainda assim, a desigualdade persiste nas sociedades latino-americanas
e representa o maior obstáculo contra o desenvolvimento econômico e social, consequentemente, impede que persistam os avanços na erradicação da
pobreza, na expansão da cidadania e no exercício de direitos fundamentais,
assim como enfraquece as sociedades democráticas (CEPAL, 2016).
O aumento dos níveis de desigualdade possui relação direta com a
diminuição dos níveis de mobilidade social. Tal indicação feita pela CEPAL
(2016) reafirma os estudos do sociólogo Fernando Luís Machado (2015) de
que, quanto mais cristalizada as desigualdades, maiores as possibilidades
de fortalecimentos das categorias e grupos sociais que introduzem rigidez
na sociedade, dificultando a mobilidade social. Isto é, elevados níveis de
desigualdade possuem impacto nos processos de integração social, pois
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geram experiências de vida e expectativas sociais divergentes. Consequentemente, maior será a possibilidade de rigidez social, de segregação e de
conflitos. Significa, pois, os denominados pisos e tetos pegajosos da pirâmide social, em referência às condições de inferioridade (piso) e de
superioridade (teto) persistentes e complexas que acompanham as sociedades latino-americanas.
As diversas formas de desigualdades são vistas como injustas na medida
em que as oportunidades apresentadas às pessoas para melhorar sua situação socioeconômica são marcadamente diferentes e desproporcionais, assim
como quando aqueles que estão no topo da distribuição de renda alcançam
essa posição a partir de normas, valores e mecanismos institucionais e sociais
que legitimam e preservam as desigualdades (CEPAL, 2016).
A desigualdade consiste em diferenças e disparidades na capacidade
e nas possibilidades de apropriação de recursos, renda, bens e serviços,
que causam variações no bem-estar entre grupos sociais. Isto é, a desigualdade é também o reflexo da concentração da riqueza em uma pequena
parcela da população, existindo uma grave desproporcionalidade na distribuição de bens, recursos, oportunidades e serviços. Consequentemente,
o acesso ao poder político e a efetividade dos direitos fundamentais são
limitados para a maioria da sociedade, tornando a desigualdade social um
“fenômeno indissolúvel das relações de poder no nível individual e coletivo” (CEPAL, 2016, p. 18).
Como consequência de suas características, a desigualdade social se
manifesta nos variados âmbitos do Estado e da sociedade, mas é especialmente nítida quando se trata de educação, saúde, mercado de trabalho,
renda, acesso a serviços e direitos básicos, condições de vida e proteção
ambiental. “En su permanencia y reproducción inciden diversos mecanismos de discriminación, estructurales e institucionales, de género, étnicos,
raciales y de origen socioeconómico, entre otros” (CEPAL, 2016, p. 18).
A América Latina, em especial, vivencia um grave cenário de desigualdades sociais e, apesar das tentativas de diversos órgãos, movimentos
sociais e regimes políticos, ainda são muitos os desafios para combater
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efetivamente esse problema. Nesse sentido, Adela Cortina (2017) afirma
que é preciso reduzir as desigualdades, pois não são apenas um problema
por si só na medida que são responsáveis por gerar pobreza. Além disso,
as políticas dirigidas a melhorar a igualdade de oportunidades são mais
capazes de reduzir desigualdades do que políticas de estímulo econômico,
isso porque a desigualdade é relevante e interfere nas possibilidades de
equidade e justiça social.
Reducir las desigualdades es, pues, uno de los objetivos centrales para este
nuevo siglo. Las desigualdades entre los países, mediante la ayuda al desarrollo, organizada em forma de codesarrollo para evitar imponer a los países
en desarrollo formas de vida que no desean y un cúmulo de mercancías innecesarias que no ayudan a potenciar las capacidades, sino a tranquilizar las
conciencias de los países donantes. Impulsar las medidas de desarrollo contando con los afectados por ellas es la única forma de actuar con eficacia y
justicia (CORTINA, 2017, p. 100).

A pobreza pode se manifestar de várias maneiras, mas, essencialmente, consiste em uma carência de bens, materiais e imateriais, derivada
da falta de recursos econômicos, ocasionando, consequentemente, na exclusão social de indivíduos que não possuem os meios necessários para
participar efetivamente da sociedade. E, a partir da reflexão da filósofa
Adela Cortina (2017), a pobreza desperta um sentimento de rejeição.
2.1 Desigualdade e pobreza por Adela Cortina
A aporofobia é o desprezo pelo pobre, a rejeição aos que não são capazes de devolver algo em troca para a sociedade ou que aparentem ser
incapazes disso. De acordo com a Adela Cortina (2017, p. 6), é por isso que
o pobre é excluído “de un mundo construido sobre el contrato político,
económico o social, de ese mundo del dar y el recibir, en el que sólo pueden
entrar los que parecen tener algo interesante que devolver como retorno”.
A referida autora (2017) analisa que perante qualquer oferta, explícita
ou implícita, o indivíduo se questiona o que ganhará com ela. O ser humano
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é um ser de necessidades, mas também é capaz de dar, e disso que nasce,
em essência, o Estado de Direito, da necessidade da proteção de acordo com
os deveres e responsabilidades de cada indivíduo. E a partir disso que são
construídas instituições com o compromisso de ajudar os vulneráveis. Entretanto, “los pobres parecen quebrar este juego del toma y daca, porque
nuestra mente calculadora percibe que no van a traer más que problemas a
cambio y por eso prospera la tendencia a excluirlos” (2017, p. 7).
A aporofobia é um atentado diário, quase invisível, contra a dignidade
e o bem-estar das pessoas concretas a que se dirige. Além disso, a aporofobia
possui um alcance universal, isto é, todos os seres humanos são aporófobos,
isso possui raízes cerebrais, assim como sociais, mas capazes de serem modificadas. Isto é: há uma tendência, não uma determinação imutável.
A raiz mais ampla de um conceito de pobreza “supone para quien la
padece falta de liberdad, impossibilidade de llevar adelante los planes de
vida que tiene razones para valorar, carência de las capacidades básicas
para tomar las rendas de su vida.” (CORTINA, 2017, p. 89).
O que se percebe nas sociedades do século XXI é que existe um
abismo entre os sonhos das sociedades, as declarações e a realidade. Tratase de um mundo contraditório na política, na economia, na ciência e nas
organizações sociais. O que ocorre, nas sociedades atuais, é um afastamento entre o nível de consciência moral das instituições (logo, das
declarações) para o nível das pessoas e da sociedade. Enquanto o Estado e
as instituições são legitimados pela defesa dos direitos humanos, situandose no nível ético universalista, enquanto os indivíduos que trabalham nas
instituições e os cidadãos se encontram entre o primeiro e o segundo nível
de consciência moral. Pode-se dizer, então,
que existe en esas sociedades una conciencia moral social, uma ética cívica,
que da sentido a las instituciones políticas, económicas o académicas, y es universalista, mientras que los juicios y las actuaciones personales son egoístas o
comunitaristas y pretenden favorecer a los individuos o a los grupos
(CORTINA, 2017, p. 42).
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Historicamente as sociedades ocidentais passaram por grandes progressos no que tange à consciência moral, considerando a abolição da
escravidão, à luta contra a misoginia, ao racismo, à homofobia e, atualmente, contra a xenofobia. E no que diz respeito às declarações, as
sociedades buscam, cada vez mais, uma maior maturidade moral sobre o
justo e sobre a humanidade. Entretanto, essa é a moral pensada e a moral
escrita em constituições, tratados e códigos, como a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 (ONU). “En todos ellos, erradicar el hambre, acabar
con la pobreza extrema y la desigualdad injusta en sus diversas formas es
un objetivo declarado, que forma parte de la moral pensada, escrita, declarada” (CORTINA, 2017, p. 43).
E isso contribui para o chocante contraste que existe entre as declarações e a moral vivida pelas instituições e pelos indivíduos, isto é, pela
moral adotada no dia a dia. Por um lado, afirma-se os sonhos de um
mundo possível e necessário para combater todas formas de injustiças e,
por outro, constrói-se impedimentos para a construção dessa democracia
inclusiva e dessa sonhada sociedade justa (CORTINA, 2017).
Esse abismo entre o dito e o que é feito pode se chamar de debilidade
moral, que se mostra no fato do indivíduo chegar a um juízo moral, mas
que na hora de atuar age de maneira oposto ou diferente do juízo. Entretanto, Adela Cortina (2017) mostra que essa debilidade não ocorre apenas
no indivíduo, mas também na sociedade.
O ser humano possui características biológicas que o condicionam de
variadas maneiras. Por exemplo, o autointeresse é natural ao ser humano,
é uma proteção biológica que visa à sobrevivência, não se trata de uma
tendência ética ou moral. Da mesma maneira, a orientação ao controle se
conecta com o autointeresse, na medida que se faz necessário controlar o
contexto, a família, o que é conhecido e que é seguro. A dissociação, por
sua vez, evita informações desagradáveis e protege o cérebro disso, investindo grande quantidade emocional e intelectual em se distanciar do
desagradável. Para Cortina (2017), é aqui que existe a raiz da aporofobia,
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a raiz biológica da tendência de afastar e rejeitar aquilo que o indivíduo
concebe como perturbador.
Entretanto, ter predisposições não implica que o ser humano está determinado a atuar dessa maneira, até porque o cérebro possui grande
plasticidade e adaptação ao longo da vida.
Outras tendências equilibram essas fobias, como a simpatia, apesar
de ser uma predisposição seletiva para com o grupo conhecido, estabelecendo por vezes a ideia de “nós” e de “eles”.
Existe também a empatia, que é a capacidade de compreender os sentimentos dos outros, se colocando em seu lugar através da imaginação
(KRZNARIC, 2015). Entretanto, é essa simpatia seletiva que induz, naturalmente, um empático xenófobo, uma empatia com o “nós”, e não com os
“eles” ou os “outros”. Essas características, para a referida autora, compõem, juntamente dos empecilhos culturais, políticos e sociais, um dos
maiores desafios para construir estruturas sociais justas.
Para Cortina (2017) o pobre é aquele que está fora da possibilidade de
devolver algo em um mundo baseado em dar e receber. Por isso, parece perder capacidade adaptativa biológica e social, porque são os bem situados que
podem ajudar na sobrevivência social e a prosperar. Esses “sem poderes”
podem ser os pobres, os deficientes mentais, os indivíduos “descartáveis”,
isto é, em cada esfera da sociedade, são aqueles que não podem devolver os
bens e investimentos que na sociedade são trocados, “que pueden ser favores, puestos de trabajo, plazas, dinero, votos, apoyo para ganar unas
elecciones, honores y prebendas que satisfacen la vanidad” (p. 54).
Mas o cérebro humano possui também uma grande plasticidade, e é
socialmente influenciado desde antes do nascimento. Por causa das possibilidades de influência biológica e social constante, o ser humano possui
um cérebro biossocial, em que o aprendizado e a experiência se misturam
à ação dos genes. Portanto, a educação formal e informal são essenciais,
bem como as decisões tomadas ao longo da vida e a criação de instituições
e organizações que reforçam o reconhecimento dos que não têm poder
(CORTINA, 2017).
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Na sociedade del intercambio os pobres são aqueles que parecem não
poder oferecer nada em troca em tais sociedades baseadas no intercambio,
no jogo da reciprocidade que consiste em dar com o poder de receber, seja
da pessoa a quem se dá algo, seja receber algo de outra pessoa autorizada
à troca. Essa é a base das sociedades contratualistas que, por mais que
sejam superiores do que o egoísmo, excluem os pobres porque estão submetidas ao princípio da troca, segundo o qual “a quien más tiene más se
le dará, y a quien tiene poco hasta lo poco que tiene se le quitará”
(CORTINA, 2017, p. 86).
En el mundo del intercambio, los pobres provocan un sentimiento de rechazo
porque sólo plantean problemas a quienes en realidad lo que desean es ayuda
para prosperar, suscitan desprecio cuando se les contempla desde una posición de superioridad, miedo cuando generan inseguridad y, en el mejor de los
casos, impaciência por librarse de ellos, impaciencia del corazón (CORTINA,
2017, p. 86).

Os pobres não são invisíveis, eles são invisibilizados. A rejeição, incorporada evolutivamente pelo cérebro, necessita ser superada. A
compaixão não deve existir somente no jogo de trocar e receber, mas no
reconhecimento de que o outro é um igual, sendo um vínculo que existe
antes de qualquer contrato social. Para que ocorra essa transformação em
direção aos ideais igualitários é necessário contar com a educação familiar
e escolar, com os meios de comunicação e com o conjunto da vida pública.
E, acima de tudo, é preciso construir instituições e organizações que caminhem nessa direção, pois não ajudarão a construir justiça se forem
baseadas em ideais não correspondentes. Se trata, portanto,
de crear instituciones políticas, educativas y culturales, como las que intentan
potenciar una neurodemocracia frente a los delitos y discursos del odio a los
pobres, a los mal situados en cada caso. Pero no basta con la política, la educación y la cultura, porque el peso de las instituciones económicas y de la vida
económica en su conjunto es extraordinario, tiene una decisiva influencia en
la conformación del modo de pensar y de actuar (CORTINA, 2017, p. 87).
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O compromisso de eliminar, erradicar a pobreza, tem sido adotado,
em grande parte da história humana, por determinadas pessoas e grupos,
voluntariamente engajadas. Entretanto, apesar de sua importância, entende-se que é um dever de justiça das instituições públicas, da sociedade
e do Estado, assim como da sociedade internacional, erradicar a pobreza e
a desigualdade econômica. Para isso, Adela Cortina (2017) acredita que
existam quatro tarefas fundamentais a serem cumpridas inicialmente.
Em um primeiro momento, é necessário determinar quem são os pobres, de um ponto de vista econômico, e para isso é preciso encontrar
parâmetros que permitam averiguar como caminha a luta contra a pobreza. Para isso, algumas linhas e cálculos foram desenvolvidos para
estabelecer um parâmetro, mas essas medidas precisam ser verificadas e
checadas regularmente. Isso porque é preciso considerar os contextos das
pessoas para averiguar os dados, o que é raramente verificado, adotandose uma métrica baseada na moeda, da condição financeira (CORTINA,
2017).
Enquanto alguns autores e economistas optam por adotar uma métrica monetária que por vezes (mais comum do que se espera) não
considera os contextos, existem outras propostas, como a de Amartya Sen
(2000). O economista propõe que a pobreza é caracterizada, em essência,
pela falta de liberdade. Trata-se daquele que
padece falta de libertad, imposibilidad de llevar adelante los planes de vida que
tiene razones para valorar, carencia de las capacidades básicas necesarias para
tomar las riendas de su vida. Lo cual tiene para quien la sufre consecuencias
tan indeseables como no poder ser agente de su vida, sino sólo un sujeto paciente de la lotería natural o social que le toque en suerte, y no poder perseguir
la felicidad por el camino que desearía elegir (CORTINA, 2017, p. 89).

Isto é, a pobreza introduz uma discriminação negativa entre as pessoas no que tange às capacidades básicas, como a capacidade de organizar
a própria vida e de perseguir a felicidade, pois apenas uma parte da humanidade conta e dispõe dos meios para isso. Por isso, a pobreza é um dos
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obstáculos para que o indivíduo seja agente da sua própria vida, que é um
mal para quem vive nessa situação.
A Teoria da Justiça de John Rawls (1999), que segue a linha de pensamento do deontologismo, indica que a sociedade possui a obrigação de
garantir aos seus cidadãos o mínimo de materiais, a proteção de direitos e
liberdades inquestionáveis, as bases sociais da autoestima, a igualdade de
oportunidade e uma organização social que será justa quando nenhuma
outra puder proteger melhor o direito dos meus avantajados. Na teoria
ralwsiana esses são os chamados bens primários, que consistem em bens
que toda pessoa teve ter para levar adiante qualquer plano de vida que
queira. Nessa lógica, “una sociedad será justa si la distribución de cargas y
beneficios en ella es tal que ninguna otra resulta más beneficiosa para los
menos aventajados” (CORTINA, 2017, p. 97).
Seguindo a mesma linha deontologista, Amartya Sen (2011) questiona no que e por quê deve existir igualdade e, desde os anos setenta do
século XX, vários autores tentam responder essas duas perguntas, e alguns
coincidem em entender que para considerar e respeitar todos indivíduos é
necessário atingir a igualdade social, seja através do chamados bens primários da teoria rawlsiana, seja na satisfação das necessidades básicas,
seja através de certos recursos, seja na proteção dos direitos humanos ou
no empoderamento de capacidades básicas, como defende Amartya Sen e
Martha Nussbaum (2013). “En todos estos casos se entiende que erradicar
la pobreza y reducir desigualdades es una meta ineludible del mundo económico para los siglos XX y XXI, en los que nos há cabido en suerte vivir”
(CORTINA, 2017, p. 97).
2.2 Desigualdade e pobreza para Amartya Sen
Enquanto Cortina (2017) apresenta um novo termo para designar o
fenômeno de aversão aos sujeitos tidos como pobres, afirmando sê-lo
umas das problemáticas que afeta a existência digna de seres humanos,
assim com o próprio fato das desigualdades sociais e da pobreza, Amartya
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Sen (2000) aborda a existência de circunstâncias que oprimem a liberdade
humana. Sendo a pobreza e as desigualdades sociais complexos obstáculos
contemporâneos (e também históricos), que repreendem a pessoa humana de realizar seus planos, acessar seus direitos e de promover suas
capacidades, são igualmente fatores inibidores de liberdade.
As circunstâncias de desigualdades sociais e de violações à vivência
de uma vida que valha a pena ser vivida são compreendidas por Amartya
Sen (2000, p. 9) como privações. O economista indiano reconhece que a
privação afeta tanto países ricos quanto países pobres. Em sua perspectiva,
a contemporaneidade apresenta problemas novos que reúnem e densificam-se com problemas antigos, a exemplo da “persistência da pobreza e
de necessidades essenciais não satisfeitas, fomes coletivas e fome crônica
muito disseminadas, violação de liberdades políticas elementares e de liberdades formais básicas [...]”, assim como negligência aos interesses de
mulheres, ameaças ao meio ambiente e à sustentabilidade da vida econômica e social. Nesse passo, a constatação de problemas velhos persistentes
que se entrecruzam com novos converge à ideia de fantasmas históricos,
referidos por Aníbal Quijano (2005), cenário que muito se aproxima,
quando não constitui o próprio retrato, da América Latina.
Para o alcance do desenvolvimento, Sen (2000) explica que a superação de tais obstáculos é crucial. O meio que o economista indiano
apresenta para se alcançar o desenvolvimento é a liberdade, a qual é, também, o fim perseguido com o desenvolvimento. Daí que decorre o próprio
sentido da obra bibliográfica em que o autor apresenta suas ideias:
Desenvolvimento como liberdade. “A expansão da liberdade é vista
[...] como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento. 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.” (SEN, 2000, p. 10).
É na obra de Amartya Sen (2000) que são localizadas percepções críticas às necessidades humanas, por ser, esse autor, um defensor da ideia
de capacidades, que ultrapassam a questão de renda – embora considere a
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liberdade econômica importante ao desenvolvimento. Todavia, alerta para
o fato de que a referida deve estar acompanhada de outros determinantes
para a expansão das liberdades humanas, como disposições sociais (a
exemplo da educação) e dos direitos individuais. Nesse contexto que reconhece o fato das necessidades humanas compor um conjunto que, para a
sua satisfação, depende mais do que poder econômico, Sen ultrapassa a
visão unidimensional de necessidades e, consequentemente, de privação.
Constitui, portanto, importante referencial teórico a sustentar que as necessidades humanas são multidimensionais, bem como a própria acepção
de pobreza. Não fosse o bastante, o economista argumenta circunstâncias
que obstruem o desenvolvimento, como a denominada “pobreza econômica”, sem que, com isso, incorra em pleonasmo (SEN, 2000, p. 18).
Através desta mesma compreensão é que Sen (2000) oferece severo
parecer às visões restritas de desenvolvimento, que o medem exclusivamente por critérios de valoração do produto nacional bruto (PNB), ou seja,
apenas quantificando a atividade econômica de uma região, durante determinado período. Sua abrangência de examinar as necessidades e o
desenvolvimento humano encontrou convergência nas construções teóricas de Martha Nussbaum (2015), os quais afirmam que o progresso
econômico, embora seja responsável por importantes e grandes mutações
em um conjunto social, não oportuniza isoladamente as condições dignas
de existência.
Por exemplo, os cidadãos do Gabão, África do Sul, Namíbia ou Brasil podem
ser muito mais ricos em termos de PNB per capita do que os de Sri Lanka,
China ou do Estado de Kerala, na Índia, mas neste segundo grupo de países as
pessoas têm expectativas de vida substancialmente mais elevadas do que no
primeiro. (SEN, 2000, p. 20).

As privações no sentido econômico são interligadas com outras formas de privação pelo economista indiano, que argumenta a possibilidade
da pobreza extrema tornar alguém vulnerável para a violação de outros
tipos de liberdade. “A privação de liberdade econômica pode gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou
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política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica.”
(SEN, 2000, p. 23). Mais uma vez, sua teoria realça a multiplicidade e a
complexidade da vida humana e das formas de vivê-la com dignidade.
Liberdade e capacidade são termos intensamente presentes nas obras
de Sen (2000, 2010), entrecruzando-se e compondo suas teorias sobre justiça. O economista pressupõe que o senso de justiça de um determinado
ato pode ser apurado a partir da sua capacidade em promover a liberdade
humana. Considerando que a liberdade é meio para se alcançar o desenvolvimento, bem como o seu fim primordial, pode-se dizer que justiça e
desenvolvimento estão inter-relacionados na teoria de Sen.
O conteúdo de capacidades (capabilities) consiste no poder das pessoas
em escolher a vida que desejam levar, no potencial de traçar os objetivos e
de alcançá-los, tendo em vista a conquista do bem-estar. Essa liberdade de
escolha significa, em si, uma verdadeira liberdade, que pressupõe seja para
satisfazer as necessidades humanas e para viver com dignidade.
Amartya Sen não especifica uma relação de quais são as principais
necessidades dos sujeitos, em uma lista própria, contribuição que foi, por
seu turno, desenvolvida pela filósofa norte- americana Martha Nussbaum
(2013, 2014). A autora (2013, p. 84) apresenta as capacidades como garantias humanas centrais, assentindo com Amartya Sen (2000, 2010) ao
afirmar que as capacidades humanas se traduzem “[...] no que de fato as
pessoas são capazes de fazer e ser, instruídas, de certa forma, pela ideia
intuitiva de uma vida apropriada à dignidade do ser humano.” As capabilities devem ser garantidas pelo Estado e pela comunidade internacional,
para todos os indivíduos, e integram um conceito de justiça social mínima.
Para que a capacidade encontre um campo fértil e efetivo, imprescindível se faz a liberdade, justamente para fazer escolhas, bem como as
oportunidades, no intuito de que as escolhas sejam alcançáveis. O próprio
significado de capacidade se entrelaça com o de liberdade em Sen (2000),
já que para o exercício de uma faz-se necessária a presença da outra.
“Ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados não apenas no tipo de vida que conseguimos levar, mas também na

132 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

liberdade que realmente temos para escolher entre diferentes estilos e modos de vida”, aponta Sen (2010, p. 193), que acrescenta ser a liberdade,
para determinar o tipo de vida humana, “[...] um dos aspectos valiosos da
experiência de viver que temos razão para estimar.”
Além da relação umbilical que o economista desenha entre capacidade, liberdade e desenvolvimento, importa observar sua perspectiva
sobre o próprio conteúdo de liberdade, antes de adentrar na sua percepção
de desigualdade e pobreza. Sen (2000) trata do assunto relacionando liberdade com os seus processos (que conduzem ao exercício da liberdade
para tomar decisões e para agir) e com as oportunidades reais que as pessoas têm. A liberdade refere- se à possibilidade (e também capacidade) das
pessoas criarem seus objetivos e planos de vida, assim como a oportunidade de alcançá-los. É por intermédio da liberdade que os indivíduos
exercem o que Sen denominou de “condição de agente”, envolvendo múltiplas necessidades que revestem a vida humana, nos sentidos econômico,
social e político.
A condição de agente representa uma visão sobre a pessoa e a sua
posição em sociedade, em divergência à condição de sujeito passivo e de
beneficiário inerte. Cuida-se de alguém que é capaz de promover a mudança de sua própria vida e do meio em que está inserido.
Representa a pessoa que tem condições de participar dos contextos
social, econômico e político do seu território. Essa condição faz do agente,
da pessoa humana, um membro do espaço público. Entretanto, para que
essa condição seja possível, Amartya Sen (2000) aponta para a necessidade de existir oportunidades sociais adequadas. A participação do agente
nos espaços mencionados exige, como exemplos dessas oportunidades, conhecimento e um grau de instrução básico, fazendo surgir, assim, as
condições fundamentais da liberdade participativa.
O que se constata da narrativa de Sen é que, dentre suas variadas
formas de observar e contemplar a liberdade, ele o faz como elemento acoplado à ideia de capacidade, e o visualiza além do aspecto econômico.
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Nesse conjunto, as riquezas propiciam meios para se alcançar mais liberdade para levar o tipo de vida que se deseja, mas não benefícios por si só.
A concentração de renda e de riqueza constitui um modo restrito de se
avaliar a qualidade de vida, diante da sua incapacidade de, per si, propiciar
uma boa existência, bem como pelo fato de que existem outras influências
que se projetam nos mais variados aspectos da vida humana. Por esta
mesma razão que “o crescimento econômico não pode sensatamente ser
considerado um fim em si mesmo.
O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora
da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos.” (SEN, 2000, p. 29).
De mais a mais, Sen (2000, p. 18) alerta para os obstáculos que se
apresentam neste contexto, os quais devem ser removidos, a fim de que o
desenvolvimento seja alcançado. São as principais fontes de privação de
liberdade, ou seja, circunstâncias que promovem outras limitações, por se
tratarem de “fontes da privação”. O autor elucida que consistem em: “pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social
sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos.”
Na América Latina, tais fontes de privação encontram espaço privilegiado, em razão de sua alargada presença. Desigualdades sociais fazem
parte da história da região, especialmente no país brasileiro, pelos indicadores de má distribuição das riquezas e no acesso a direitos sociais,
produzindo abismos na efetividade de direitos, na prática da cidadania e
na construção de vidas dignas. Aliado a isso, a tirania no espaço dos trópicos tem história recente e parece desejar voltar, se em algum momento
deixou de estar presente. O fez através das práticas coloniais que iniciaram
um suposto projeto de civilização na região (e ainda hoje refletem suas
sequelas, a exemplo do racismo estrutural); esteve presente também nos
governos ditatoriais do século XX e no discurso de extrema direita que tem
se fortalecido, menosprezando determinados grupos, conhecidos com o
“minoriais”, e suas respectivas pautas. A remoção das fontes de iniquidades sociais da teoria de Sen (como a ausência de equidade e o
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autoritarismo, nítido ou velado), são diretrizes imprescindíveis ao desenvolvimento da realidade local, por solaparem a liberdade e a condição de
agente na América Latina.
O autor (2000) também observa como determinados grupos são
mais afetados nas regiões em que vivem, citando as disparidades no acesso
e gozo de direitos entre pessoas negras e brancas nos Estados Unidos. Isto
é: as privações que afetam igualmente países considerados como ricos diante de seus obstáculos internos. Assimilando sua perspicácia com a
realidade do contexto latino-americano, surge um rico debate para as modalidades de privação no que se tem por pobreza multidimensional e
discriminação interseccional, correspondentes a vulnerabilidades sistemáticas, as quais afetam com maior vigor aqueles que, além dos fatores
econômico e social (que os reconhece como pobres), são discriminados e
prejudicados pela etnia, cor da pele e pelo gênero.
Alternativamente ao exame das realidades nacionais pela condição
econômica, que, como afirmado, não tem o condão de apurar o efetivo
grau de existência digna em um determinado espaço, Sen (2000) aborda
a pobreza como forma de privação de capacidades, que exige ser removida
para permitir a liberdade, ou seja, para potencializar os seres humanos a
serem livres nas escolhas, nos planos, nos objetivos de uma vida que tenham razão para valorizar. A noção de pobreza em Amartya Sen assume,
portanto, o sentido de inadequação de capacidades em vez de meramente
como baixo nível de renda. Não significa, contudo, negar que a ideia de
renda baixa ou a sua inexistência são causas principais da pobreza, tendo
em vista que a privação dos recursos econômicos pode conduzir à privação
de capacidades.
A renda não é o único meio para geração de capacidades. Do mesmo
modo, sua ausência não constitui o excepcional fator a privar os sujeitos
de suas capacidades. Há outras influências que são exercidas, como as necessidades particulares de uma pessoa e as condições sociais do espaço em
que vive, por exemplo a ideia de fome e subnutrição: se determinada pessoa tem acesso a uma remuneração adequada e dentro da expectativa de
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seu país, mesmo que tenha condições de adquirir alimentos para suprir
suas necessidades básicas, é possível que tais insumos não sejam produzidos de modo adequado, orgânico e nutritivo. É possível também que, em
sendo portadora de doenças parasitárias, ainda que a primeira assertiva
não ocorresse, esteja incapacitada de absorver os nutrientes constantes
dos alimentos que consome. Portanto, do exemplo mencionado tem-se
que, inobstante tenha acesso à renda, há privação da capacidade e da liberdade de saúde e de vida boa do agente em questão.
As duas perspectivas para a pobreza (de capacidade, como apresentado por Sen, e de renda, pela tradicional identificação da economia) não
podem deixar de estar vinculadas, como bem sinala o indiano (2000), haja
vista que a renda consiste em um importante instrumento para acessar as
capacidades. O que tem de ser pontuado é justamente a perspectiva, para
não atribuir aos recursos econômicos o imediato conceito de capacidade,
mas o de que mais capacidade possibilita um especial aumento de renda.
O que essa análise pressupõe é observar a natureza das causas da privação,
subsidiando a construção de políticas sociais justas e eficazes:
O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação, desviando a
atenção principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe
atenção exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para
buscar e, correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar esses
fins. (SEN, 2000, p. 112).

A compreensão de desigualdades tem a mesma ótica que de pobreza
e privação em Sen (2000, p. 122): pelas capacidades; desigualdade como
“deficiências específicas de capacidades básicas”. Pressupõe considerar as
privações relacionadas com desemprego, doenças, baixo nível de instrução
e exclusão social. Por exemplo, alguém que tenha condições econômicas
mais avantajadas que a maior parte da população de seu país, mas que
esteja tolhido da liberdade participativa (como de exercer direitos políticos), não é considerado “pobre” pelas análises tradicionais, embora

136 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

privado de uma capacidade importante para, inclusive, o exercício da condição ativa de agente. Tal sujeito está em condição de desigualdade com
quem exerce essa capacidade. As desigualdades também estão presentes
em um plano das oportunidades.
Nesse quesito, o autor alerta para as disparidades que prejudicam
mulheres no mundo contemporâneo, como nos aspectos de mortalidade e
de acesso à educação escolar. Para a superação da situação de penúria, Sen
(2000) também sugere melhor educação básica e dos serviços de saúde,
os quais, igualmente, melhoram as condições de existência. A diminuição
ou extinção da miséria constitui-se em relação instrumental, cujo fim é
aumentar as capacidades humanas e, por consequência, a liberdade humana.
3 Considerações finais
Como subsídio teórico e estrutural, o trabalho fez uso das teorias desenvolvidas pelos autores Adela Cortina (2017) e Amartya Sen (2000). O
diálogo produzido entre ambos neste estudo relacionou suas pesquisas atinentes às condições de existência digna, especialmente para aqueles que
delas não desfrutam, diante das desigualdades sociais e da pobreza (ou
privação) que lhes afeta. Consistiu em uma breve reflexão para fomentar
o contínuo debate a respeito das políticas sociais vigentes e da forma como
superar as iniquidades que acometem há longo tempo a América Latina.
Na filósofa espanhola residiu a questão da desigualdade e da pobreza
como um problema social grave que leva a novas formas de exclusão, desprezo, desamparo e violação de direitos. Isso através do que denominou
de aporofobia, sentimento individual e social de aversão ao pobre e que
também o exclui do contrato político, econômico e social. Para Adela Cortina (2017) a eliminação da pobreza é um dever de justiça que requer sejam
reduzidas as desigualdades econômicas. Sen (2000), por sua vez, é um dos
autores que relaciona a ideia de pobreza com a questão da liberdade e de
capacidade para gerenciar a própria vida. Para o autor, a liberdade está
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diretamente relacionada à oportunidade de perquirir objetivos e fins que
o indivíduo deseja alcançar, estando mais adiante do que a questão econômica comporta.
Cortina alerta para a debilidade moral que afeta o plano prático e na
execução das declarações de direitos. Sen, por sua vez, analisa a deficiência
de políticas sociais que focam exclusivamente na renda, sendo que o aspecto concreto carece das considerações de outras variáveis que dizem
respeito à vida e às necessidades humanas, por intermédio do que sugere
seja pelas capacidades.
O pobre, nesse contexto, é aquele que está fora da possibilidade de
devolver algo em um mundo baseado em dar e receber, na sociedade contratualista pautada pelo intercâmbio (CORTINA, 2017). É também quem
está privado do mínimo para exercer suas capacidades, tolhido do exercício da liberdade, incapaz de realizar escolhas, planos e objetivos de uma
vida que tenham razão para valorizar (SEN, 2000). A noção de pobreza
em Amartya Sen assume, portanto, o sentido de inadequação de capacidades em vez de meramente como baixo nível de renda.
No referido autor há referencial teórico para sustentar que a melhora
da qualidade de vida perpassa por outras condições que superam o critério
econômico, quando esse elemento diz respeito a somente um segmento da
vida humana e sozinho não permite a satisfação das necessidades básicas.
Em verdade, destina-se a alguma coisa. A existência digna exige a eliminação de privações (e essas, sem dúvida, incluem a eliminação da pobreza e
a redução das desigualdades sociais). O indiano não nega que a privação
de capacidades individuais pode estar fortemente relacionada com o baixo
acesso à renda e às riquezas. Nesse sentir, é verdadeira a afirmação de que,
com frequência, as privações de renda e as privações de capacidade apresentam encadeamentos correlatos.
O que se pretendeu aqui não foi privilegiar uma perspectiva em detrimento da outra, mas dialogá-las, com o objetivo de subsidiar tanto o
debate acadêmico quanto a construção de políticas públicas que se pretendam justas e eficazes. Para isso, a oportunidade de viver com dignidade e
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em melhores condições de existência na América Latina requer superar a
aporofobia – o que Cortina sugere pela educação (nas suas mais variadas
formas) e pela compaixão –, bem como as formas de privação de capacidades, o que Sen (2000) aponta pela própria liberdade, através da
participação, das oportunidades, do exercício de direitos sociais e individuais e também pela remoção de circunstâncias de opressão e negligência
(o que não deixa de ser, por uma ótica, remover a aporofobia).
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1 Introdução
Uma concepção de justiça suscita uma série de questões e comportamentos dos quais estamos habituados, mas não sabemos como defini-los
ou explicá-los. Saber o que é justiça ou que podemos fazer para alcançá-la
ou, mais ainda, quais os critérios que a definem, se tornou uma problemática que vem desde a filosofia antiga.
A incógnita quase elusiva de como podemos agir de maneira justa está
conosco há tanto tempo como a civilização ocidental, sendo muitos os filósofos que ao longo do tempo procuraram enfrentá-la, criticando ou
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endossando o debate sobre o fundamento da dignidade humana, da autonomia e da justiça na sociedade.
De semelhante modo, encontramos no capítulo terceiro da obra de
Amartia Sen, ‘Desenvolvimento como Liberdade’ a evidência da mesma
preocupação, onde Sen apresenta a sua contraposição a John Rawls e à
chamada prioridade das liberdades formais, defendidas por este no livro
‘A Theory of Justice’, uma literatura consagrada do autor que até hoje inspira debates mundo a fora sobre a sua polêmica teoria da justiça.
Sen argumenta que o posicionamento do filósofo de Harvard provoca
certo conflito com as liberdades materiais reveladas na sociedade pela concretização de determinados direitos. Apontamos como exemplo a
liberdade pessoal e o direito á propriedade. Para ele, a aplicação da teoria
rawlsiana impossibilitaria o exercício de tais direitos devido à colisão provocada entre as liberdades formais (liberties) e materiais (freedoms).
Entrementes, o que será exposto neste artigo se caracteriza por uma
questão que não pode ser afastada enquanto pano de fundo, que é a visão
de Sen a respeito das liberdades materiais (ou substantivas), sem qualquer
pretensão de responder de forma definitiva aos anseios e problemas da
sociedade atual, mas servindo como ponto de partida para o debate salutar
entre a teoria de justiça de John Rawls e o olhar que Amartya Sen direcionou para algo que Herbert Lionel Adolphus Hart – comumente citado
como H. L. A. Hart – já havia identificado nos ‘Essays in Jurisprudence and
philosophy’ como uma falha grave da teoria rawlsiana.
Por tais questões adicionamos à nossa análise as ponderações de
Hart, não apenas pelo feito de ter investigado a obra de Rawls, mas por ter
proposto uma série de objeções ao primeiro princípio de uma teoria da
justiça – àquele que trata da prioridade das liberdades formais (ou processuais) dentro do sistema ético proposto por Rawls.
De tal forma, não nos limitamos à mera discussão sobre esses autores, mas tivemos o custo de apresentar a comprovação da hipótese de que
o modelo proposto por Sen enfrenta melhor e mais adequadamente a dicotomia entre as liberties e as freedoms, ocasião em que nos filiaremos aos
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argumentos de Sen e Hart no que diz respeito às críticas a teoria de Rawls,
mesmo sabendo da influência e do legado que ele deixou na tradição filosófica.
Apesar da inegável relevância da obra de Rawls, tal quais seus críticos, não podemos ignorar as falhas da sua teoria frente à necessidade de
efetivação dos direitos substanciais. E por mais que não tenhamos o objetivo de tornar prático o nosso problema teórico – o que poderá ocorrer de
forma incidental –, nos ancoramos na ideia de que este artigo servirá de
reflexão acadêmica sobre um tema genuinamente filosófico.
Por fim, asseguramos ao leitor que o trabalho que tem em mãos foi
concebido com a intenção de acrescentar aos debates já existentes a crítica
de Sen à teoria de Rawls, perscrutando o seu significado para a filosofia
política contemporânea sem necessariamente ter a pretensão de esgotá-la,
servindo de norte para os que pretenderem algum dia refutar ou levar adiante os argumentos das páginas seguintes.
Espera-se que este estudo possa oferecer uma discussão sólida e concisa a respeito das liberdades formais e materiais, evidenciado a partir da
análise em segundo plano do papel da filosofia enquanto guardiã da teoria
moral e normativa da sociedade.
Nosso desejo é que este artigo possa servir de conhecimento para todos os que tiverem acesso ao seu conteúdo, especialmente pesquisadores
e estudantes de filosofia, cujos resultados poderão ser utilizados como suporte para a construção de mais visões a respeito do tema ao longo do
tempo.
2 O antecedente utilitário à teoria da justiça de John Rawls
Antes de ‘A Theory of Justice’ ser publicado em 1971, víamos a filosofia
prática se limitar a dois aspectos básicos da tradição utilitária que se interrelacionavam e basicamente dizia respeito à (i) análise do que era politicamente exequível e (ii) análise do que era politicamente desejável.
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A abordagem desses aspectos na teoria moral, entretanto, acontecia
de maneira isolada e durante todo o século passado poucos foram os avanços desse tipo de discussão. De modo simples, o que podemos dizer é que
a visão tradicional se ocupava da exploração isolada desses aspectos, debruçando-se ora sobre um, ora sobre outro, a depender do caso
concretamente analisado, sem maiores delongas. A injustiça consistia na
perda total da utilidade.
A exploração dessas características representava a tentativa da tradição de inquirir de maneira sistemática e bastante rude as tarefas que um
grupo de pessoas ou entidade devia empreender para alcançar determinadas finalidades, o que igualmente se estendia para o Estado e para as
questões de governo.
A falta de um sistema hígido levou a filosofia do século passado a se
afastar das questões exequíveis e assumir uma posição a priori, ou seja,
aquela em que somente eram respondidas as questões que lhe fossem próprias, sem qualquer responsabilidade sobre aquilo que pudesse ser
executado, estando alheia às investigações empíricas que seriam próprias
das ciências, mas, centrando-se apenas nos fins desejáveis, sem explorar o
que estivesse relacionado aos princípios éticos ou alicerçar os fundamentos básicos de uma justiça concreta.
Na publicação ‘Outline of a Decision Procedure for Ethics’ (1951),
Rawls rejeitou a posição defendida pelos outros filósofos que pregavam a
impossibilidade de se analisar a filosofia de maneira exequível, se posicionando pela existência de uma forma sistemática de organizar os princípios
éticos, o que consistiu na via principal para a formulação do que mais tarde
resultaria em uma teoria da justiça.
Segundo alguns autores, o método que Rawls propôs é apresentado
e justificado por um paralelismo estabelecido entre a lógica e a linguística
(PETIT e KUKATHAS, 2005 p. 20) 4, o que de fato pode ser percebido nas
29F

4

Desenvolver uma lógica, pelo menos no sentido em que se espera que ela explique hábitos de raciocínio dedutivos
ou indutivos, é identificar princípios tais que, ao conformarmo-nos com eles, sejam conduzidos a inferências intuitivamente válidas, à primeira vista, numa consideração reflexiva. Do mesmo modo, aperfeiçoar uma teoria da
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páginas densas do seu polêmico e ousado livro (PETIT e KUKATHAS, 2005
p. 19-21; 46-53 e 578-582).
Para Rawls, o desenvolvimento de uma teoria ética parte da identificação dos princípios cuja aplicação induz à intuição de um julgamento
correto quando aplicado aos casos reais. Ou seja, uma boa teoria da justiça
seria aquela capaz de reprimir a supressão de direitos de uma sociedade
ao tempo em que asseguraria a liberdade fundamental individual das pessoas, explicando e sistematizando nosso senso intuitivo de justiça da
mesma forma que a lógica anuncia o nosso juízo de validade e a linguística
nos conduz à gramaticalidade das palavras dando sentido a elas quando
verbalizadas ou escritas.
Nesse ínterim, para que ‘A Theory of Justice’ não parecesse apenas uma
reconstrução das teorias já existentes, Rawls apresentou duas observações
importantes. A primeira, que se ligava aos juízos ponderados, alheios aos
interesses particulares e longe dos fatores externos, sendo equiparado aos
juízos que sistematizamos na lógica e na linguística, não devendo traduzir
as intuições mais imediatas. A segunda, trata do ponto de equilíbrio a ser
atingido (equilíbrio reflexivo), no qual se admite mais uma vez a existência
de um paralelismo intrínseco entre a lógica e a linguística.
Para Rawls, é provável que um teórico ao tentar sistematizar um
senso de justiça encontre alguns juízos ponderados que julgue impossível
ajustá-los aos princípios que noutro cenário seria perfeitamente adequado.
Em nossa percepção, esse tipo de atitude representa o regresso do autor
às preocupações analíticas ao estilo da argumentação, algo que encontramos na tradição da filosofia política e que o autor partiu em retomada
quando esquadrinhou a sua teoria.
Já nos primeiros parágrafos da sua magna ‘A Theory of Justice’, o autor nos explica que grande parte da filosofia moral do seu tempo adotava
alguma forma de utilitarismo e isso teria acontecido por muito tempo
desde os precursores da teoria da utilidade, admitindo que as críticas que
gramática, como Noam Chomsky em particular insistiu, é descobrir princípios que sirvam igualmente as nossas
instituições de gramaticalidade, ainda que distintas das de validade (PETIT e KUKATHAS, 2005, p. 20).
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outros teóricos dirigiram a grandes intelectuais como Hume, Bentham e
Mill, por exemplo, foram tomadas a partir de perspectivas muito restritas,
sem qualquer ameaça à limitação que era imposta por aquela teoria.
O filósofo de Baltimore argumenta que percebeu nos textos a que teve
acesso ao longo da sua trajetória que muitos críticos apontavam para o
obscurantismo, para as incongruências e para as implicações do “consequencialismo” utilitário 5 na vontade individual das pessoas, mas nenhum
deles tinha almejado de fato a criação de um sistema teórico que se opusesse completamente à teoria da utilidade.
Talvez isto tenha acontecido porque antes da tradição analítica existia
uma presunção inibidora de que não era possível a criação de uma sistemática partindo dos princípios éticos da sociedade no lugar de uma moral
coletiva. Por isso, se a teoria de Rawls não é a melhor, como aponta Sen
na sua crítica, devemos pelo menos reconhecer a ousadia do autor em sistematizar uma teoria da justiça a partir dos princípios éticos, o que antes
era julgado como uma ideia impossível.
30F

3 A felicidade como princípio máximo da justiça
O tomo da felicidade geral como a expressão máxima do bem não
excluía a ideia de cada indivíduo buscar a sua própria felicidade. No livro
The Principles of Morals and Legislation, Bentham defendeu que a função
do legislador é harmonizar os interesses públicos e privados, coincidindo
os interesses particulares com os interesses da comunidade. É assim que
ele justifica o princípio da utilidade para a criação das leis penais.
Já para as leis civis, o filósofo defendia a observância de quatro finalidades: subsistência, abundância, segurança e igualdade. Percebe-se,

5

O termo consequencialismo é usado nesta seção entre aspas pois como teoria moral possui uma relação aproximada
ao utilitarismo, mas com ele não se confunde. A respeito disso, Kymlicka diz que todos nós já tivemos de lidar com
pessoas que dizem que algo é moralmente errado, contudo, são incapazes de dizer quais as consequências ruins que
são advindas. O consequencialismo impede tais proibições morais evidentemente arbitrárias, pois exige que qualquer
um que condene algo como moralmente errado mostre quem é prejudicado com isso, ou seja, que demonstre como
a vida de alguém pode se tornar pior mediante aquilo. De igual modo, o sequencialismo uma coisa somente é boa se
tornar melhor a vida de alguém. (KYMLICKA, 2006, p. 13).
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então, que a filosofia benthamiana não tinha qualquer apreço pela liberdade individual. Este mesmo sentimento de desprezo foi levado adiante e
compartilhado por James Mill, amigo e discípulo de Bentham que, posteriormente, passaria os mesmos ensinamentos para o seu filho, John Stuart
Mill.
Ao afirmar que os indivíduos devem procurar a todo custo seu próprio prazer, a teoria de Bentham deixava uma grave lacuna teórica, pois,
se isto é verdadeiro, como poderíamos acreditar que o legislador buscaria
na formulação das leis o prazer de todos? Se o filósofo fosse convidado
para elaborar alguma lei em seu país, iria considerar seus próprios interesses ou os interesses públicos? Beneficiaria a sua classe em detrimento
de outras? É certo que a sua teoria falha pela ingênua confiança de que os
legisladores estariam supervisionados pela democracia, talvez porque as
instituições democráticas da época não fossem tão complexas como nos
dias atuais. Mas somente isso justificaria uma reformulação?
No princípio da utilidade o que importava mesmo era a quantidade
de prazer envolvido na ação, o que parecia teoricamente razoável, mas não
perfeito, tanto é que algum tempo depois, sem modificar os conceitos teóricos básicos do mestre, Mill passou a considerar também a qualidade
desse mesmo prazer, não importando a intencionalidade da ação individual, mas sim o resultado, o efeito, sinalizando não apenas a continuidade,
mas também a renovação da teoria. Significa que se da ação pudesse ser
promovida de fato a felicidade da sociedade, então a ação era correta. Ou
seja, os fatos apenas seriam ruins se opostos ao desejo.
Se este diagnóstico estiver correto, devemos afirmar que os utilitaristas defendem a ordem moral como sendo o resultado do equilíbrio entre
os interesses públicos e privados, e somente o princípio da utilidade pode
proporcionar um critério de julgamento entre a moral e a lei, enquanto a
função do governo é promover a felicidade geral, punindo e recompensando as ações individuais (BENTHAM, 1789, p. 977).
No seu brilhante artigo, Peluso (In: CARVALHO, 2007, p. 25) diz que
um utilitarista acredita que a lei deve servir ao interesse do povo. De fato,
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pois o objetivo geral da lei é dar amplitude à felicidade coletiva, excluindo
as atitudes que possam diminuí-la. É assim, por exemplo, que Bentham
justifica no The Principles of Morals and Legislation o ato de punir: evitar
um mal ainda maior (BENTHAM, 1979, p. 59).
Assim, admite-se em primeiro lugar que a lei é moralmente falível.
Em segundo, que os julgamentos morais são capazes de ser justificados
(PELUSO, 2007, p. 25). Porém, essa questão de como se deve viver e almejar uma vida digna perante outros seres humanos não pode estar
dissociada da própria liberdade e do direito de posse do indivíduo. A sujeição à vontade da maioria restringe a liberdade e reduz o indivíduo à
alienação, condenando-o a uma vida miserável.
Henry Sidgwick aperfeiçoou ainda mais a teoria utilitária ao se ocupar com o bem-estar da sociedade em detrimento à vontade individual,
especialmente das minorias ou dos que não pudesse representar os desejos
e as aspirações da maioria. Rawls atribuiu a Sidgwick a descrição de que a
busca pela maximização da própria felicidade contribui para o bem-estar
social coletivo:
[...] cada homem ao realizar seus interesses é livre para avaliar suas perdas e
ganhos. Podemos nos impor um sacrifício agora por uma vantagem maior depois. Uma pessoa age de um modo muito apropriado, pelo menos quando
outros não são afetados, com o intuito de conseguir a maximização do seu
bem-estar, ao promover seus objetivos racionais o máximo possível. (RAWLS,
2000, p. 25)

Consequentemente, o sacrifício do direito fundamental à liberdade
acaba sendo afetado pelas regras morais de satisfação do interesse da coletividade, implicando até mesmo em crime contra os direitos humanos, à
medida que a violação de direitos priva a liberdade do corpo.
Portanto, não há razão, em princípio, para que os ganhos maiores de alguns
não compensem as perdas menores de outros; ou mais importante, por que a
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violação da liberdade de poucos pode não ser corrigida pelo bem maior compartilhado pela maioria. (RAWLS, 1971, p. 23, tradução nossa) 6.
31F

Esse tipo de sociedade defendido pela filosofia de Sidgwick e tantos
outros levou Rawls a elaborar uma teoria da justiça que pretendia se consolidar como uma alternativa a todas as formas possíveis de utilitarismo 7.
Rawls utilizou a teoria de Sidgwick devido à complexidade das inúmeras
formas e versões existentes da ética utilitária, cuja evolução acontece até
os dias atuais. Dessa forma, o autor evitou tratar cada uma dessas formas
direcionando a sua crítica para o que seria o pano de fundo de todas elas:
o princípio da utilidade.
A acusação de Rawls contra o utilitarismo em geral está no seguinte
trecho:
32F

Assim como o bem-estar de uma pessoa é construído a partir de uma série de
satisfações experimentadas em diferentes momentos ao longo de sua vida, da
mesma maneira o bem-estar da sociedade deve ser construído a partir da satisfação dos sistemas de desejos dos muitos indivíduos que pertencem a ele.
(RAWLS, 1971, p. 21, tradução nossa) 8.
3F

Ou seja, o inconformismo do autor é demonstrado pelo conflito que
há entre os interesses individuais e os interesses gerais da sociedade, havendo incomunicabilidade entre aquilo que a sociedade espera e o que
almeja a vontade individual. O que pode resultar disso é que em algum
momento o interesse do indivíduo que compõe a parcela menor da sociedade será esquecido.
À medida que estas ações são maximizadas pela ilusão de que atende
ao bem-estar coletivo, mais a sociedade experimentará a injustiça e a violação de direitos básicos, pois o tipo de sociedade ordenada desejada pelos
6

Thus there is no reason in principle why the greater gains of some should not compensate for the lesser losses of others; or
more importantly, why the violation of the liberty of a few might not be made right by the greater good shared by many.
7

Thus what we shall do is to collect together into one conception a number of conditions on principles that we are
ready upon due consideration to recognize as reasonable. (RAWLS, 1971, p. 19).
8

Just as the well-being of a person is constructed from the series of satisfactions that are experienced at different
moments in the course of his life, so in very much the same way the well-being of society is to be constructed from
the fulfillment of the systems of desires of the many individuals who belong to it.
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utilitaristas ignora completamente a liberdade individual fundamental em
nome da satisfação global de interesses.
Noutro aspecto, importa que tenhamos em mente que o postulado
utilitarista compõe-se de uma série de outras teorias que foram surgindo
ao longo dos séculos e que sob muitos aspectos concordaram entre si e
formaram uma teia filosófica consistente, embora essas teorias possam divergir entre si em pontos secundários, o que para muitos não compromete
o sistema normativo como um todo. A regra de utilidade é tão vasta e complexa 9 que se torna inconcebível atribuí-la ao filósofo A ou B, o que jamais
seria possível.
O utilitarismo em seu estado clássico, segundo os preceitos de Jeremy
Bentham, define a utilidade como prazer ou felicidade, reduzindo uma
gama de direitos aos estados mentais do ser humano, deixando de lado das
estatísticas de prazer tanto a liberdade individual quanto a realização ou
violação dos direitos básicos estabelecidos socialmente.
Para Rawls, o utilitarismo não tinha qualquer apreço pela liberdade
nem pelos direitos básicos das pessoas. O filósofo de Baltimore condenou
à práxis do utilitarismo quando apresentou um esboço das graves falhas
da teoria que poderiam anular por inteiro a liberdade individual (Rawls,
2000, XIV) e condenar o cidadão à vulnerabilidade e à injustiça, o que seria
legitimado na sociedade por uma vontade da maioria a partir de um cálculo de benefícios.
Para os utilitaristas, as falhas apontadas por Rawls são pontuais e não
levam à invalidade desse sistema moral, afirmando que do princípio da
utilidade ressoa um protagonismo uníssono que atende a prioridade que
se deve dar às consequências do que fora exposto ao julgamento de um
sentimento moral amplamente aceito.
O julgamento a que nos referimos obedece a regras de prioridade tipicamente hedonistas 10. Mas quando a regra entrar em conflito, o que
34F

35F

9

Há muitas formas de utilitarismo, e o desenvolvimento dessa teoria tem continuado nos últimos anos. Não farei
aqui um levantamento de suas formas nem levarei em conta os numerosos aperfeiçoamentos encontrados em discussões contemporâneas. (RAWLS, 2000, p. 24).
10

Corrente filosófica do período Helenista que tinha o prazer como bem supremo para o alcance da felicidade.

150 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

havemos de priorizar? O que podemos fazer para alcançar a tão sonhada
felicidade? Segundo Harrison (1975, p. 102), uma ação moralmente correta
é aquela que deve ser praticada. Noutra linha, o precursor do utilitarismo
moderno acreditava que a ação moralmente correta é aquela capaz de promover ou não a felicidade; para isso, devia-se considerar uma espécie de
cálculo de benefícios:
[...] Pelo princípio da utilidade entenda-se aquele princípio que aprova ou desaprova qualquer ação, de acordo com a tendência que parece ter de aumentar
ou diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em questão: ou, o que é
a mesma coisa em outras palavras, para promover ou se opor a essa mesma
felicidade. Digo qualquer ação, e, portanto, não apenas a ação de um indivíduo
particular, mas também de todas as medidas de governo (BENTHAM, 1781,
p.14, tradução nossa) 11.
36F

Devido à dificuldade de medição da felicidade, a utilidade era definida
como uma representação numérica das escolhas de uma pessoa. Mas Bentham não foi o primeiro a considerar o binômio prazer/dor na concepção
da justiça. Desde a Grécia Antiga a busca pela felicidade tem sido alvo de
intensos debates entre os filósofos de diferentes épocas, para os quais o
uso da razão na tentativa de explicar a natureza humana possibilitou à
filosofia impulsionar as primeiras transformações da humanidade. Por vezes a filosofia apontou o que deveria ser o caminho do bem-estar.
A felicidade em si é um conceito filosófico bastante amplo, com ramificações para diversas ciências. Embora não estejamos construindo um
tratado de psicologia, mas lidando com uma abordagem conceitual do utilitarismo, isso nos furta à análise de como o cálculo de benefícios
(maximização da felicidade) pode afetar a liberdade individual das pessoas
e o direito de propriedade.
Neste sentido, Sen utiliza como exemplo as pessoas que consideram o
exercício do direito de propriedade como algo que as torna independentes e
11

[...] By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever.
according to the tendency it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in
question: or, what is the same thing in other words to promote or to oppose that happiness. I say of every action
whatsoever, and therefore not only of every action of a private individual, but of every measure of government.
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que pelo mesmo direito entendem que não pode haver restrições à posse,
herança e gozo. Essas pessoas defendem que tanto patrimônio físico quanto
os seus rendimentos não devem ser afetados pela tributação ou autuações
fiscais. Por outro lado, o que percebemos é que as mesmas pessoas que defendem o seu direito à propriedade ignoram a ideia da desigualdade de
posse, levando estes a reclamarem pelo fim da propriedade privada.
Ora, a abordagem consequencialista do utilitarismo sugere uma consideração dos benefícios ou males atinentes ao direito de propriedade
visando à satisfação global por uma soma de resultados. Tal discussão é
capaz de promover uma atitude que pode ser interpretada como uma ação
arbitrária e injusta, segundo a teoria da utilidade, algo que Rawls procurou
combater apresentando o princípio de uma ‘justiça como equidade’.
Em termos próprios, a felicidade é uma questão filosófica antiga, mas
que deságua no sentimento de justiça que o indivíduo deve ter ao buscar
uma conduta correta e moralmente aceita. Na obra “Utilitarismo em
Foco”, publicada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no
ano de 2007, encontramos uma explicação sucinta de que o utilitarismo...
[...] se trata de uma linhagem de teorias que estimam a qualidade moral das
ações, regras ou instituições por suas consequências – favoráveis ou não – para
a produção do prazer/satisfação das preferências ou interesses; numa palavra,
para a promoção da felicidade não só do agente, mas de todos os indivíduos
potencialmente afetáveis [...]. (CARVALHO, 2007, p. 8).

Essa qualidade moral das ações reflete na construção do senso de justiça justamente porque a justiça não se estabelece como uma esfera
separada da moral. Bentham foi um dos que defendeu que as ações e o
caráter humanos podem ser julgados através de um critério moral 12, critério este que utilizou para organizar o seu pensamento a respeito da
doutrina utilitária quando estabeleceu o princípio da utilidade.
37F

12

De igual modo, o britânico David Hume defendeu que “[...] por mais insensível que seja o homem, ele será tocado
pelas imagens do certo e do errado e, por mais obstinados que sejam seus preconceitos, ele deve certamente observar
que outras pessoas são suscetíveis às mesmas impressões”. (HUME, 2004, p. 226).
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O utilitarismo moderno enfrentou alguns problemas hedonistas, e
por mais simples que fossem, eles não passaram despercebidos por John
Stuart Mill (1806-1873), que propôs um hedonismo qualificado e uma sofisticada concepção de felicidade sem alterar o que Bentham já tinha
proposto como pilar do utilitarismo moderno em The Principles of Morals
and Legislation, de 1781.
Ao perceber que parte da filosofia moral resultava da problemática
de como o homem devia viver e o que devia fazer para alcançar o bem e a
justiça, Mill declarou que a vida justa deve-se pautar na busca da felicidade
(Mill, 1863, p. 8-9), não somente a própria, mas a de todos aqueles cujo
bem-estar possa ser afetado pela nossa conduta. Assim, o projeto utilitarista está fundado no individualismo e nenhuma atitude humana pode ser
censurada ou aprovada sem se postular o princípio de que cada indivíduo
busca o seu próprio prazer ou utilidade (Peluso, 2007, p. 21).
A retomada da utilidade entre os iluministas reacendeu o debate em
torno do binômio prazer/dor, levando vários pensadores a readmitirem a
hipótese da busca da maior felicidade e a consagrá-la como um princípio
teórico da filosofia moral utilitarista, ainda que no mesmo período John
Stuart Mill tenha atenuado esse binômio com a diferenciação entre “prazeres maiores” e “prazeres menores”, respondendo às primeiras críticas
dirigidas à teoria da utilidade no livro “Utilitarianism”, de 1863. O utilitarismo de Mill segue uma percepção hedonista na medida em que pensa a
felicidade em termos de prazer e ausência de dor.
Embora a tradição utilitarista tenha sido defendida por alguns dos
pensadores mais notáveis da história do pensamento, nenhum deles se
dedicou à conceituação do utilitarismo e talvez isto tenha contribuído de
maneira decisiva para que Jeremy Bentham ganhasse a fama de pai fundador da escola utilitarista após a publicação de The Principles of Morals
and Legislation, em 1789.
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A filosofia benthamiana advogou no sentido de que o bom é aquilo
que nos traz prazer, e o mau é o que nos provoca a dor 13. Logo, “uma ação
é moralmente correta se tende a promover a felicidade e condenável se
tende a produzir a infelicidade 14”, considerada não apenas a felicidade individual, mas a de todos que serão afetados por ela. Essa é uma discussão
bastante ampla e abrange uma série de outras questões a que não se destina este trabalho.
Bentham atribuiu a Priestley a formulação da doutrina, mas segundo
Russell (1957: p. 669), o utilitarismo estava contida virtualmente no contratualismo de Locke. Entretanto, mesmo que Bentham não tenha sido o
único a pensar de maneira utilitária, certamente ele foi o primeiro a teorizar o método da utilidade para a aprovação das ações morais individuais.
Rawls, porém, atribui o pioneirismo moderno da teoria a dois outros britânicos: Hutcheson e Shaftesbury 15.
38F
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A 5ª edição de “Outlines of the History of Ethics, de Sidgwick, contém uma
breve história da tradição utilitarista. Podemos segui-lo em assumir, ainda que
arbitrariamente, que ela começa com “An Inquiry Concerning Virtue and Merit”, de Shaftesbury (1711) e “An Inquiry Concerning Moral Good and Evil”, de
Hutcheson (1725). Hutcheson parece ter sido o primeiro a afirmar claramente
o principio da utilidade (RAWLS, 1999, p. 20, tradução nossa).

Para Rawls (1999: p. 20), a tradição do utilitarismo teve início a partir
das obras de Shaftesbury (1711) e Hutcheson (1725), sendo este o primeiro
a formular, claramente, o princípio da utilidade ao dizer que “a melhor
ação é aquela que produz a maior felicidade para o maior número de pessoas; e pior é aquela que, de igual maneira, ocasiona a miséria”.
13

Anotamos que “prazer” e “felicidade” são termos empregados como sinônimos tanto na obra “The Principles of
Morals and Legislation”, de 1781, como em toda a filosofia do autor.
14

Bentham define o estado de felicidade da seguinte forma: “In so far as the sum of the pleasures of all kinds, experienced by the person in question, during the length of time in question, is regarded, as considerable – the sum of the
pains of all kinds experienced by him during that same length of time, being, moreover laid out of the account – the
state which in that respect he is regarded as being in, is termed as state of happiness (Bentham, 1965-1966, 83)”.
15

Sidgwick’s Outlines of the History of Ethics, 5th ed. (London, 1902), contains a brief history of the utilitarian tradition. We may follow him in assuming, somewhat arbitrarily, that it begins with Shaftesbury’s An Inquiry
Concerning Virtue and Merit (1711) and Hutcheson’s An Inquiry Concerning Moral Good and Evil (1725). Hutcheson
seems to have been the first to state clearly the principle of utility (RAWLS, 1999, p. 20).
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A crítica de Amartya Sen à métrica
dos bens primários de John Rawls
Brunno Leonarczyk Bomfim 1
Daniel Rubens Cenci 2
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1 Introdução
A partir da publicação de Uma Teoria da Justiça de John Rawls, em
1971, surge uma preocupação com relação a qual enfoque de justiça distributiva melhor traduz os ideais daqueles que se preocupam com a
igualdade, mas também com a liberdade. A teoria liberal igualitária marcou um novo tempo no mundo acadêmico, refletindo sua grandiosidade
teórica na quantidade de autores que se inspiram em seus princípios para
embasar novos temas ou elaborar suas críticas. Amartya Sen é um dos
mais influentes economistas da atualidade, que em diversas obras já teceu
críticas a Teoria da Justiça de John Rawls.
O presente artigo fará uma breve análise, sem esgotar o tema, sobre
qual a abordagem crítica de Amartya Sen a John Rawls, aproveitando o
tema para analisar conceitos e explicações de ambos os autores, tendo
como guia o livro O liberalismo igualitário, sociedade democrática e justiça
1
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internacional, do professor Álvaro de Vita. É de extrema importância o estudo e a análise das teorias da justiça modernas, pois conhecimentos dessa
natureza tornam o indivíduo consciente acerca da atuação das instituições
básicas da sociedade em que este está inserido.
A ideia de capacidade, desenvolvida por Amartya Sen, assim como a
noção de bens sociais primários, elaborada por John Rawls, são fundamentais para o presente texto. Enquanto a primeira diz respeito à liberdade
que uma pessoa tem de escolher entre diferentes tipos de vida, a segunda
se refere a um quinhão equitativo de bens que qualquer pessoa pensa ser
razoável ter. John Rawls desenvolveu uma Teoria da Justiça com um foco
normativo nas instituições. Amartya Sen já não é tão pretencioso, sua elaboração teórico-normativa não é tão minimamente desenvolvida como a
de Rawls, não é uma teoria da justiça em si, mas sim uma concepção de
justiça distributiva em sentido estrito. Desse modo, trataremos a seguir
das proposições de ambos os autores, apresentando as ideias de forma
clara ao leitor.
Quanto à metodologia, a pesquisa é do tipo exploratória. Na sua realização será utilizado o método de abordagem hipotético-dedutivo,
observando os seguintes procedimentos: seleção de bibliografia e documentos afins à temática, em meios físicos e na rede de computadores,
interdisciplinares, capazes e suficientes para que o pesquisador construa
um referencial teórico coerente sobre o tema em estudo, responda o problema proposto, corrobore ou refute as hipóteses levantadas e atinja os
objetivos propostos na pesquisa; leitura e fichamento do material selecionado; reflexão crítica sobre o material selecionado; exposição dos
resultados obtidos através de um texto escrito monográfico.
2 Desenvolvimento
Amartya Sen e John Rawls em suas trajetórias teóricas se esforçam
para encontrar um ponto intermediário entre uma concepção plenamente
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objetiva de bem-estar e outra estritamente subjetiva, ou welfarista. Concepções plenamente objetivas, ou perfeccionistas, não tem como lidar com
um dos componentes centrais de uma teoria da justiça: o pluralismo moral. Vemos que “nas sociedades modernas, sobretudo nas liberaisdemocráticas, rejeita-se a crença [...] de que há somente um modo de vida
ou de atividade na qual as formas de excelência moral ou intelectual distintivas do ser humano podem se desenvolver” (VITA, 2008, p. 93). Ou
seja, não é possível estabelecer quais formas de vida são dignas, pois trabalhamos com fatores não mensuráveis.
Mas recusar este perfeccionismo moral não pode nos levar a adotar
uma concepção subjetiva de bem-estar. Cabe destacar que uma concepção
deste tipo leva em conta apenas apreciações subjetivas, sendo que a sua
versão mais influente é aquela que trata da “satisfação versus frustração
de desejos e preferências” (VITA, 2008, p. 94). A crítica de Sen a esta concepção se refere ao problema de se considerar os desejos como fonte única
daquilo que tem valor para o bem-estar de uma pessoa. Quando desejos
são tomados, não como evidência, mas como a única forma de valorar o
bem-estar, podemos encontrar um problema grave, pois muitas vezes os
desejos podem estar adaptados a um modo de vida penoso e arbitrário.
Segundo Sen, é possível dizer que
os destituídos tendem a conformar-se com sua privação pela pura necessidade
de sobrevivência e podem, em consequência, não ter coragem de exigir alguma
mudança radical, chegando mesmo a ajustar seus desejos e expectativas àquilo
que sem nenhuma ambição consideram exequível. A medida mental do prazer
ou do desejo é maleável demais para constituir-se em um guia confiável para
a privação e a desvantagem. Assim, é importante [...] favorecer a criação de
condições nas quais as pessoas tenham a oportunidade de julgar o tipo de vida
que gostariam de levar (SEN, 2000, p. 82).

Como encontrar um meio termo? Na perspectiva de Amartya Sen,
como bem explicita Álvaro de Vita (2008, p. 96-97), o problema da seleção
do espaço de avaliação é central, pois não há como tornar as pessoas iguais

Brunno Leonarczyk Bomfim; Daniel Rubens Cenci | 161

em todas as dimensões possíveis de se considerar para a vantagem individual. A razão para isso é a diversidade humana nas circunstâncias sociais
(renda, cultura, espaço familiar), talentos, capacidades (incluindo a saúde), gostos, preferências e valores. Nenhuma concepção de igualdade
distributiva pode tornar as pessoas iguais em todas essas dimensões, pois,
conforme o referido autor, a decisão de torná-las iguais em uma significa
torná-las desiguais em outra.
Suponhamos que a preocupação dos igualitários fosse única e exclusivamente a distribuição igual de renda. Isso implicaria em quinhões
desiguais de benefícios individuais, dadas as variações de capacidades naturais que resultam em uma diferença de o que é realmente valioso. Por
exemplo, “uma pessoa portadora de deficiência física severa [...] teria
muito mais problemas que uma pessoa saudável para converter um
mesmo nível de renda nos objetivos que considerasse serem valiosos para
sua vida” (VITA, 2008, p. 97) pois, antes deles, vêm a necessidade de um
aparelho ou medicamento que possui um custo.
A forma de igualdade com a qual os igualitários deveriam se preocupar, segundo Amartya Sen (2000, p. 94), leva em conta as “liberdades
substantivas – as capacidades – de escolher uma vida que se tem razão
para valorizar”, ou seja, a liberdade igual de funcionar, na medida em que
o importante não é a titularidade de bens e recursos, mas sim estados e
atividades valiosos – denominados functionings – aos quais esses bens e
recursos possibilitam que as pessoas tenham acesso. Segundo Álvaro de
Vita (2008, p. 98), são exemplo de functionings: estar livre de epidemias
e doenças facilmente curáveis, estar nutrido e bem vestido, ser alfabetizado, desenvolver um senso de autorrespeito, ser capaz de participar de
forma ativa na sociedade, entre outros. Porém, a noção normativa de Sen
não se restringe as functionings, mas vai além, tratando da capacidade.
Conforme Álvaro de Vita (2008, p. 98),
as functionings constituem os ingredientes do bem-estar; e as functionings
que uma pessoa consegue realizar (ou ter acesso) em sua vida definem o nível
de bem-estar efetivamente alcançado. Mas o bem-estar alcançado não é, para
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Sen, uma medida suficiente da vantagem ou do benefício individual. As comparações interpessoais de vantagem deveriam se basear sobretudo na
liberdade de alcançar bem-estar.

Desta forma, o que é importante para estimar a vantagem individual
não é somente o nível de bem-estar efetivamente alcançado, mas também
a liberdade que uma pessoa tem de escolher entre diferentes tipos de vida,
sendo que essa liberdade que um indivíduo possui vem a constituir sua
capacidade (VITA, 2008, p. 99). Mas por que essa capacidade de escolha é
tão importante? Podem ser listadas três razões para tal, apontadas por Álvaro de Vita (2008, p. 100-101). Em primeiro lugar, por que evita a visão
perfeccionista antes explicitada, ou seja, a ideia de Sen não segue a noção
de que uma única forma de vida pode ser apontada como superior às demais, logo, não se valoriza um tipo específico de vida, mas sim “a liberdade
substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou,
menos formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos)” (SEN, 2000, p. 95).
Em segundo lugar, o foco na capacidade também afasta Sen das concepções welfaristas de bem-estar, pois em uma sociedade que valoriza a
capacidade de funcionar os níveis de bem-estar que cada um alcança dependerá sempre das preferências, valores e escolhas de cada um, isso
significa que existe um lugar de suma importância para a responsabilidade
individual. Isso acontece porque “se conferimos um peso moral à responsabilidade individual, a vantagem individual deve ser avaliada, não pelo
nível de bem-estar alcançado, mas sim pelas oportunidades que uma pessoa tem de alcançar bem-estar” (VITA, 2008, p. 101).
Em terceiro lugar, a liberdade de escolher tem um valor em si
mesmo, valor este que não é percebido quando somente as functionings
realizadas (o que uma pessoa realmente faz) são levadas em conta. Importante mencionar o que é um conjunto capacitário. Segundo Sen
“consistiria nos vetores de funcionamento alternativos dentre os quais a
pessoa pode escolher”, sendo que o vetor de funcionamento “é a realização
efetiva de uma pessoa” (SEN, 2000, p. 96). Logo, o que possui um valor
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intrínseco, segundo interpretação de Vita (2008, p. 101) é a liberdade de
escolher o vetor de funcionamento. Conforme Sen (2000, p. 96), a possibilidade de escolher “por si só pode ser considerado um funcionamento
valioso, e obter um x quando não há alternativa pode, sensatamente, ser
distinguido de escolher x quando existem alternativas substanciais”.
Na perspectiva de John Rawls, existe uma preocupação similar com a
noção de liberdade efetiva. Rawls faz uma distinção das liberdades fundamentais (direitos civis e políticos) e do valor delas, pois ainda que as
liberdades sejam iguais para todos, alguns tem mais meios para se valer
delas, dada a desigualdade social. Quanto mais meios uma pessoa tiver
para exercer a sua liberdade, mais valor ela terá. Podemos dizer que o fim
da justiça social, para Rawls, consiste em organizar a estrutura básica da
sociedade de modo a “maximizar a liberdade efetiva dos que se encontram
no quintil inferior da distribuição de recursos sociais escassos”, sendo “o
valor das liberdades garantido mediante uma distribuição equitativa de
bens primários” (VITA, 2008, p. 104). Importante deixar claro que
por estrutura básica de sociedade entenda-se o ordenamento num único sistema de instituições sociais mais importantes e o modo como elas distribuem
direitos e deveres fundamentais e moldam a divisão das vantagens que resultam da cooperação social. Assim, a constituição política, as formas admitidas
e reconhecidas de propriedade, a organização da economia e a natureza da
família pertencem à estrutura básica (RAWLS, 1996, p. 249).

Além de conceituar a estrutura básica da sociedade, é interessante
falar um pouco sobre os dois grandes princípios da justiça que Rawls considera importantes para sua teoria. De acordo com Luis Augusto Rabelo
Junior, os princípios devem compor a estrutura básica da sociedade e serem passíveis de acordo entre indivíduos na posição original, sendo que a
posição original “corresponderia à situação em que fossemos agentes morais desinteressados que não conhecêssemos nossa situação real de vida,
incluindo raça, sexo ou condição econômica” (2011). Os princípios são os
seguintes:
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Rawls enuncia primeiramente o principio da liberdade igual, que garante igual
sistema de liberdades e direitos o mais amplo possível, sendo a liberdade igual
a todos os indivíduos, e depois anuncia o principio da diferença que assegura
que as eventuais desigualdades econômicas na distribuição de renda e riqueza
somente são aceitas caso beneficiem especialmente os menos favorecidos, em
ambos, nenhuma vantagem pode existir moralmente se isto não beneficia
aquele em maior desvantagem (JUNIOR, 2011).

Rawls os enuncia da seguinte forma em sua Teoria da Justiça (1997,
p. 64):
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema
de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante
de liberdades para outras.
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal
modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos
acessíveis para todos.

A partir daí, é possível adentrar na análise de um dos mais importantes temas trabalhados pelo referido autor, qual seja: a métrica dos bens
primários. Segundo Rawls, os bens primários são “direitos, liberdades e
oportunidades, assim como renda e riqueza” (1997, p. 98). Além disso,
são bens sociais “em vista de sua ligação com a estrutura básica; as liberdades e oportunidades são definidas pelas regras das instituições mais
importantes, e a distribuição de renda e riqueza é por elas regulada”
(RAWLS, 1997, p. 98).
Conforme Álvaro de Vita (2007, p. 234), existem três tipos de bens
que são relevantes para a justiça distributiva: (a) bens que são passíveis de
distribuição, tais como renda, riqueza, oportunidades e provisão de serviços; (b) bens que não são passíveis de distribuição diretamente, mas que
são afetados pela distribuição dos primeiros, como o conhecimento e o autorrespeito; (c) e bens que não podem ser distribuídos, tampouco afetados
pela distribuição de outros, tais como as capacidades físicas e mentais do
indivíduo. Conforme o referido autor, a teoria de Rawls tem um foco claro

Brunno Leonarczyk Bomfim; Daniel Rubens Cenci | 165

nos primeiros dois tipos de bens mencionados. Uma estrutura institucional básica de uma sociedade liberal democrática deveria distribuir,
portanto, os seguintes bens sociais primários:
(a) liberdades e direitos fundamentais; (b) liberdade de movimento e de escolha de ocupação, contra um pano de fundo de oportunidades variadas; (c)
capacidades e prerrogativas de cargos e posições de responsabilidade nas instituições políticas e econômicas da estrutura básica da sociedade; (d) renda e
riqueza; (e) as bases do autorrespeito (VITA, 2008, p. 105).

Em seguida, o autor afirma que os bens primários arrolados em (a) e
(b) devem ser proporcionados igualmente a todos, mesmo que tenham
valor maior para alguns indivíduos, como já foi dito. Os bens primários
arrolados em (c) e (d) podem ser distribuídos de forma desigual, desde
que essa desigualdade objetive elevar o nível máximo possível do quinhão
dos que se encontram em posições menos favoráveis (princípio da diferença). Já o bem do item (e) merece, conforme Vita, um destaque especial.
As bases sociais do autorrespeito “existem quando as instituições da estrutura básica da sociedade fornecem um apoio substancial à capacidade de
cada um de seus membros de desenvolver um sentido de respeito por si
próprio” (2008, p. 106). Essa exigência só é plenamente alcançada quando
os dois princípios da justiça são efetivados, pois a proteção efetiva das liberdades fundamentais significa que os arranjos institucionais básicos não
realizam julgamentos sobre o valor intrínseco dos fins dos cidadãos. Só se
desenvolve o auto-respeito quando o cidadão vê valor nos seus fins e para
que isso aconteça torna-se fundamental que as instituições não vejam esse
fim como inferior ou desprezível (VITA, 2008, p. 106).
Por fim, é importante falar das duas objeções feitas por Amartya Sen
à formulação dos bens primários de John Rawls. A primeira delas é que “a
métrica dos bens primários é demasiado inflexível porque ignora variações
interindividuais significativas que fazem com que seja mais difícil para uns
do que para outros converter bens primários em capacidades básicas”
(VITA, 2008, p. 107). Lucas Mendes, ao analisar as teorias de Amartya Sen,
argumenta que “a conversão de bens primários em liberdade de escolha
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entre diferentes funcionamentos vai diferir, dentre outros elementos, de
pessoa para pessoa, e isso resultará num quadro duvidoso se o que temos
em mente são questões distributivas” (2009, p. 97). Amartya Sen exemplifica da seguinte forma:
[...] uma pessoa que tem uma deficiência pode dispor de mais bens primários
(na forma de renda, riqueza, liberdades e assim por diante), mas menos capacidade (em virtude da deficiência). Para mencionar um outro exemplo, dessa
vez tirado dos estudos sobre pobreza, uma pessoa pode ter mais renda e um
consumo nutricional maior, mas menos liberdade para viver uma vida de nutrição adequada em virtude de uma taxa metabólica basal mais elevada, de
maior vulnerabilidade a doenças parasitárias, de uma massa corporal maior
ou simplesmente devido a gravidez. (SEN, 1992, p. 81-82, apud VITA, 2008, p.
114).

Segundo Amartya Sen, o equalisandum de Rawls estaria no espaço
de avaliação errado, sendo esta a segunda objeção. Explicando a visão de
Sen, Álvaro de Vita nos diz que Rawls desviou nossa atenção, em questões
de justiça distributiva, “da avaliação de desigualdades de resultados e realizações, como faz o welfarismo utilitarista, para a avaliação de
desigualdades de oportunidades”, porém “o foco na igualdade dos bens
primários fez com que esse deslocamento permanecesse incompleto”
(2008, p. 108). De acordo com Mendes, também sobre a crítica de Sen, é
possível apontar que os bens primários “constituem meios para a liberdade e não nos informam nada a respeito da liberdade efetivamente
desfrutada pelos indivíduos” (2009, p. 97).
Podemos concluir que ambos, Sen e Rawls, se preocupam com a liberdade efetiva, mas Sen acredita que a solução dos bens primários não é
suficiente para alcançá-la. Para investigarmos se tal crítica possui força,
devemos responder a seguinte pergunta: por que bens primários? Em
Uma Teoria da Justiça (1997), Rawls preocupa-se em demonstrar uma visão de bens primários onde estes são “recursos institucionais que
racionalmente uma pessoa preferiria ter, quaisquer que fossem seus outros fins” (VITA, 2008, p. 109). Nas palavras de John Rawls, temos que
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os bens primários [...] são coisas que se supõe que um homem racional deseja,
não importando o que mais ele deseje. Independentemente de quais sejam em
detalhes os planos racionais de um indivíduo, supõe-se que há várias coisas
das quais ele preferiria ter mais a ter menos. Tendo uma maior quantidade
desse bens, os homens podem geralmente estar seguros de obter um maior
sucesso na realização de suas intenções e na promoção de seus objetivos,
quaisquer que sejam eles. (1997, p. 97-98).

Interessante destacar aqui que o objetivo desta métrica não é medir
os níveis de êxito ou felicidade alcançados pelos indivíduos, mas sim garantir que as pessoas tenham acesso aos bens para que assim possam
colocá-los a serviço de seus planos de vida. Além disso, os bens primários
oferecem uma interpretação das necessidades dos cidadãos quando estes
são tratados como livres e iguais, ativos e cooperativos na sociedade. Isso
supõe que os cidadãos desenvolvam duas capacidades básicas: “a de agir a
partir de um senso de justiça e de se dispor a fazer a própria parte sob
arranjos cooperativos e equitativos; e a capacidade de construir, de empenhar-se racionalmente em realizar e, se isso se fizer necessário, revisar
uma concepção de bem” (VITA, 2008, p. 110).
Rawls, deste modo, coloca o cidadão como um sujeito importante em
sua teoria da justiça. Tal afirmação se verifica de modo mais contundente
quando Rawls apresenta a noção de divisão social da responsabilidade, ou
seja, os cidadãos devem assumir a responsabilidade de preservar as liberdades iguais e a igualdade equitativa, assegurando que todos possam ter
seu respectivo quinhão, revisando e ajustando seus fins com base nessa
preservação (RAWLS, 1982, p. 170, apud VITA, 2008, p. 110). Ligada a ideia
de divisão de responsabilidades está a outro componente da teoria de
Rawls, qual seja, conceber a estrutura básica de sociedade como justiça
procedimental pura, esta se verifica quando
não há critério independente para o resultado correto: em vez disso, existe um
procedimento correto ou justo, qualquer que seja ele, contanto que o procedimento tenha sido corretamente aplicado. [...] Uma característica distintiva da
justiça procedimental pura é que o processo para a determinação do resultado
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justo deve ser realmente levado a cabo [...]. Um procedimento equitativo traduz a sua equidade no resultado apenas quando é efetivamente levado a cabo
(RAWLS, 1997, p. 92-93).

A vantagem de trabalhar com a justiça procedimental pura é que já
não é mais necessário levar em conta a infinidade de circunstâncias variáveis de cada pessoa. É um equívoco concentrar a atenção nas variáveis dos
indivíduos e exigir que cada mudança, única e isolada, seja considerada
justa em si mesma, “é o arranjo institucional da estrutura básica que se
deve julgar, e julgado de um ponto de vista geral” (RAWLS, 1982, p. 106,
apud VITA, 2008, p. 111). Isso significa que, se as instituições básicas distribuem um quinhão equitativo de bens primários a todos, não se faz
necessário preocupar-se com circunstâncias individuais.
Conforme exemplo de Álvaro de Vita (2008, p. 111-112), duas pessoas
podem ter parcelas iguais de bens e aspirações totalmente distintas. Enquanto A preocupa-se com sua carreira profissional, maximizando sua
renda, mas sacrificando tempo de lazer, B pode preferir uma profissão que
exija menor dedicação, pois pensa ser mais importante usar de seu tempo
para interagir com a família e amigos. Com o tempo, os quinhões distributivos se distanciarão, mas tratando-se de justiça procedimental pura,
não há problema algum de justiça envolvido. Isso acontece porque se a
distribuição dos bens primários é justa, os fins a eles destinados também
o são. Abre-se um espaço substancial para a responsabilização individual,
sendo possível concluir que a variação interindividual, conforme o mencionado autor, não representa nenhum empecilho para o emprego da
métrica dos bens primários.
3 Considerações finais
A crítica é um dos instrumentos mais importantes para a construção
de algo novo. Coube aqui a análise de dois grandes autores da contemporaneidade, os quais, apesar de concordarem em grande parte de suas obras
com relação aos valores que consideram importantes para uma sociedade

Brunno Leonarczyk Bomfim; Daniel Rubens Cenci | 169

justa, divergem em como alcançar a liberdade efetiva. Seriam os bens sociais primários ou a noção de capacidade a solução para tal problema? O
presente texto não solucionou tal pergunta, pois sua complexidade é colossal. Porém, o objetivo foi apresentar as ideias de forma breve ao leitor
para introduzi-lo no assunto.
É possível defender, segundo Rawls, que uma estrutura básica de sociedade composta por instituições responsabilizáveis disponibilizem os
bens sociais primários de forma equitativa e igual a todos os cidadãos,
além de garantir suas liberdades, sendo que estes não são passivos frente
às instituições, mas são também responsáveis por manter a distribuição
equitativa justa e por fiscalizá-las. O objetivo principal é dar o respectivo
quinhão às pessoas para que possam realizar seus fins de acordo com sua
vontade individual.
No entanto, se pode questionar o seguinte: algumas pessoas não necessitariam mais do que outras? Sen nos diz que certos indivíduos, dadas
as suas condições individuais, terão maiores dificuldades de transformar
seu respectivo quinhão em bem-estar. A título exemplo, uma pessoa que
sofre de deficiência física e que precisa, em consequência disso, de algum
medicamento de custo elevado, não conseguirá alcançar o mesmo nível de
bem-estar com o mesmo quinhão equitativo deferido a uma pessoa saudável.
A complexidade do debate é evidente pois, na medida em que se leva
em conta a teoria das capacidades de Sen, fica difícil conciliá-la à Teoria de
Justiça de Rawl. Na verdade, críticas como as de Amartya Sen criam uma
dor de cabeça a teorias como as de John Rawls, pois a primeira preocupase, em suma, com variações interpessoais e a segunda tende a deixar as
relações interpessoais de lado, dado seu caráter de justiça procedimental
pura. Porém, conhecer ambos os autores e suas teorias através da crítica é
um prato cheio para qualquer pessoa que pretende entender um pouco
mais sobre política e justiça.
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1 Introdução
A diversidade da teoria do indiano Amartya Sen abarca áreas da filosofia e economia, discutindo e ampliando perspectivas de assuntos como
a pobreza, a filosofia a política, o desenvolvimento, as desigualdades e as
capacitações. Em suas proposições, Sen busca trazer não somente seus argumentos por meio de explicações teóricas, mas também os aspectos
econômicos e filosóficos que antecederam ao recorrido tema como forma
de justificar a teses por ele defendidas (KANG, 2011).
Diante disto, o presente artigo tem como objetivo descrever uma conjuntura abrangendo os aspectos de desenvolvimento, de desigualdade e de
segregação, especialmente ligados ao contexto das cidades a partir das
contribuições teóricas de Sen relacionando com outros autores que também abordam esta temática no decorrer de suas pesquisas.
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As notáveis transformações nas dinâmicas urbanas das cidades contemporâneas vêm provocando alterações nas formas de acesso as
diferentes partes da cidade, influenciando os deslocamentos das pessoas,
bem como dos produtos e dos serviços. Geralmente, as regiões centrais da
cidade, com alto valor no mercado imobiliário são ocupadas pela classe
mais abastada. Do outro lado, a população de menor renda e consequentemente menor poder aquisitivo, condiciona-se a ocupar regiões da cidade
de menor valor monetário, geralmente localizado nas franjas do tecido urbano, ocasionando o que chamamos de segregação (VILLAÇA, 2001; 2010).
Essa separação que ocorre na cidade segregada, resulta em longos
percursos entre bairro e centro, tencionados a possibilidades de investimentos em infraestrutura de diferentes modais de transportes ligando os
dois pontos, além de investimentos em outros setores como em educação
e saúde. Para isto, busca-se nas políticas públicas, ações do estado que possam atuar para a coletividade da cidade, ou seja, para toda população com
o propósito de minimizar esta discrepância entre ricos e pobres
(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012).
Sen (2000) complementa a discussão para algo a mais do que apenas
intervenções das polícias públicas. Para o autor, a ampliação das liberdades possibilitando ao indivíduo fazer suas próprias escolhas, e assim não
ficar subordinado ao que o sistema oferece, reintegra sua valorização como
parte da sociedade, a sua dignidade humana, possibilidade e liberdade de
expressão, ampliando a democracia.
Diante desta breve conjuntura, a metodologia de desenvolvimento
utilizada é baseada em uma revisão não sistemática da literatura
(MARCONI; LAKATOS, 2007), baseando-se principalmente nos textos trabalhados na disciplina de Teoria de Desenvolvimento, Urbanização
Políticas Públicas a partir de Amartya Sen, do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade Meridional IMED. Tais textos faziam parte do plano de ensino da disciplina, tendo sido
previamente escolhidos pelos docentes e discutidos ao longo das aulas do
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primeiro semestre de 2019. Os demais materiais bibliográficos, como livros e artigos, foram selecionados pelos autores em virtude de sua
importância para a temática abordada.
2 Desenvolvimento e segregação das cidades
O crescimento das cidades e sua consequente urbanização são descritas por Davis (2006) como decorrentes de dois fatores principais,
primeiramente de modo mais intenso e significativo o êxodo rural e, por
conseguinte as dinâmicas geradas pelo capitalismo que acabam por transformar o processo produtivo de bens e serviços em oportunidades
atrativas de trabalho.
Colaborando com a explicação, Villaça (2011) complementa sobre o
entendimento do crescimento e formação do espaço urbano, conhecido
como o que chamamos de cidade, pressupõe da concepção do um espaço
que é produzido pela ação do homem, segundo suas necessidades, e que
por consequência, gera crescimento, modificação e o deslocamento de pessoas e produtos.
As conexões entre homem e natureza resultam no ambiente construído, com isso, origina-se a estrutura urbana que conhecemos hoje
(NETTO, 2006). Porém, cabe destacar que a questão aqui discutida não
está na ordem do processo inicial de formação de uma cidade, mas sim,
em como se desenvolvem suas dinâmicas sociais e econômicas posteriores
aos processos iniciais de formação. Assim decorre o que aponta Villaça
(2011, p. 37) sendo que “nenhum aspecto da sociedade brasileira poderá
ser jamais explicado/compreendido se não for considerada a enorme desigualdade econômica e de poder político que ocorre em nossa sociedade”.
A palavra política, de significado na origem grega da palavra polis,
para designar cidades, associa-se a questões de governança. Enquanto a
política em si, define-se por um conceito antigo associado à administração
dos espaços coletivos, regulamentando aspectos da sociedade civil e com
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isso trabalhando na construção do diálogo entre a cidade e o estado, a política pública é um desmembramento mais recente do termo política. Sua
fundamentação procura por legislar pautada na democracia, com a responsabilidade de garantir objetivos coletivos com determinados fins
(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012).
Sen (2000) apoia-se na democracia como forma de debater e aprimorar o conhecimento no viés do desenvolvimento das políticas públicas
sendo que a atuação do estado como agente participativo, possui formas
ativas para efetivas de interpor as políticas públicas positivamente frente
às necessidades da população.
A esfera política baseada na democracia considera seu conceito um
processo que sofreu alterações durante o decorrer histórico. Segundo Dahl
(1970) a democracia parte de um conceito inicial efetivado pelo sistema de
participação de todos os cidadãos, partilhando as decisões. Apesar disto, o
conceito contemporâneo sobre a democracia, demostra-se inserido a partir das considerações escolhidas segundo a vontade da maioria da
população, prevalece sobre a minoria.
Com isso, para Sen (2000), o Estado, formado por representantes do
poder legislativo e executivo, eleitos pelo processo de democracia, como
grande articulador e poder do qual usufrui, principalmente no que condizem as políticas públicas, têm suas ações, ou deveria ter, como um
organizador na promoção da sociedade igualitária, humana e principalmente no combate as desigualdades.
Ainda neste aspecto Sen (2000) complementa que, a democracia é
um fator fundamental para que o Estado e sua atuação diante da efetivação
das políticas públicas possam ser amplamente discutidos, conhecidas e que
atendam verdadeiramente as necessidades da população. Como forma de
buscar intervenções democráticas, Sen (2011, p. 30) defende que os interesses devem ser plurais, o que “significa agir no sentido de promover, de
realizar algo que contribua para a disseminação de atitudes livres e oportunizar que todos gozem, usufruam e reconheçam essa condição de
liberdade”.
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Corroborando com a teoria de Sen diante do papel de atuação do estado, Villaça (2001) complementa este aspecto apontando que as
dinâmicas das cidades estão vinculadas a questões de ideologia, política e
economia. Da mesma forma, os processos que ocorrem dentro do ambiente urbano, e que neste caso correspondem ao desenvolvimento, têm
operações sistemáticas de organização, presumindo a atuação de regulamentos que são formados por suas próprias leis e decretos (VILLAÇA,
2001).
Essas regulamentações ainda são criticadas por Villaça (2011) explicando que é na região central da cidade, onde estão localizados o maior
número de equipamentos públicos ou privados que se fazem necessários
a vida social, de trabalho, de saúde e de educação. Concentra-se também
um maior valor econômico sobre essas áreas, uma vez que elas têm infraestrutura atrativa para toda população que se desloca até esta região.
Ainda assim, a classe de maior poder aquisitivo maneja de forma prioritária o espaço urbano, influenciando diretamente na economia provida
do mercado imobiliário com valores de compra e venda, além de beneficiar-se na legislação, como forma de permitir ou revogar ações que regem
sobre a produção do espaço, em prol da melhoria das suas condições
(VILLAÇA, 2001; 2010).
Neste sentido, pode-se apontar o surgimento do que chamamos de
segregação. Cabe ressaltar, conforme Villaça (2011) que a segregação não
é unicamente intrínseca a palavra de desigualdade. A segregação, ou a razão da qual ela se constitui, pode ser tencionada sobre a ótica de justiça,
ou falta de dela, uma vez que gera obstáculos separando diferentes classes
sociais dentro de uma mesma cidade.
A segregação pode ser considerada a partir do momento em que se
tem dois espaços distintos dentro de uma mesma cidade. Essa formação
de espaço urbano difere-se em seus aspectos principalmente vinculados a
fatores econômicos. A região central geralmente consolidada por um período de tempo muito maior que as demais regiões, já que normalmente é a
partir do centro que se irradia os demais núcleos urbanos de expansão,
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tem infraestrutura favorável e acessível a toda população. Nos demais espaços, localizados por muitas vezes nas franjas no tecido urbano, ocorrem
implicações diferenciadas na ordem econômica, que neste caso geralmente
destaca-se por população de menor renda, zona comercial enfraquecida e
poucas opções de infraestrutura de saúde, educação e fontes de trabalho
(VILLAÇA, 2001; 2010).
Complementando aspectos de segregação, Martin, March, e Echenique (1975) descrevem a cidade comparando-a uma conjuntura
sistemática. Para o autor, considera-se que os diferentes elementos participativos na construção do espaço urbano, destacando as ruas, os lotes, os
edifícios, as praças, bem como a infraestrutura de saúde, de lazer, de educação e de trabalho permite descobrir o nível de relação entre os espaços,
delineando os lugares mais significativos dentro do sistema como um todo,
o que de fato justifica as áreas distintas que são percebidas nas cidades.
Corroborando com essa idéia, Queiroz Ribeiro (1990) ressalta que localização espacial de um lote dentro área urbana da cidade tem valor de
mercado, ou seja, torna-se um produto no qual é representado por um
valor expresso em preço monetário, segundo alguns critérios que os valorizam ou desvalorizam. Tais critérios inferem em formas de acesso,
dimensões, entre outros, destacando principalmente sua localização em
detrimento aos demais elementos de infraestrutura que compõem o contexto urbano.
É neste ponto, quando adentramos questões de justiça ou injustiças
geradas por meio da segregação da cidade, que as abordagens de Villaça
(2011) concordam com a discussão de Sen (2000). Para ambos os autores,
deve-se haver uma equidade no desenvolvimento voltados ao contexto das
cidades, de modo que é preciso à expansão das liberdades, oportunidades
de escolhas, procurando assim evitar as injustiças sociais.
Para o entendimento de Sen (2000), a ampliação das liberdades condiz aos valores morais da dignidade humana, relacionado ao
fortalecimento dos indivíduos, principalmente na questão da democracia.
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Essa liberdade é descrita em três pontos: liberdade individual, instrumental e substantiva.
A liberdade individual é resultante de cada indivíduo, mas abrange
não só o uso de sua liberdade para si como também melhorar a vida do
conjunto social. Ao conseguir realizar suas necessidades básicas, com
acesso a tecnologia, a informação, a educação, a saúde, ao trabalho, ao
bem-estar e outros fatores importantes para determinados fins individuais
ou coletivos, o ser humano desempenha seu papel ativo do desenvolvimento da cidade (SEN, 2000).
Quando suas escolhas envolvem participações sociais, principalmente nas decisões políticas, ampliam-se assim a sua liberdade individual
e torna-se uma liberdade instrumental. Com isso, a liberdade instrumental
abrange segundo Sen (2000) cinco elementos distintos, sendo eles a liberdade política, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as
garantias de transparência e a segurança protetora. Deste modo, engloba
e complementa a liberdade individual e substantiva.
Conforme completa Sen (2010, p. 23), "a privação de liberdade econômica, na forma de pobreza extrema, pode tornar a pessoa uma presa
indefesa na violação de outros tipos de liberdade". Ainda dentro da liberdade instrumental, Sen aprofunda sua abordagem destacando que a
liberdade de expressão e eleições livres, auxiliam a impulsionar a segurança econômica, oportunidades sociais mais justas, promovendo
capacidades individuais de liberdades.
Já a liberdade substantiva é definida por Sen (2000) como capacidades elementares, ou seja, possibilitar ao ser humano condições de ler e
escrever, de participar da política, capacidade de sobreviver evitando a
fome, a morte prematura e a miséria. Para isto, o desenvolvimento como
liberdade abrange principalmente a liberdade substantiva, sendo que a
avaliação de o sucesso de uma sociedade foge aos moldes tradicionais que
vislumbra apenas a variável econômica (SEN, 2000).
Em sua teoria sobre o desenvolvimento, Amartya Sen (2000) aborda
que o crescimento econômico por si só não se configura como um modelo
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de desenvolvimento que melhora a vida da população. Para o autor, existem outras variáveis além dos fatores econômicos, que afetam o
desenvolvimento, entre elas a industrialização, o progresso tecnológico, as
disposições sociais como por exemplo os serviços da área de educação, da
saúde e dos direitos civis, que inclui a liberdade política.
No que condiz a pobreza e a segregação, Sen (2000) destaca a ação
das políticas públicas propostas pelo estado seriam responsáveis por propiciar recursos aos mais podres e assim evitar as injustiças sociais e
complementa ainda que os próprios seres humanos podem ser agentes
ativos de transformação social.
De forma concomitante, Tafakgi (2014) aponta que mesmo que as
políticas públicas na área do urbanismo sejam voltadas para o bem comum, como geralmente são divulgadas pelo poder público, a atuação dos
seus desdobramentos beneficia os grupos de maior poder econômico estabelecendo relações entre o poder público e o capital privado.
Neste tocante, Kujawa e Zambam (2018) concluem que as políticas
públicas surgem com o propósito de amenizar a desigualdades sociais, visando aprimorar a educação, valer-se da democracia para sua efetivação e
assim contribuir para um equilíbrio social, pois são instrumentos que regem segundo princípios voltados ao desenvolvimento humano e social de
todos.
Diante desta concepção, as políticas de desenvolvimento idealizadas
devem interligar-se com a melhoria da qualidade de vida e liberdades das
quais a população usufrui (SEN, 2000), sem separar por cidade e periferia,
ou seja, segregar a cidade entre ricos e podres (SPOSITO, 2013).
3 Considerações finais
A proposta de relacionar os debates do Indiano Amartya Sen com diferentes autores se fez pertinente para estabelecer novos avanços
direcionados a análise de aspectos sobre o desenvolvimento, a desigualdade e a segregação na construção das cidades. Mesmo que no decorrer da
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Teoria sobre o Desenvolvimento, Sen não aborda diretamente para o
termo e ao contexto de cidade, ao relacionar os argumentos do desenvolvimento, pode-se perceber que nas suas contribuições teóricas, a
aproximação de compreensão do indivíduo dentro das nuances da democracia e de suas liberdades, integra-se em diversos fatos ao conceito da
cidade que sofre por seu processo de formação e transformação do ambiente urbano.
Isso ocorre porque o indivíduo, faz parte da sociedade, que por sua
vez compõem a cidade, seja ela democrática ou segregada conforme apontou Villaça. O entendimento das possibilidades de expressão, de acesso aos
serviços de que a cidade disponibiliza, bem como a ampliação das capacidades, faz do indivíduo um agente participativo e formador do espaço da
cidade contemporânea.
Com pensamentos aprofundados e discutidos por outros autores,
principalmente as contribuições de Flávio Villaça, percebeu-se a proximidade de discussões relativas a compreensão de políticas públicas sob viés
da atuação do estado, aliadas ao desenvolvimento e os elementos formadores da cidade. Essa conjuntura comum entre autores sinaliza novos
horizontes de análises, instigando a continuidade estudos.
Por sua vez, percebe-se que o papel de agente do estado, com toda
sua importância e poder de corroborar com o desenvolvimento das cidades, deve contribuir para o bem comum de toda população. A segregação
gerada no âmbito da cidade pode ser minimiza, com políticas públicas que
extrapolem o discurso teórico e sejam realmente efetivas.
Quanto a expansão das liberdades nas três esferas citadas por Sen
como liberdade individual, instrumental e substantiva, a possibilidade de
acesso ao dinamismo entre as elas permite a superação de desigualdades,
propiciando direitos humanos igualitários. Assim, as consequências resultantes de desenvolvimentos das cidades estarão tencionadas a melhorias
de aspectos de justiça e democracia.
As compreensões do autor Amartya Sen, mostram-se como um método atual ao entender o processo de desenvolvimento e papel do ser
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humano no contexto das cidades. Por fim, os estudos e pesquisas realizados para construção do artigo, permitiu explorar ainda mais os debates já
iniciais desenvolvidos durante a disciplina Teoria de Desenvolvimento, Urbanização Políticas Públicas a partir de Amartya Sen, avançando nos
conceitos e proposições desenvolvidos por Sen.
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1. Introdução
O presente artigo busca conceituar o fenômeno multidimensional da
pobreza diante das diferentes abordagens existentes, complementada pela
visão mais recente de Amartya Sen. O tema foi escolhido em razão do
grande destaque do autor em discussões como liberdade, desenvolvimento
e capacidade.
Na primeira parte do artigo, será discutido uma breve contextualização histórica do fenômeno, bem como, o conceito de pobreza. Adiante,
serão descritas as três principais concepções sobre a pobreza, desenvolvidas ao longo do século XX: a da sobrevivência, a das necessidades básicas
e a da privação relativa. Na terceira parte, será apresentado a visão de
Amartya Sen sobre liberdade, atrelado ao conceito de desenvolvimento.
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Em seguida, será abordado a visão de Amartya Sen sobre pobreza como
privação de capacidades.
Por fim, na conclusão, será realizado um acompanhamento geral do
artigo, enfatizando seu principal objetivo: ser uma singela contribuição
para a discussão da pobreza como fenômeno multidimensional, na perspectiva de Amartya Sen.
2. Definição de pobreza e contextualização histórica no Brasil
A conceituação de pobreza é algo extremamente complexo, é um fenômeno multidimensional que priva grande parte da população mundial
do acesso à alimentação, gerando consequências no desenvolvimento físico, psicológico e muitas vezes, social. As desigualdades de oportunidades,
no que diz respeito à educação, participação política e saúde, são alguns
dos fatores que mantém essa população em condição de pobreza extrema.
No Brasil, a pobreza se deu logo após a colonização, bem como a escravidão, que acabou por dividir classes. Com a lei áurea, o fim da
escravidão gerou mais desigualdade social, pois os escravos libertos não
possuíam oportunidade de empregos, diante disso, originou-se a conceituação de pobreza, além disso, a chamada periferia surgiu, bem como,
trabalhos informais por parte dos ex-escravos, que necessitavam de renda
para sustentarem suas famílias. Atualmente, a pobreza no Brasil atinge
cerca de 28 milhões de pessoas. Os estados do Norte e do Nordeste concentram as populações mais carentes no país.
De acordo com os dados da Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgados pelo IBGE, a extrema pobreza atingiu 13,5 milhões de pessoas e
chegou ao maior nível em 7 anos.
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Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2019.

Ainda, a pobreza atinge principalmente a população preta ou parda,
que representam 73% da totalidade dos pobres, como aponta também o
estudo da Síntese de Indicadores Sociais (SIS), 2019, de acordo com a tabela abaixo.
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Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2019.

Outrossim, sabemos que a alimentação é um direito de todos conforme a Constituição Federal de 1988, quando aborda o princípio da
dignidade humana. Diante disso, nem todos possuem acesso à alimentação, fazendo com que, muitas vezes, cometam furtos, denominados “furtos
famélicos” para saciar a fome, ou necessidades básicas. Segundo Leonardo
Tieghi, furto famélico é “ [...] quem furta para saciar necessidade atual, indispensável, grave e inevitável. Vale-se desse sentido, não só as necessidades básicas
de alimentação, mas, também, de saúde, de higiene, etc. (TIEGHI, 2019).”

No Brasil, no atual Código Penal, não existe qualquer disposição sobre o furto famélico, cabendo à parte geral solução para tal conduta.
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Contudo, diversos estudos tentam definir o que é uma pessoa em situação de extrema pobreza, ou até mesmo, pobreza. De acordo com a
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
uma pessoa pobre é definida como: “Uma pessoa que não possui renda
para a garantia de uma refeição que disponha no mínimo 1750 calorias
diárias está na extrema pobreza.”
No entanto, há também o posicionamento da Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe (CEPAL), onde o índice, comparado com
o da FAO, é maior. Segundo a Comissão, a extrema pobreza seria definida
como: “Uma pessoa que não possui renda para uma dieta que contemple
as 2200 calorias diárias está na pobreza/pobreza extrema.”
3. Tipos de pobreza
A partir dos anos de 1990, no final do século XX, a estabilidade econômica começou a reinar no Brasil. Diante disso, três concepções de
pobreza foram adotadas: a de sobrevivência, a das necessidades básicas e
a de privação relativa.
A de sobrevivência, predominou nos séculos XIX e XX, se estendendo
até a década de 50, teve origem nos trabalhos de nutricionistas inglesas
que apontavam que a renda dos mais pobres não era suficiente para o rendimento físico do indivíduo. Já a de necessidades básicas, surgiu a partir
do ano 1970, e configurou-se com os serviços de água potável, saneamento
básico, saúde, educação e cultura. Essa concepção de pobreza passou a ser
adotada pelos órgãos internacionais, dentre eles, a ONU.
E por último, a privação relativa; esse conceito buscou ser mais rigoroso, buscando formulação científica e comparação com estudos
internacionais. Tendo como seu principal formulador, Amartya Sen, tal
conceito chama a atenção para o fato de que as pessoas podem sofrer privações em diversas áreas da vida. Para Amartya Sen, a privação relativa
não é apenas ausência de dinheiro, mas também a ausência de capacidades.
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Para Sen a pobreza implica outras privações, vejamos,“ser pobre não
implica somente provação material. A pobreza pode ser definida como
uma privação das capacidades básicas do indivíduo e não apenas como
uma renda inferior a um patamar pré-estabelecido ” (SEN, 1999).
4. Liberdade e Desenvolvimento segundo Amartya Sen
O desenvolvimento consiste na expansão das capacidades humanas,
ou seja, a exclusão de diversos tipos de restrições que tornem o indivíduo
incapaz de realizar sua capacidade de agente. Para Amartya Sen, a expansão da liberdade é o meio principal para o desenvolvimento: “[...] 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.” (SEN, p. 197-198, 2009)
Ainda, Sen diferencia as liberdades em liberdade constitutiva e liberdade instrumental. A primeira diz respeito a liberdades substantivas, que
são as capacidades básicas como ter condições de evitar privações, exercer
a participação política e liberdade de expressão, por exemplo. A segunda
diz respeito a liberdade que as pessoas têm de viver do modo que bem
entenderem. 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”. (SEN, p. 198, 2009)
Portanto, Sen trabalha o conceito de liberdade atrelado ao desenvolvimento, ainda, segundo o autor, o desenvolvimento econômico não pode
ter fim em si mesmo: “As liberdades não são apenas os fins primordiais do
desenvolvimento, mas também os meios principais. ” (SEN, 1999)
5. O fenômeno multidimensional como privação de capacidades
Já sabemos que a noção de pobreza está tradicionalmente associada
à carência de recursos financeiros necessários para a sobrevivência da
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população. No entanto, tal conceito evoluiu consideravelmente nos últimos anos, passando a ser tratado como um fenômeno complexo. Em
sentido mais amplo, dentro da ideia proposta por Amartya Sen, a pobreza significa a negação de oportunidades e escolhas que são básicas
para o desenvolvimento humano, para se viver uma vida digna. (SEN,
1999).
Todavia, para Amartya Sen, a principal vantagem em apontar a pobreza como privação de capacidades é concentrar a atenção em
componentes que possuem valor intrínseco 3 para que as pessoas alcancem
seus projetos de vida na expansão da liberdade de agente, isto é, das suas
oportunidades e escolhas. Ainda, para Sen:
48F

“Existem boas razões para que se veja a pobreza como uma privação de capacidades básicas, e não apenas como baixa renda. A privação de capacidades
elementares pode refletir-se em morte prematura, subnutrição significativa
(especialmente de crianças), morbidez persistente, analfabetismo muito disseminado e outras deficiências.” (SEN, p. 35, 1999)

Portanto, nem só a falta de dinheiro prejudica uma população, mas
também a falta de programas sociais que auxiliem as pessoas a saírem da
pobreza, e que ainda, zelem pelo seu bem-estar e lhe forneça qualidade de
vida.
6. Conclusão
O presente artigo evidenciou a importância do estudo de Amartya
Sen, acerca da pobreza como privação de capacidades. Através dos tópicos
desenvolvidos ao longo do artigo, conclui-se que o fenômeno como privação de capacidades não é apenas a falta de rendimentos, mas também a
privação das potencialidades diversas.
Em conclusão, por meio de uma análise simplificada das principais
abordagens e concepções da pobreza a partir do século XX, complementadas
3

Que faz parte de ou que constitui a essência, a natureza de algo; que é próprio de algo; inerente. (Intrínseco, 2019).
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pelos trabalhos de Sen, buscou-se ampliar a discussão e as informações disponíveis sobre o tema proposto. No entanto, é evidente que a pobreza causa
diversos transtornos na sociedade, e o mais grave é a quantidade de pessoas
que cometem diversos crimes por falta de oportunidades. É importante ressaltar também, que a falta de emprego para todas as pessoas é um problema
gravíssimo e que leva as pessoas a pobreza extrema. Ainda, vivemos numa
era onde educação, saúde, moradia, dentre outras necessidades básicas do
ser humano, não são disponibilizadas a todas as pessoas, isso num contexto
mundial, o que torna tal temática mais preocupante ainda.
Além disso, atualmente, a internet se tornou algo comum na vida da
maioria das pessoas, tendo através dela diversas informações e também,
agregando conhecimento acerca de diversos assuntos, em contraponto,
quem vive na pobreza/pobreza extrema não possui acesso a esse tipo de
informação, o que os deixam, muitas vezes, atrás de concorrentes ao buscar empregos na luta para uma melhor condição de vida.
Os estudos feitos por Sen são de suma importância, visto que, qualquer progresso é advindo de estudos e busca de soluções, e o autor aqui
em questão, trata de forma excepcional sobre o tema da pobreza, liberdade
e privação de capacidades.
Diante da problemática, é preciso ofertar melhores condições a todas
as pessoas, seja através de programas sociais estipulados pelo governo, a
fim de estruturar melhores possibilidades a população pobre do país, para
que tenham acesso à educação e ensino de qualidade, além de um melhor
programa de saúde, onde as pessoas não morram na fila de postos de saúdes e hospitais, ou outros meios para atingirem determinado fim.
As pessoas merecem a sua liberdade de forma plena, merecem desfrutar as suas vidas com condições dignas, por isso é tão importante
discorrer sobre temas relativos à pobreza, liberdade, dentre outros, e mais
importante ainda, é dividir tais conhecimentos, para que a sociedade e os
governantes trabalhem de maneira mais adequada.
Esse breve artigo visa tornar-se mais uma contribuição para os estudiosos em Amartya Sen.
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1. Introdução
A Arquitetura tem um papel fundamental na construção do espaço urbano. Fazer Arquitetura sem levar em consideração os impactos que ela
causará na liberdade de ir e vir das pessoas é algo que beira a irresponsabilidade. A sociedade brasileira vive um período de importantes transformações
legislativas, com o advento dos Planos Diretores Municipais, das Normas Técnicas de acessibilidade (ABNT - NBR 9050, 2015) e do próprio Estatuto da
Cidade (BRASIL, 2001), há uma visível mudança de comportamento nas intenções arquitetônicas que estão sendo produzidas. Setores privados da
sociedade como indústria, comércio e prestação de serviços têm percebido
como a geração de produtos sustentáveis atrai novos clientes aumentando
exponencialmente seus lucros e capitais (SILVA; KHAN; HAN, 2018). As governanças municipais estão mudando o conceito de governo temporal e
imediatista para um governo responsável, social e comprometido com o crescimento da cidade. Esta transformação de pensamento faz com que sejam
1
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desenvolvidas ações que gerarão resultados não só a curto, médio e longo
prazo (URBAN SYSTEMS, 2019).
A ONU (Organização das Nações Unidas) num esforço de conscientização mundial dos Direitos Humanos introduziu em seu documento oficial –
AGENDA 30 – o conceito de Desenvolvimento Sustentável. O plano indica
“17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas, visando
erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do
planeta, sendo que o foco central são as pessoas” (AGENDA 2030, 2015).
O conceito de Smart City enfatiza a qualidade de vida associada ao
crescimento sustentável. Na literatura encontramos diversos significados
para este termo, tais como Sustainable City – Cidade Sustentável- onde se
procura apoiar o desenvolvimento em pilares como a proteção ao meio
ambiente, a qualidade de vida, a urbanização e a inteligência (SILVA;
KHAN; HAN, 2018).
No entanto, para ser considerada sustentável uma cidade também
deve ser inclusiva, olhando todos os seus cidadãos, esforçando-se para que
sejam livres dentro do seu território para participar ativamente da vida
em sociedade.
O conceito de acessibilidade vem se ampliando, e é usado para indicar
se um objeto ou ambiente pode ser usado por pessoas com qualquer tipo
de deficiência (TORRE; CELIK, 2016). De acordo com a NBR 9050, acessível é a qualidade das coisas, espaços e ambientes que podem ser acionados,
utilizados e vivenciados por todas as pessoas, com inaptidões ou não
(ABNT, NBR 9050. 2015). Este conceito não diz respeito apenas à camada
física da cidade, mas também ao acesso ao trabalho, saúde, educação, lazer,
esporte, cultura, etc. (SILVA; KHAN; HAN, 2018).
Ao caminharmos ligeiramente por algumas ruas das cidades, quaisquer que forem, nos deparamos com uma situação bem diferente das
prescritas e desejadas em códigos e normas de acessibilidade. Infelizmente
ainda é comum a falta de liberdade de locomoção por inexistência de rampas de acesso ou construção ineficiente dessas rampas, irregularidades na
aplicação do piso tátil e praticamente inexistência de aplicação de escrita
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em braile ou comunicação sonora de avisos e placas sinalizadoras. É frustrante que apesar de todo o desenvolvimento econômico não se consiga
oferecer um mínimo de liberdade as pessoas com algum tipo de deficiência
física. Diante desta situação, o problema de pesquisa deste trabalho se
apresenta da seguinte maneira: Como obter uma cidade justa que forneça acessibilidade através de soluções inteligentes e inclusivas?
Um dos conceitos mais relevantes sobre Cidade Inteligente e Inclusiva
apresenta a abordagem centrada no cidadão, tendo como foco principal incluir todas as pessoas, sejam quais forem as suas limitações – por idade ou
condição física (ANGELIDOU, 2015). As cidades inteligentes devem considerar que as pessoas necessitam de recursos diferentes para desfrutarem das
mesmas liberdades e com isso propor um compromisso social contínuo com
a liberdade individual de seus cidadãos (FERREIRA et al., 2015).
Sen em seu livro A ideia de Justiça apresenta a “teoria da justiça em
um sentido bem amplo onde o objetivo é esclarecer como podemos proceder para enfrentar questões sobre a melhoria da justiça e remoção da
injustiça [...]” (SEN, p. 11. 20011). Esta linha de pensamento se mostra eficiente ao Urbanismo contemporâneo ao propor a busca por soluções
práticas e aplicáveis aos problemas sociais atuais. A falta de inclusão social
causada pela segregação espacial que as pessoas com inaptidões físicas vivenciam todos os dias não deixa de ser uma afronta ao direito
constitucional que todos têm de ir e vir (BRASIL, 1988).
Estudiosos afirmam que existem desafios consideráveis que as cidades irão enfrentar nos próximos anos devido à grande velocidade com que
a urbanização está acontecendo (ANGELIDOU et al., 2018). Dentre esses
desafios estão: a falta de destinação adequada dos resíduos gerados; a poluição atmosférica que vem causando inúmeros problemas respiratórios
na população; a mobilidade urbana cada vez mais comprometida devido
aos grandes engarrafamentos; o aumento da frota de veículos particulares
e a oferta insuficiente de opções de transporte coletivos ou alternativos e;
principalmente, o desgaste da infraestrutura urbana que já é patológico
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(FERREIRA et al., 2015). Devido a todos estes fatores a urbanização sustentável desponta como chave para o desenvolvimento econômico bemsucedido (AGENDA 2030, 2015). Avanços no nível de qualidade de vida
das pessoas podem ser feitos através de soluções inovadoras, inteligentes
e sustentáveis, que refreiem as marginalizações nas liberdades, reduzam
as restrições de aprendizagem e participação social. Como consequência
teremos um aumento na qualidade de serviços ofertados pela cidade com
valorização da dignidade da pessoa humana garantidos os seus direitos
fundamentais, inclusive o direito ao trabalho (FRANÇA, 1948).
2. Metodologia
Inicialmente, este estudo apresenta uma reflexão contemporânea a
respeito dos problemas e limitações sociais suportados pelas pessoas com
inaptidões físicas devido a diversos fatores, como por exemplo a infraestrutura urbana insuficiente ou inadequada.
À luz do pensamento elaborado no livro “A ideia de Justiça” de Amartya Sen (SEN, 2011) questiona-se como as cidades contemporâneas podem
desenvolver-se e ao mesmo tempo fornecer a todos os cidadãos a segurança de efetivarem seus direitos e liberdades.
Em seguida, serão apresentados alguns conceitos sobre Smart Cities
que ajudam a elucidar o foco da pesquisa. Logo após é apresentado um
estudo de caso, que trata sobre a implementação do Programa Passeio Cidadão na cidade Santa Rosa, localizada na região noroeste do Rio Grande
do Sul, Brasil. Por fim, são apresentadas as considerações finais e um balanço dos resultados obtidos na cidade Santa Rosa, com respeito a temática
do presente trabalho.
3. Conceitos urbanos à luz de Amartya Sen
O desenvolvimento de soluções inteligentes e inclusivas pode alterar
profundamente a experiência que as pessoas com deficiência (PcD) tem no
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espaço urbano (KOMNINOS, 2006). Essas intervenções têm a capacidade
de fornecer as ferramentas que podem promover maior independência,
dignidade e autonomia às pessoas que vivem constantemente em situações
difíceis de mobilidade (DEHLOYO et al, 2016).
Sen argumenta que a falta de justiça se converte em injustiça quando
poderia ser ofertada e não é, dizendo: “Contudo, uma calamidade seria um
caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles
que poderiam ter agido para tentar evita-la deixaram de fazê-lo” (SEN, p.
34, 2011). Hoje, 71 anos após a promulgação da primeira Declaração Universal dos Direitos Humanos vemos com certa indagação a realidade das
minorias, e principalmente das pessoas com inaptidões físicas.
Ainda estamos caminhando, lentamente, rumo a uma inclusão social
mais abrangente. Talvez porque até pouco tempo atrás se pensava em desenvolvimento urbano e econômico visando majoritariamente o lucro,
sem considerar de fato o bem-estar e qualidade de vida das pessoas e, com
a mudança no cenário atual se faz necessário que as cidades busquem maneiras de gerenciar esses novos desafios (ALBINO; BERARDI;
DANGELICO, 2015).
Especialistas em crescimento urbano e gestão social têm feito classificações para o termo Smart City de acordo com os objetivos que são
empregados devido ao fato, principalmente, das diferenças presentes em
cada sentido que é empregado. A sapiência urbana deve ser revista para
podermos definir de forma prática quais as mudanças que realmente queremos implantar e qual a hierarquia entre elas tendo em vista as soluções
obsoletas empregadas pelas cidades tradicionais (ALBINO; BERARDI;
DANGELICO, 2015). Veremos alguns destes conceitos a seguir.
3.1 Sustainable City – Cidade Sustentável
Para uma cidade ser enquadrada nas características esperadas de
uma Sustainable City deve voltar suas principais estratégias de urbanização para infraestrutura institucional, infraestrutura física, infraestrutura
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social e infraestrutura econômica, que juntas são consideradas como os
quatro pilares das cidades inteligentes e sustentáveis – Figura 1- (SILVA;
KHAN; HAN, 2018).

Fig. 1 – Pilares das cidades inteligentes e sustentáveis
Fonte: Silva; Khan; Han, 2018

Para conseguirmos pensar em soluções aos problemas causados pela
aceleração urbanística, precisamos primeiro identificá-los de forma racional (SEN, p. 35. 2011). Empresas como a Urban Systems (URBAN
SYSTEMS, 2019) têm desenvolvido programas de indicadores que podem
ser empregados de diversas formas pelas governanças municipais que
querem qualificar suas cidades (RCSC, 2019). Estes indicadores são um
importante instrumento para se medir e avaliar o desenvolvimento de maneira racional e comparativa. As cidades com foco na Sustentabilidade têm
se comprometido com objetivos que visam:
● Melhorar a mobilidade urbana através de qualificação e abrangência do transporte público, favorecimento de transportes alternativos como bicicletas e
patinetes, implementação de ciclovias e calçadas acessíveis.
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● Diminuir a produção de gazes que poluem a atmosfera e geram danos à saúde.
● Diminuir os impactos negativos que o desenvolvimento econômico causa ao
meio ambiente.
● Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação ofertando melhores serviços a todas as pessoas no espaço público urbano.
● Valorizar empresas que tenham iniciativas comprometidas com a preservação e
recuperação da natureza.
● Adequar a infraestrutura urbana aos preceitos da acessibilidade universal.
● Gerar, editar e analisar dados para criar soluções para os problemas detectados
na sociedade.
● Ampliar o leque de estratégias na qualificação do espaço urbano de lazer.
● Fomentar uma base estrutural desenvolvida para tornar a cidade inteligente, inclusiva e sustentável.

Essas e outras características referem-se às cidades inteligentes que
se empenham para obter respostas criativas e efetivas aos desafios presentes no desenvolvimento da urbanização.
3.2 Digital City/Cyberville – Cidade Digital
As Cidades Digitais são aquelas que tem uma abordagem holística
para empregar Tecnologias da Informação e Comunicação considerando
análises em tempo real e que incentivam o desenvolvimento econômico
sustentável (ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015). Neste caso, a sustentabilidade se utiliza dos avanços tecnológicos para oferecer um
crescimento sustentável com foco nos cidadãos. Sen fundamenta sua teoria na realização, e na efetivação dos ideais de justiça, segundo ele “a
necessidade de uma compreensão da justiça que seja baseada na realização
está relacionada ao argumento de que a justiça não pode ser indiferente às
vidas que as pessoas podem viver de fato” (SEN, p. 48, 2011). As Cybervilles usam informações de dados e tecnologias modernas para oferecer
melhores serviços e qualidade de vida para aqueles que vivenciam as cidades, moradores, empresas e visitantes (RCSC, 2019).
Uma Cidade Digital é aquela que usa a tecnologia inteligente para
transformar a maneira com que as pessoas se relacionam umas com as
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outras e com a própria cidade. Encontramos um exemplo de uso inteligente da tecnologia digital na cidade de Florianópolis - Brasil onde foi
criado o aplicativo “Eu chego lá” desenvolvido de maneira experimental
pela Escola Superior de Administração e Gerência da UESC (ALPERSTEDT
NETO; ROLT; ALPERSTEDT, 2018). Este aplicativo de celular traz um sistema similar ao do aplicativo WAZE, onde os próprios usuários vão
alimentando as informações compartilhadas. Tal aplicativo lista os principais pontos e estabelecimentos da cidade e classifica-os de acordo com
indicadores de acessibilidade. Para uma pessoa saber se conseguirá adentrar em um estabelecimento com sua condição física só precisará fazer
uma rápida consulta no aplicativo que lhe dirá se este lugar é acessível ou
não. Dessa forma, com o uso do aplicativo é possível evitar os transtornos
e constrangimentos que um cidadão com inaptidão física sofre todos os
dias quando se depara com as barreiras de comunicação ou locomoção impostas à sua condição física.
O Ranking CSC 2019, traz no tópico ‘Tecnologia e Informação’ um
total de onze indicadores pertencentes a dois setores, sendo sete indicadores pertencentes ao próprio eixo de Tecnologia e Informação, três do eixo
de Empreendedorismo e um do eixo de Economia (RCSC, 2019). As cidades que figuram neste tópico podem somar um total de até nove pontos.
A cidade brasileira com maior pontuação alcançou um total de 4,428 pontos (Campinas. SP). O Rio Grande do Sul aparece na lista com seis cidades,
sendo que a capital Porto Alegre está em quarto lugar (Figura 2). Segundo
o Ranking CSC 2019, é interessante notar que das dez primeiras cidades
(com maior pontuação), oito são capitais estaduais, demonstrando que
ainda apresentamos uma concentração da infraestrutura e ambientes tecnológicos nos grandes centros (RCSC, 2019).
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Fig. 2 – Cidades gaúchas que estão no Ranking (eixo Tecnologia e Informação)
Fonte: Elaborado pelos autores.

3.3 Smart and Affordable City – Cidade Inteligente e Acessível
Na primeira parte do livro “A ideia de Justiça”, no capítulo um que
traz como título ‘Razão e Objetividade’, Sen narra uma reflexão do filósofo
austríaco Ludwig Wittgenstein registrada numa carta endereçada ao arquiteto vienense Paul Engelmann, escrita em 1917, onde ele faz uma
observação enigmática: “Eu trabalho com muita diligência e desejaria ser
melhor e mais inteligente, que são um e a mesma coisa” (SEN, p. 61. 2011).
O alcance da meta - ser mais inteligente - aplicada a uma determinada
sociedade pode fazer com que ela realmente se torne melhor. Melhor para
se viver, melhor para se trabalhar, melhor para prosperar, etc.
Uma comunidade inteligente é considerada a partir da sua capacidade intelectual de abordar vários fatores sócio técnicos e socioeconômicos
fomentadores do progresso (ALBINO; BERARDI; DANGELICO, 2015).
Análises realizadas abordam, por um lado, os dilemas relacionados com a
cidade já estabelecida e inclusive com o choque de legislações que por vezes
incide sobre um mesmo ambiente e, por outro, a necessidade de proteção
do ser humano frente às transgressões a sua dignidade e liberdade. Como
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já mencionado anteriormente, as cidades têm se desenvolvido muito rapidamente, apontamentos da ONU preveem que até 2050, 92% da
população brasileira viverá em cidades, atualmente esse número gira em
torno dos 87%.
O censo demográfico do IBGE aponta que existem em torno de 45
milhões de pessoas que declaram ter algum tipo de deficiência vivendo no
Brasil (IBGE, 2012). Um cidadão com deficiência visual enfrentará grandes
dificuldades de locomoção, arriscando até mesmo sua integridade física
durante seus deslocamentos. Da mesma forma um cadeirante dificilmente
poderá se locomover pela cidade sem a ajuda de outra pessoa devido aos
passeios irregulares e falta de rampas.
De acordo com Néri (2003), em seu estudo sobre a empregabilidade
brasileira de pessoas com deficiências, há uma discrepância gigantesca em
relação às pessoas com deficiência, ele afirma que “num universo de 26
milhões de trabalhadores formais ativos, 537 mil são pessoas com deficiência, representando 2,05%, e que no Rio Grande do Sul esta taxa está em
torno de 3,10%” (NERI, 2003), Neste contexto, as tecnologias se apresentam como ferramentas que podem auxiliar de forma efetiva na mitigação
desses problemas. A arquitetura tem desenvolvido inúmeras maneiras de
interferir no ambiente tornando-o menos agressivo às necessidades das
pessoas com PcD.
A cidade inteligente e inclusiva é aquela que considera o cidadão e as
capacidades reais que o envolvem, sabendo que não é possível mensurar
as capacidades reais de uma pessoa sem levar em consideração as oportunidades reais que a cidade lhe oferece. Sen, no capítulo XII do livro “A
Teoria da Justiça” destina um tópico para discutir as Inaptidões, Recursos
e Capacidades ele faz a seguinte afirmação:
“A intervenção social contra as inaptidões tem de incluir prevenção, bem como
gestão e mitigação. [...] Considerando o que se pode ser obtido através da intervenção inteligente e humana, é surpreendente que a maioria das sociedades
seja tão passiva e autocomplacente em relação à preponderância do injusto
fardo das inaptidões” (SEN, p. 294, 2011)
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Assim, visando uma inclusão social que abranja a todos os cidadãos,
muitos governantes tem tomado iniciativas junto a sociedade e setores privados que procurem diminuir as barreiras físicas enfrentadas pelas
pessoas com deficiência física ao deslocar-se pelo território urbano. Na
próxima seção será apresentado um estudo de caso na cidade Santa Rosa
-RS que considera a implantação do programa Passeio Cidadão. Este programa visa, com a colaboração da sociedade, transformar o maior número
possível de passeios públicos em acessíveis.
4. Estudo de caso - programa passeio cidadão
O escopo deste estudo pretende analisar ações concretas que visam
oferecer a liberdade que as pessoas podem ter. Manifestamente, a liberdade de realizar ou não está intimamente relacionada às capacidades
necessárias. Sen acredita que “[...] 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” (SEN, p. 266, 2011). Eis
então o desafio de como adequar os espaços urbanos já consolidados. As
ações desenvolvidas pelo governo e pela sociedade civil (iniciativa privada)
devem criar condições para que todos os cidadãos possam desfrutar de
uma melhor qualidade de vida compatível com a liberdade e dignidade
humana.
Nas palavras de Amartya Sen “Pessoas com inaptidões físicas ou
mentais estão não só entre os seres humanos mais necessitados do mundo,
como também são, muitas vezes, os mais negligenciados” (SEN, p. 292.
2011). A Declaração Universal do Direitos Humanos redigida em 1948, já
no Art. 1 traz a seguinte proposição: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e
devem agir, em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade”
(ONU, 1948). Essa é uma afirmação que parece muito justa, porém ainda
distante da realidade brasileira.
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Com o advento de legislações como a Lei 10.257/01 (BRASIL, 2001) Estatuto das Cidades, o Decreto N° 5.296/04 (BRASIL, 2004) - Deficiência
Física, a Lei 13.146/15 (BRASIL,2015) - Estatuto da Pessoa com Deficiência,
e consequentemente os Planos Diretores, as cidades vêm reabilitando os
espaços urbanos para facilitar a inclusão e liberdade de todos os cidadãos.
A cidade de Santa Rosa traz a exigibilidade de acessibilidade em seu Plano
Diretor. Localizada na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, fica
a 490km da capital, Porto Alegre. O município é conhecido como “Berço
Nacional da Soja” (FENASOJA, 2019). Segundo dados do IBGE, o município possui uma área estimada de 489.798km², com população de
aproximadamente 73.254 habitantes (IBGE, 2019) e densidade demográfica de 148.88hab/km². Em 2010, o município possuía uma população de
PcDs estimada em 14.282 pessoas, sendo que estas declararam as seguintes informações (IBGE, 2010):
● Deficiência visual:
- 88 pessoas não enxergam de modo algum;
- 1.434 pessoas têm grande dificuldade e;
- 8.777 pessoas possuem alguma dificuldade.
● Deficiência auditiva:
- 77 pessoas não conseguem ouvir de modo algum;
- 715 pessoas têm grande dificuldade e;
- 2.672 pessoas possuem alguma dificuldade.
● Deficiência motora:
- 250 pessoas não conseguem de modo algum;
- 1.481 têm grande dificuldade e;
- 3.774 pessoas possuem alguma dificuldade.

Desde 2006, com a publicação da Lei Complementar n° 33 (ROSA,
2006), várias iniciativas de reformulação do espaço urbano vêm sendo implementadas na cidade de Santa Rosa, tais como: execução de melhorias
no passeio público da Av. Expedicionário Weber (ROSA, 2017), inauguração da ciclovia do bairro auxiliadora (ROSA, 2018), pavimentação da Rua
Uruguai (ROSA, 2018), entre outras. Em 2019, após uma revisão na Lei
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Orgânica (ROSA, 1990), foram modificados alguns artigos e inseridos outros. No Art. 6° da nova lei (ROSA, 2019) o inciso XXX dispõe que:
XXX – promover e fiscalizar acerca da acessibilidade nas edificações, dos logradouros e demais bens de uso público, e seus entornos, bem como a
adaptação dos transportes coletivos, para permitir o acesso das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida. (incluído pela Emenda à
Lei Orgânica n° 9/18)

O programa apresentado neste estudo de caso chama-se “Passeio Cidadão” e vem sendo implementado em Santa Rosa através de uma cartilha
produzida pelo poder público, a qual orienta a todas os cidadãos como proceder de forma correta a construção de rampas, colocação do piso tátil e
adequada sinalização. A cartilha começa por apontar as desvantagens em
função de não haver um passeio adequado às normas de acessibilidade:
Sem o Programa Passeio Cidadão:
- A chance de acontecer acidentes em frente à sua casa é muito maior.
- A sua calçada estará fora do padrão.
- Crianças, idosos e portadores de necessidades especiais terão dificuldades em transitar por calçada.
- Seu patrimônio terá menor valor.

Em seguida, a cartilha do Passeio Cidadão apresenta informações referentes à Legislação e Normas Técnicas relacionadas à Acessibilidade. Na
parte central da cartilha são apresentados textos, desenhos e diagramas
explicando como se deve executar o passeio, fornecendo as etapas construtivas, distâncias, informações sobre os tipos de pisos táteis e suas
funções, além da correta inclinação, largura e profundidade que as rampas
devem ter. Na parte final, a cartilha lista alguns dos benefícios de se adequar os passeios públicos às normas de acessibilidade, tais como:
Com o Programa Passeio Cidadão:
- A sua casa valoriza.
- A cidade fica bem mais segura.
- Os portadores de necessidades especiais têm acesso.
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- O IPTU tem possibilidade de redução.
- Você faz a sua parte.
- Você e sua família são um exemplo de cidadania.

A seguir são apresentadas algumas fotos que demonstram intervenções realizadas nas principais avenidas e ruas da cidade de Santa Rosa –
RS – Brasil, a partir da implementação do Programa Passeio Cidadão. A
Figura 3 apresenta a intervenção para acessibilidade em frente a uma instituição bancária, na Av. Rio Branco, onde foi projetada uma rampa para
cadeirantes e instalado o piso direcional para deficientes visuais. A Figura
4 mostra a intervenção realizada em cruzamentos da cidade.

Fig. 3 – Instituição bancária com rampa e piso tátil
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fig. 4 – Cruzamento com todas as faixas acessíveis
Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 5 apresenta a intervenção para que cadeirantes possam atravessar a rua de maneira mais segura e confortável. A Figura 6 mostra
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como foi resolvido o problema de acessibilidade nos acessos às lojas, onde
na maioria dos casos foi realizada a retração de uma parte da vedação das
fachadas. A Figura 7 mostra a intervenção nos passeios públicos que estão
ocorrendo nos bairros residenciais.

Fig. 5 – Rampa e faixa de segurança que cruza as duas pistas
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fig.6 – Fachada da loja recuada para construção da rampa
Fonte: Elaborado pelos autores.

Fig. 7 - Intervenção em passeios públicos nos bairros residenciais
Fonte: Elaborado pelos autores.
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A partir das informações apresentadas nas fotos das Figuras 3 a 7, foi
possível observar que ações realizadas em Santa Rosa a partir do Programa Passeio Cidadão foram exitosas em sua execução porque utilizaram
tecnologias arquitetônicas simples, mas inteligentes. Tais iniciativas facilitam muito a locomoção interurbana de pessoas idosas e/ou com algum
tipo de deficiência, fornecendo maior liberdade e segurança.
Porém, foram observadas também, execuções ineficientes e ausência
de acessibilidade em alguns pontos do centro da cidade e, principalmente
em bairros onde residem famílias com renda econômica mais restrita. A
Figura 8 mostra um estabelecimento comercial no centro da cidade em
que a rampa foi claramente improvisada e não fornece a acessibilidade
necessária.

Fig. 8 – Rampa improvisada e ineficiente
Fonte: Elaborada pelos autores

A Figura 9 apresenta a interrupção e aplicação do piso tátil de maneira equivocada, causando confusão na orientação do sentido do
percurso. A Figura 10 mostra a falta de passeio acessível e a obstrução
quase completa devido a arborização inadequada no passeio.

208 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

Fig. 9 – Piso tátil interrompido
Fonte: Elaborada pelos autores

Fig. 10 – Passeio obstruído
Fonte: Elaborado pelos autores.

Com base no estudo de caso do Programa Passeio Cidadão de Santa
Rosa foi possível verificar que a cidade realiza intervenções urbanísticas
bem significativas, se comparada com outros municípios maiores e mais
desenvolvidos do estado do Rio Grande do Sul.
Além disso, segundo Sen (2011), o desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhoria de vida das pessoas e,
principalmente, com as liberdades que possuem ou se tornam capazes de
desfrutar (SEN, 2011).
Assim, as cidades que buscam qualificar seus espaços públicos para
oferecerem liberdades e oportunidades mais equitativas aos seus cidadãos
serão mais desenvolvidas econômica, ambiental e socialmente.
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5. Considerações finais
A ideia de Justiça em Amartya Sen preenche uma lacuna importante
deixada pelas demais teorias– a aplicabilidade. Sen (2011) demonstra não
estar procurando por uma justiça perfeita ou mesmo tendo por escopo uma
sociedade perfeita (SEN, 2011), sua ideia instiga os cidadãos a empreenderem todos os esforços necessários para que o progresso em sociedade seja
alcançado, de modo que, as oportunidades oferecidas sejam oferecidas
igualmente a todas as pessoas sejam quais forem as suas características e
peculiaridades. Este estudo apresentou alguns conceitos referentes ao uso e
significado do termo Smart City, bem como as especificidades que se destacam em cada um deles. De fato, ainda existem grandes lacunas na
previsibilidade de inclusão social na arquitetura das cidades, porém avanços
como as iniciativas de mudança na infraestrutura urbana devem ser valorizados e incentivados (DE OLIVEIRA NETO; KOFUJI, 2016). Ao examinarmos
estes dois universos temáticos constatamos que a principal afinidade entre
eles está no fato de que tanto as Smart Cities quanto a Ideia de Justiça de Sen
tem o desenvolvimento humano como prioridade. Em ambos os domínios
há um comprometimento maior com a justiça social e qualidade de vida para
todos os indivíduos onde se valorizam as capacidades que as pessoas têm, e
lhe são ofertadas reais oportunidades de escolha (SEN, 2011; ANGELIDOU
2015). A partir do estudo de caso do Programa Passeio Cidadão, em Santa
Rosa, verificou-se que é possível transformar e aperfeiçoar o espaço urbano
já consolidado e que iniciativas como as que foram implementadas no estudo de caso, podem fornecer o direito à liberdade de locomoção não só às
pessoas com deficiências, mas também aos idosos, crianças, mães com seus
carrinhos de bebê, enfim, a todos aqueles que necessitam de um conforto e
segurança diferenciados para transitarem livremente pela cidade.
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1. Introdução
O é fruto de discussões teóricas ocorridas durante as aulas da disciplina Biotecnologia, Desenvolvimento e Direitos Humanos, no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas (PPGCJ) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O ponto de partida é a análise do artigo
74, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata especificamente sobre
Tecnologia Assistiva (TA).
Os efeitos práticos decorrentes dessas premissas legais em consonância com a teoria de Sen (2010) e seus possíveis impactos em questões de
inclusão social de pessoas com deficiência no viés do desenvolvimento
como liberdade, cujos resultados práticos refletem pragmaticamente a
1

GT 5: Estudos de caso sobre promoção humana e superação das desigualdades.
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possibilidade da construção de políticas públicas de inclusão social de
modo especial em ambiente escolar que em se concretizando resultarão
em ganhos em qualidade e manutenção da vida de milhares de pessoas
com deficiência, não só no Brasil, como em nível internacional, independente da classificação socioeconômica do país. É o que se pretende
enfrentar neste estudo, mesmo que num plano ensaístico, o que justifica a
opção pelo marco teórico principal (fio condutor), o pensamento de Amartya Sen (2010), para efeito deste trabalho de cunho bibliográfico.
Amartya Sen (2010), quando estuda o desenvolvimento como liberdade, contextualiza teoricamente uma ideia por uma escolha de justiça social
capaz de fazer face aos desafios contemporâneos que podem resultar no
exercício real de uma cidadania plena, em que o viés meramente econômico
não pode servir de desculpas para que o Estado não efetive suas funções
protetivas e inclusivas albergadas em nossa Constituição Federal de 1988.
Dos três tópicos que estão divididos este trabalho, primeiramente se
enfrenta a conceituação de TA, bem como o modo com esse termo foi incorporado pela linguagem jurídica no bojo do principal documento
protetivo/inclusivo e formal sobre os direitos das pessoas com deficiência
em termos constitucionais e na Lei nº 13.146/2015, (Lei Brasileira de Inclusão - LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Na segunda parte, o estudo se propõe a análise dos tipos de Tecnologias Assistivas existentes mais importantes a serviço das pessoas com
deficiência e seus reflexos práticos na vida cotidiana das pessoas com deficiência, numa tentativa de uma análise pragmática do direito posto na
legislação brasileira sobre TA e suas possíveis nuances de relações de bases
teóricas com a teoria do desenvolvimento de Amartya Sen (2010) para fins
de concretização das premissas legais.
Na terceira e última parte, se estuda mesmo que sucintamente sobre
a educação inclusiva, contextualizada com as novas tecnologias em benefício dos educandos com deficiência especialmente na educação básica
nacional e suas lutas por empoderamento social pelo uso dessas tecnologias no melhoramento de sua qualidade de vida, o requer necessariamente
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a meu ver um processo contínuo de amadurecimento social e político da
pessoa humana na conquista efetiva de seus direitos de cidadania plasmados nas normas cogentes mais importantes do Estado brasileiro.
2. Tecnologia assistiva como um direito social de cunho constitucional
Há de se considerar, que a LBI, diploma legal brasileiro Lei nº
13.146/2015, teve influência direta da Convenção das Nações Unidas
(ONU) Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cujo texto final e seu
protocolo, foram aprovados no dia 13 de dezembro de 2006 em Nova Iorque nos Estados Unidos, após o decurso de oito sessões 5 realizadas, a partir
do mês de agosto de 2002 (primeira sessão), com a presença de mais de
80 países.
Em termos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal STF, adota
em sólida jurisprudência a tripla hierarquia em relação aos tratados internacionais, conforme restou consignado no Recurso Extraordinário (RE) nº
466.343/2008, que decidiu pela inadmissibilidade nos casos de prisão aos
inadimplentes, interpretando o art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF,
à luz do art. 7º, §7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto
de San José da Costa Rica), onde em clara interpretação constitucional “pro
homini”, cuja base principiológica paradigma, está calcada numa interpretação que leva em conta sempre a norma mais favorável ao ser humano 6.
Antes de se buscar uma definição do termo Tecnologia de Apoio, ou
Tecnologia Assistiva (TA) como preferiu o legislador brasileiro, conforme
consta no art.74, do capítulo terceiro da LBI, 7 em se considerando estas,
5F

56F

57F

5

“O processo de negociação do tratado iniciou-se em 2002 e terminou em dezembro de 2006. Nesse período, foram
celebradas oito sessões do Comitê Especial, presidido, primeiro, pelo embaixador equatoriano Luis Gallegos Chiriboga e, posteriormente, por Don MacKay, embaixador neozelandês”. In: LANNA JÚNIOR, Mário Cléber Martins.
(Comp.) História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Brasília: Secretaria de Direitos
Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2010 p.88.
6

Sobre o assunto: RE-STF nº
466.343/2008.
Disponível
em:
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 01 nov.2018.
7

<http://redir.stf.jus.br/

Art. 74. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos
e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. [...]. Para
fins deste estudo sintático, se utilizam os dois termos: Tecnologia Assistiva e Tecnologia de Apoio, como sinônimos,
pelo fato de que até o momento não houve manifestação do Comitê de Ajudas Técnicas (CAT).
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como resultados consequenciais de políticas públicas inclusivas, que contemplem pessoas com deficiência de baixa renda, é muito bem vinda à
colaboração de Sen (2010, p.32), quando afirma que:
É necessário que se evite restringir a atenção apenas a procedimentos apropriados (como fazem às vezes os chamados libertários, sem se preocupar se
algumas pessoas desfavorecidas sofrem privação sistemática de oportunidades substantivas) ou, alternativamente, apenas a oportunidades adequadas
(como fazem às vezes os chamados consequencialistas, sem se preocupar com
a natureza dos processos que geram as oportunidades ou com a liberdade de
escolha que as pessoas têm). Ambos os processos e oportunidades têm sua
própria importância na abordagem do desenvolvimento como liberdade.

De fato, pela proposta teórica idealizada por Amartya Sen, tanto os
chamados libertários como consequencialistas podem ser devidamente albergados nesse panorama desenvolvimentista com o foco na liberdade.
Assim sendo, todos os cidadãos que venham necessitar ou necessitem de
tais benesses modernas que auxiliam na promoção da vida humana, independente de classe social pode representar um grande avanço no campo
da biogenética moderna.
Nesse sentido, questões bioéticas também estão presentes no debate
moderno que envolve as pessoas com deficiência onde à ONU (2002), na
Declaração de Sapporo, afirma que:
Devemos tomar parte nas discussões sobre genética e bioética. Devemos afirmar nosso direito de sermos diferentes. Devemos repudiar qualquer discussão
que associe o conceito de ‘pessoa’ a um conjunto de capacidades. Devemos
promover estudos sobre deficiências a fim de mudarmos a imagem da deficiência de uma forma positiva entre os acadêmicos.

De fato, é de se notar um diálogo de afinidades entre a biotecnologia
e às T.A. não obstante, não é nosso propósito para efeitos práticos deste
estudo, um aprofundamento maior no mesmo, bastando por hora concordar com o “mote conceitual”, entenda-se, parte principal, do excerto acima
transcrito, no que tange ao respeito às diferenças e logicamente também
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às capacidades individuais de cada ser humano, em homenagem ao seu
patrimônio genético que advém de sua própria humanidade que o torna
digno de gozo de direitos, não apenas destinatário ou sujeito desses (direitos). Esse pensamento inclusivo/protetivo, também é esposado pelas
Nações Unidas na sua Carta para o Terceiro Milênio Assembleia Governativa da Reabilitação Internacional (1999) 8.
Processos visíveis de negação de direitos sociais e políticos são constantes pelo Estado brasileiro. Sempre que se nega efetividade de direitos
constitucionais aos cidadãos, ainda mais quando dignos de proteção pelo
próprio Estado, constitui grave violação aos direitos humanos e fundamentais do homem, que padece de liberdade sob os grilhões do violador
estatal. É o que se depreende do pensamento de Sen, (2010, p. 32), pois:
58F

Deve ter ficado claro, com a discussão precedente, que a visão da 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. A privação de liberdade pode surgir em razão
de processos inadequados (como a violação do direito ao voto ou de outros
direitos políticos ou civis), ou de oportunidades inadequadas que algumas pessoas têm para realizar o mínimo do que gostariam (incluindo a ausência de
oportunidades elementares como a capacidade de escapar de morte prematura, morbidez evitável ou fome involuntária).

Toda vez que há violação de normas cogentes pelo Estado, sobretudo
daquelas que visam garantir o mínimo existencial para fins de promoção
da cidadania mediante processos burocráticos que simplesmente excluem
pessoas, (com e sem “deficiência”) tem-se tolhimento essencial de liberdade, como nos exemplos acima citados por Sen (2010).

8

[...] Todas as pessoas com deficiência devem ter acesso ao tratamento, à informação sobre técnicas de autoajuda e,
se necessário, à provisão de tecnologias assistivas e apropriadas. Cada pessoa com deficiência e cada família que
tenha uma pessoa deficiente devem receber os serviços de reabilitação necessários à otimização do seu bem-estar
mental, físico e funcional, assim assegurando a capacidade dessas pessoas para administrarem sua vida com independência, como o fazem quaisquer outros cidadãos. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Docs_PD/
Convencoes_ONU_PD.php#decladdm>. Acesso em: 15 nov.2018.
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Nesse sentido, proposto por Sen (2010), privação de liberdade, toma
uma conotação muito mais profunda que o mero encarceramento dos corpos biofísicos, mas num contexto social abrangente todos os seres humanos
que têm seus direitos fundamentais vilipendiados pelo Estado opressor,
através de políticas públicas que de fato não atendem os anseios sociais (especialmente das acamadas mais pobres), no que se refere à saúde, educação,
moradia e segurança pública, pois, “[...] 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, 2010, p.29).
É importante a compreensão de que no Brasil, “[...] há legislação específica, seja no âmbito da constituição, seja em normas
infraconstitucionais, nesta sociedade globalizada, assegurando às pessoas
com deficiência tratamento isonômicas de direitos e deveres, na medida
de sua situação fática” (MEDEIROS, 2015 p.2).
No contexto brasileiro, o Governo Federal criou no dia 16 de novembro de 2006 por força da Portaria nº 142 o Comitê de Ajudas Técnicas CAT, vinculado à Presidência da República, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos e a Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência. Nesse sentido, “[...] Para a formulação das bases
conceituais de TA foi realizado um levantamento e revisão de literatura,
utilizando três termos de referência: Ajudas Técnicas, Tecnologia Assistiva
e Tecnologia de Apoio”. (BRASIL, 2009, p.13). Dos estudos técnicos e científicos, após intensas pesquisas o CAT informa que:
Constatou-se que estes três termos são utilizados em diferentes países, com
a predominância do termo Assistive Technology em países de língua inglesa, Ayudas Técnicas em língua espanhola e Tecnologia de Apoio na tradução de Portugal
para Assistive Technology (Idem, p.13).

Desta feita, pela junção desses três termos supramencionados, surge
o conceito de TA, proposto pelo CAT, a saber:
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
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serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e
participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social (Idem, p.13).

A interdisciplinaridade 9 se destaca como característica principal
nessa proposta conceitual do CAT, uma vez que exalta a necessidade da
ampliação deste conceito e sua própria compreensão indo além da produção de artefatos tecnológicos, mas o desenvolvimento de serviços
estratégias e práticas e acima de tudo a aplicação do conhecimento destinado a promover a autonomia e participação das pessoas com deficiência
o que se coaduna perfeitamente com as propostas conceituais modernas
dos direitos humanos que tem na deficiência não um problema insolúvel,
relativo ao próprio indivíduo que “porta em seu corpo” a deficiência em si,
mas uma questão sociológica que não despreza os conhecimentos (bio)médicos, mas chama à atenção para a necessidade social de inclusão do ser
humano com deficiência o que resultou na própria conceituação da expressão moderna pessoa com deficiência em seu sentido jurídico reconhecido
inicialmente na Convenção da ONU (2006), conforme se observa na parte
introdutória deste sucinto estudo.
Feitas essas considerações breves e necessárias sobre a conjuntura
legal que permeia os debates sobre pessoas com deficiência, e para não
fugir do fio condutor deste, retomo de logo uma brevíssima definição de
TA. É importante esclarecer que o,
59F

[...] conceito da tecnologia assistiva, na intenção de que seu conhecimento
possa contribuir para a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência,
seja nos ambientes institucionais, seja em seus domicílios. Assim, a tecnologia
assistiva refere-se a qualquer item, peça de equipamento ou sistema de produtos, adquirido comercialmente ou desenvolvido artesanalmente, produzido
9

A interdisciplinaridade pode ser entendida como uma condição fundamental do ensino e da pesquisa na sociedade
contemporânea. No entanto, o conceito de interdisciplinaridade tem sofrido usos excessivos que podem gerar sua
banalização. Por isto, parece prudente evitar os debates teórico-ideológicos sobre o que é a interdisciplinaridade,
sendo preferível partir da pergunta sobre como esta atividade se apresenta no campo acadêmico atual. [...] In: LEIS,
Héctor Ricardo. Sobre o Conceito de Interdisciplinaridade. Cadernos de pesquisa interdisciplinar em Ciências Humanas. nº73, Florianópolis- SC, 2005, p.2.

Cícero Teixeira Maia; Fernanda Thaís Lira de Sá Barreto; Robson Antão de Medeiros | 219

em série, modificado ou feito sob medida, que é usado para aumentar, manter
ou melhorar habilidades de pessoas com limitações funcionais, sejam físicas
ou sensoriais. (BRASIL, 2008 p.9).

Nesse sentido, Mara Lúcia Sartoretto e Rita Bersch (2018), [...] Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o
arsenal de Recursos 10 e Serviços que contribuem para proporcionar ou
ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão 11.
Somente após os nefastos acontecimentos criminosos decorrentes
dos massacres de seres humanos pós-segunda grande guerra é que a ONU,
numa tentativa de se contrapor aos horrores da guerra vincula direitos
humanos a dignidade humana e quando estudamos minorias como é o
caso das pessoas com deficiência essa imbricação conceitual seus reflexos
práticos na vida social dos “deficientes”, são muito mais dificultosos, por
ausência ou insuficiência de políticas públicas que os contemplem convenientemente. A respeito disso, Bobbio (2004, p.20), assim leciona:
60F

61F

[...] à Declaração Universal dos Direitos do Homem que é certamente, com
relação ao processo de proteção global dos direitos do homem, um ponto de
partida para uma meta progressiva, como dissemos até aqui — representa, ao
contrário, com relação ao conteúdo, isto é, com relação aos direitos proclamados, um ponto de parada num processo de modo algum concluído. Os direitos
elencados na Declaração não são os únicos e possíveis direitos do homem: são
os direitos do homem histórico, tal como este se configurava na mente dos
redatores da Declaração após a tragédia da Segunda Guerra Mundial, numa
época que tivera início com a Revolução Francesa e desembocara na Revolução
Soviética. (BOBBIO, 2004, p.20).

10

O termo recurso, no sentido aqui empregado, significa todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou
sistema fabricado em série ou sob medida utilizada para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das
pessoas com deficiência. Esses recursos podem ser, por exemplo: brinquedos, computadores, softwares, hardwares, recursos para mobilidade reduzida, e outros itens confeccionados ou disponíveis comercialmente. (Brasil, 2009, p.41).
11

Para saber mais, veja: SARTORETO. M.L. e RITA BERSH. In: O que é Tecnologia Assistiva: Disponível
em:<http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html#topo>. Acesso em: 02 nov.2018. As referidas autoras, também reproduzem interessante definição sobre T.A. digna de nota: É também definida como "uma ampla gama de equipamentos,
serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiências" (Cook e Hussey • Assistive Technologies: Principles and Practices • Mosby – Year Book, Inc., 1995).
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Uma noção de continuidade em relação ao que foi posto em termos
de direitos e garantias fundamentais ao ser humano, elencados no rol
exemplificativo inserto na Declaração Universal dos Direitos do Homem
DUDH é o que se almeja em virtude de seu caráter inconcluso conforme o
que se depreende do pensamento de Bobbio, acima destacado.
No Brasil, a atenção aos deficientes surgiu com o caráter de atendimento elementar, nas áreas de educação e de saúde, desenvolvida em
instituições filantrópicas, evoluindo depois para o atendimento de reabilitação, sem assumir, contudo, uma abordagem integradora desse processo
e preservando, na maioria dos casos, uma postura assistencialista. 12 Ajudas Técnicas é o termo anteriormente utilizado para o que hoje se
convencionou designar no Brasil Tecnologia Assistiva. (BRASIL, 2009,
p.7).
Nesse sentido a TA é fruto da aplicação de avanços tecnológicos em
áreas já estabelecidas. É uma disciplina de domínio de profissionais de várias áreas do conhecimento, que interagem para restaurar a função
humana numa perspectiva inclusiva restauradora. Tecnologia Assistiva diz
respeito à pesquisa, fabricação, uso de equipamentos, recursos ou estratégias utilizadas para potencializar as habilidades funcionais das pessoas
com deficiência 13.
Em decorrência dá ausência ou deficiência na prestação efetiva pelo
Estado de tais recursos tecnológicos necessários à manutenção e melhora
considerável na condição de vida dos seres humanos com deficiência (aqui
considerado grupos social vulnerável), pode ocorrer teoricamente diminuição na perspectiva de vida dessas pessoas até em países ditos
desenvolvidos. “[...] Mesmo em países muito ricos, às vezes a longevidade
de grupos substanciais não é mais elevada do que em muitas economias
mais pobres do chamado Terceiro Mundo” (SEN, 2010, p.29).
Para o propósito aqui almejado, o termo tecnologia é aplicado no contexto do modelo social dos direitos humanos, onde o conceito de pessoa
62F

63F

12

BRASIL, 2008, p.22-23.

13

BRASIL, 2009, p.11.
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com deficiência depende fundamentalmente do meio em que a pessoa está
inserida. (SETUBAL, FAYAN, Orgs. 2017 p.15). Segundo o que prediz a European Comission, DGXIII, “Empowering Users Trought Assistive
Technology” 14 (EUSTAT), formada por uma comissão de especialistas de
países da União Europeia se verifica que:
64F

Em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica apenas objectos físicos,
como dispositivos ou equipamento, mas antes se refere mais genericamente a
produtos, contextos organizacionais ou “modos de agir” que encerram uma
série de princípios e componentes técnicos. Uma “tecnologia de acesso a transportes públicos”, por exemplo, não consiste apenas numa frota de veículos
acessíveis (ex. autocarros com plataforma elevatória), mas engloba toda a organização dos transportes, incluindo controlo de tráfego, implantação das
paragens, informações e procedimentos de emissão/validação de bilhetes, serviço de clientes, formação do pessoal, etc. Sem uma organização deste tipo, o
simples veículo não ofereceria qualquer “transporte público”. (EUROPEAN
COMMISSION – DGXIII, 1999, p.15).

Nesse contexto, se observa de logo, uma relação intrínseca entre o
resultado do produto científico final, no que tange ao melhoramento das
instalações físicas pontuais em dado setor social, mas numa série de mudanças que devem ser realizadas no contexto sociológico que abrangem
não apenas uma situação fática isolada, mas a própria vida cotidiana dos
cidadãos, pessoalmente necessitados ou não em termos de deficiência (s).
Por outro lado, o termo [...] “de apoio é aplicado a uma tecnologia, quando
a mesma é utilizada para compensar uma limitação funcional, facilitar um
modo de vida independente e ajudar os idosos e pessoas com deficiência a
concretizarem todas as suas potencialidades”. (Op. cit., p.15).
É de se concluir, nesse ponto em concordância com o pensamento de
Habermas (2012, p.11), onde, para este [...] “O apelo aos direitos humanos
alimenta-se da indignação dos humilhados pela violação de sua dignidade
humana” onde a luta cotidiana em termos sociais transcende as raias da formalidade da letra fria da lei e abre novos horizontes de possibilidades pela
14

Capacitando usuários por meio de tecnologia assistiva (Livre tradução do autor).
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concretude material dos direitos e garantias prometidos nos textos legais
nacionais e internacionais que têm como pano de fundo os direitos das pessoas com deficiência em sentido estrito e num sentido amplo tratam de TA.
3. Alguns tipos de TA no contexto jurídico brasileiro e os desafios
éticos, políticos e econômicos para sua concretização.
Sem recorrer aos primórdios historiográficos para tentar entender o
contexto social do problema atual no qual estão inseridas milhões de seres
humanos com deficiência no mundo, se observe apenas para feitos meramente didáticos, algumas situações ocorridas na Idade Média e de logo se
observa que ainda temos hoje, muito que realizar em termos de medidas
protetivas/inclusivas de pessoas com deficiência e o quanto o uso consciente
de TA pode contribuir nessa tarefa. Para Maria Aparecida Gugel (2007, n.p.):
Os períodos marcados pelo fim do Império Romano (Século V, ano 476) e a
Queda de Constantinopla (Século XV, em 1453), marcam o início da Idade Média. É marcada por precárias condições de vida e de saúde das pessoas. A
população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como
castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de feiticeiros
ou bruxos. As crianças que sobreviviam eram separadas de suas famílias e
quase sempre ridicularizadas. A literatura da época coloca os anões e os corcundas como focos de diversão dos mais abastados.

Após este breve introito histórico contextual que marcou a História
humana em seu medievo, onde a ignorância, o preconceito e as superstições imperavam, percebe-se pela experiência fática, há de se considerar
um salto quântico para os dias atuais, pois comprovadamente ainda existem muitos resquícios daquela época, em nossa sociedade, seja num
contexto mundial e mais especificamente no Brasil, inclusive em ambiente
escolar. Pois para Moreira e Candau (2003, p.163):
[...] Uma das questões fundamentais de serem trabalhadas no cotidiano escolar, na perspectiva da promoção de uma educação atenta à diversidade cultural
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e à diferença, diz respeito ao combate à discriminação e ao preconceito, tão
presentes na nossa sociedade e nas nossas escolas.

No ano de 1999, entrou em vigor no Brasil, um decreto lei, que
trouxe grandes contribuições na formatação conceitual prática do que hoje
chamamos de TA. Trata-se do Decreto Lei (DL), nº 3.298/1999, regulamentado pelo DL nº 5.296/2004 15, que além de conceituar, “ajudas
técnicas”, previstas para fins de concessão de benefícios jurídicos e sociais
delas advindos. Senão veja-se:
65F

Art. 19. Consideram-se ajudas técnicas, para os efeitos deste Decreto, os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras,
sensoriais ou mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de
permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade e de possibilitar sua plena inclusão social. (BRASIL, 1999).

No contexto, jurídico das pessoas com deficiência inseridas no corpo
do DL 6.298/99, além das especificações nele contidas, não constava o tipo
“pessoas com mobilidade reduzida”. Essa “falha”, de redação foi corrigida
pelo DL 5.296/2004, que inseriu essa nuance de pessoa com deficiência,
fazendo sua definição dentro do contexto legal proposto pela norma em
comento, na alínea Art. 5º, alínea “e”, incs. I e II, daquele diploma legal,
definindo ainda o que seja para fins do DL, deficiência múltipla:
Art.5, e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e II pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito
de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de
movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da
mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. (BRASIL, 2004).

15

Art. 61. Para os fins deste Decreto, consideram-se ajudas técnicas os produtos, instrumentos, equipamentos ou
tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência
ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida. § 1o Os elementos ou equipamentos definidos como ajudas técnicas serão certificados pelos órgãos competentes, ouvidas as entidades representativas
das pessoas portadoras de deficiência. § 2o Para os fins deste Decreto, os cães-guia e os cães-guia de acompanhamento são considerados ajudas técnicas. (BRASIL, 2004).
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Tal possibilidade legislativa em albergar no contexto normativo, novas possibilidades fáticas no conceito guarda-chuva “pessoa com
deficiência”, reflete ao meu entender um viés humanitário, em homenagem ao princípio da valorização do ser humano, bem como uma evolução
na técnica legislativa onde o referido termo (pessoa com a deficiência), alberga tanto aqueles que apresentam algum distúrbio de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial além daqueles que por causa transitória
estejam legalmente inseridos no contexto jurídico elencado na norma.
Para efeitos de classificação de algumas categorias de T.A., é importante o conhecimento do trabalho desenvolvido por José Tonolli e Rita
Bersh, no ano de 1998 e recentemente atualizada em 2017, quais sejam:
Auxílios para a vida diária, comunicação aumentativa (suplementar) e alternativa CAA (CSA), recursos de acessibilidade ao computador e sistemas
de controle de ambiente 16.
Assim, toda e qualquer pessoa humana pode integrar este rol (não
taxativo), e assim sendo, estão sujeitos a eventualidades inúmeras, que podem necessariamente requerer o uso de algum tipo de TA em dado
momento de sua existência.
Assim, a Ciência do Direito é desafiada a juntar esforços com outros
ramos científicos no afã de aproveitar racionalmente os benefícios tecnológicos advindos da TA, o que somente pode ocorrer ao meu entendimento
pela construção de um consenso ético, onde os direitos humanos se harmonizassem integralmente com a dignidade (humana), na fruição fática de
direitos, não apenas por pessoas bem aquinhoadas economicamente, mas
por todos os seres humanos, portadores ou não de deficiência ensejando um
agir com justiça. Nesse contexto ético, percebe-se que “[...] uma pessoa age
com injustiça quando deixa de dedicar os recursos aos quais sabe não ter
direito às necessidades dos que tem menos”. (DWORKIN 2016 p.328).
6F

16

Para uma compreensão mais aprofundada sobre o tema: SARTORETO. M.L. e RITA BERSH. In: O que é Tecnologia
Assistiva: Disponível em:<http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html#topo>. Acesso em: 02 nov.2018. Símbolos de
Comunicação Pictórica (Picture Communication Symbols) PCS © 1981-2018 Mayer-Johnson Tobii-Dynavox. Todos os
direitos reservados.
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Esse quadro desanimador em relação às instituições e governos aparentando sua própria falência, talvez seja o sintoma mais profundo de uma
crise étnico-moral dos seres humanos que em homenagem ao maravilhoso
mundo da ciência materialista, se esqueceram de exercitar princípios básicos, como o bem comum, a solidariedade o respeito pelo próximo ou
simplesmente o amor.
Não se refere ao amor como sentimento “irracional” teorizado pelo jovem Hegel 17, mas esse sentimento dosado pela razão e pelo respeito às leis e
as instituições sociais, falíveis, mas necessárias à suposta ordem política, econômica, sociocultural e historicamente construída pela humanidade.
67F

4. Tecnologia assistiva para a educação
No tópico anterior, foram analisados alguns pontos chaves do Decreto nº 3.298 de 1999, sobre o uso de TA e sua regulamentação.
Assim, o artigo 19, do DL nº 3.298/99, já citado, fala do direito do
cidadão brasileiro com deficiência às “Ajudas Técnicas”, atualmente “Tecnologia Assistiva” por força do artigo 74 da LBI, já citado em outra sessão
deste estudo. Assim, retomando o teor do art. 19 do DL 3298/99, se verifica que neste existe uma lista de itens, cuja concessão às pessoas com
deficiência pelos órgãos públicos governamentais (Estado, União, Municípios e Distrito Federal- Art.23, inc. II da CF) 18 é um direito adquirido por
essa população, onde constam equipamentos e materiais pedagógicos especiais para educação; os elementos especiais para facilitar a comunicação,
a informação e a sinalização, entre outros (BRASIL, 2009, p.73). Tais instrumentos tecnológicos assistivos são elencados no parágrafo único do
artigo 19, do DL 3298/99:
68F

17

Para Hegel, o amor é o impulso inerente do ser vivente em direção à unificação com o outro. Os amantes formam
um todo, em que cada um é igual no poder: "somente no amor somos um com objeto, sem que ele domine, ou seja,
dominado", diz ele em uma anotação do verão de 1797 (escritos da juventude, p. 242). O amor, do jeito que Hegel
compreende, é uma unidade equilibrada de opostos e presta um serviço inestimável na história: estabelecer comunhão, comunidade e comunicação entre os seres humanos. Disponível em: <http://saberfilosofiasaberfilosofia.blogspot.com/2011/06/o-amor-servico-da-razao.html>. Acesso em: 02 nov. 2018.
18

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...] II - cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
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Art. 19 [...]. Parágrafo único. São ajudas técnicas: I - próteses auditivas, visuais e
físicas; II - órteses que favoreçam a adequação funcional; III - equipamentos e
elementos necessários à terapia e reabilitação da pessoa portadora de deficiência;
IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especialmente desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência; V - elementos de
mobilidade, cuidado e higiene pessoal necessários para facilitar a autonomia e a
segurança da pessoa portadora de deficiência; VI - elementos especiais para facilitar a comunicação, a informação e a sinalização para pessoa portadora de
deficiência; VII - equipamentos e material pedagógico especial para educação,
capacitação e recreação da pessoa portadora de deficiência; VIII - adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia
pessoal; e IX - bolsas coletoras para os portadores de ostomia.

Por se tratar de direitos fundamentais onde o ser humano é o destinatário final, tem-se que esse rol é meramente exemplificativo, podendo a
depender do caso outras situações que beneficiem os destinatários na consecução de uma vida com qualidade, onde pelos menos o mínimo
existencial possa ser garantido em termos efetivos.
A praxe cotidiana nos indica que apesar dessa oferta de TA aparentemente fácil onde o simples deslocamento aos órgãos públicos de apoio às
pessoas com deficiência e devida comprovação documental da (s) deficiência (s), representaria o atendimento de pronto. No entanto, isso não
acontece na prática. Pelo fato de que essas tecnologias estão enquadradas
no rol de procedimentos de alta complexidade, (dado ao alto custo econômico e peculiaridades dos casos), os beneficiários vão disputar com outros
procedimentos custeados pelos entes federativos como cirurgias cardiovasculares, procedimentos de quimioterapia e assistência às vítimas de
queimaduras (SANCHES e COSTAS, 2007, p. 302).
Por outro lado, e já direcionado o estudo ao setor específico da educação,
se verifica de acordo com o Art. 13 da Resolução do Conselho Nacional de
Educação (CNE) da Câmara de Educação Básica (CEB) nº 4/2009, que institui as diretrizes operacionais para o Atendimento Educacional Especializado
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- AEE 19, na educação básica, modalidade Educação Especial, destaca que são
atribuições do professor especializado que atua neste serviço:
69F

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos,
de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos
alunos público-alvo da Educação Especial; II – elaborar e executar plano de
Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; III – organizar o tipo
e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;
IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos
e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em
outros ambientes da escola; V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de
acessibilidade; VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; VII – ensinar e usar a tecnologia
assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo
autonomia e participação; [...]. (BRASIL, 2009).

De logo se verifica que o professor que possui qualificação específica
no campo do AEE, surge por força da referida resolução, como protagonista técnico e além de conhecimentos didáticos e pedagógicos que
contemplem direitos humanos. Daí, como decorrência lógica, esse profissional da educação especializada deveria ser bem remunerado e municiado
com o que existe de mais moderno em termos de tecnologias assistivas
voltadas ao processo de ensino e aprendizagem o que se constitui um paradoxo no cotidiano onde à educação ainda não é tida como prioridade
social a despeito de tantas leis e decretos que a exaltam.
Promover educação inclusiva com foco na liberdade do ser humano
com deficiência significa num esforço metodológico comparativa com as
ideias de Sen (2010), que “[...] A análise do desenvolvimento apresentada
neste livro considera as liberdades dos indivíduos os elementos constitutivos básicos”.

19

Conforme se observa da leitura do Art. 2º, da Res. 04/CNE/CEB, o AEE tem como função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que
eliminem as barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.
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Hoje já se dispõe de conhecimentos científicos voltados às políticas de
inclusão de pessoas com deficiência no âmbito educacional, em todos os
níveis de ensino básico no Brasil, como proposto na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN (9.394/96), e particularmente no
artigo 59, inciso I 20 e nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial, ínsitas na Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 2/2001) 21.
É bom que se saiba consoante a Lei 9.394/96 (LDB), que o sistema
educacional brasileiro é dividido em Educação Básica e Ensino Superior. A
Educação Básica passou a ser estruturada por etapas e modalidades de ensino, englobando em seu rol taxativo a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio onde legalmente
os estudantes vinculados a tais modalidades de ensino básico deveriam ser
dotados de todo o aparato tecnológico e humano para o efetivo cumprimento das promessas legislativas que ante os quadros fáticos
demonstrados por estatísticas recentes, dão conta de que ainda estão longe
de se concretizarem por inteiro, vez que à média nacional de inclusão de
estudantes na educação infantil com algum tipo de deficiência, nacionalmente é de 77%, havendo Estados com 38% como é o caso do Paraná no
Sul do país, conforme o sendo escolar MEC/2014. 22
70F

71F

72F

5. Conclusão
Com o intuito de não apenas proteger a pessoa com deficiência, mas de
incluí-la no meio social, ainda mais em termos educacionais, nosso legislador pátrio propõe conforme norma legal do art. 74 da LBI, já comentada em
outro tópico e que transcrevo com a devida vênia: “[...] É garantido à pessoa
20

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) I - currículos, métodos, técnicas,
recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;
21

À Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Câmara de Educação Básica, (CEB), vinculada ao Ministério de Educação (MEC), trás em seu artigo primeiro: Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Nacionais
para a educação de alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as
suas etapas e modalidades.
22
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com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos,
métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia,
mobilidade pessoal e qualidade de vida”.
É de se notar sem pretensões exegéticas nem tampouco hermenêuticas acerca da mesma, mas somente para fins de melhor compreensão
prática se entenda que tais garantias legais ainda são meras expectativas
de direito para milhares de brasileiros com deficiência que não têm acesso
aos bens mínimos em termos sociais como educação, saúde, moradia etc.,
que dirá uso contínuo de instrumentos tecnológicos padronizados e específicos em alguns casos à (às) deficiência (s) apresentada (s) pela pessoa.
Desta feita, seriam muito bem vindas às chamadas ajudas técnicas de
forma efetiva, num sentido social inclusivo e ensejador de liberdade como
desenvolvimento como propôs Sen (2010).
Ademais, toda pessoa humana, pode em alguma fase da vida, vir a
necessitar do uso de TA. Assim sendo, preenchido os requisitos formais e
jurídicos atualmente insculpidos na LBI, em se tratando desse tipo de tecnologia associada à pessoa com deficiência, já fazem jus aos direitos ali
dispostos. No entanto, a luta pela concretização destes direitos é o que de
fato se deve buscar e o judiciário tem um papel importante nesse cenário
onde os direitos sociais são vilipendiados cotidianamente desafiando novas
posturas pelo cidadão, independente deste se encontrar no rol dos considerados “com e sem deficiência”.
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I. Introdução
Este trabalho visa fazer uma breve análise do investimento em educação pode se um dos pilares para alcançar o desenvolvimento, utilizando
como bibliografia norteadora a abordagem de Amartya Sen.
Conforme proclamado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988,
o direito à educação é garantido como direito social, bem como, em seu
artigo 205 assevera que a educação como sendo um direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser provida e incentivada com a
colaboração da sociedade, objetivando “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho”.
O acesso à educação adequada e continua, é um a das formas de conquista do desenvolvimento humano, neste contexto foram incorporadas
ao conceito de desenvolvimento foram acrescidas de outras dimensões
como a renda, sustentabilidade do meio ambiente, além de outras formas
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de se compreender as peculiaridades do desenvolvimento humano, como
as medidas de renda e renda per capita, por meio das definições do produto interno bruto (PIB) e como essas constatações adversas dessa forma
de economia.
Neste contexto, o Estado e a sociedade tem o dever de fortalecer e
proteger essas capacidades, que podem ser potencializadas por políticas
públicas de educação. Para tanto, a pesquisa se utilizou pesquisa bibliográfica e documental, revisitando a literatura do tema, no intuito de realizar
uma revisão dos principais conceitos envolvendo o papel do Estado na efetivação do direito à educação e a importância da educação para o
desenvolvimento humano, pois a educação é a fonte emancipadora, como
sendo o grande fator de desenvolvimento.
II. Desenvolvimento na visão de Amartya Sen
Amartya Sen, indiano, filósofo e economista, ganhador do Nobel de
Economia, nos convida a reinterpretar o conceito de desenvolvimento econômico em sua obra “Desenvolvimento como liberdade”, onde o autor
demonstra que não podemos analisar o desenvolvimento apenas pela
renda per-capita das pessoas, sendo necessário verificar o que priva suas
liberdades de oportunidades, e impede o desenvolvimento do indivíduo.
O enfoque nas liberdades humanas contrasta com as visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento
como o crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas
pessoais, industrialização, avanço tecnológico ou modernização social
(SEN, 2010, p. 16).
O crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB) ou das rendas individuais
pode ser muito importante como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. [...] Ver o desenvolvimento como
expansão de liberdades [...] dirige a atenção para os fins que a tornam importante, em vez de restringi-la a alguns meios [...]. O desenvolvimento requer
que se removam as principais fontes de privação da liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social, negligência dos
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serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. [...] Às vezes, a ausências de liberdades substantivas relaciona-se
diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de
saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças
tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter
acesso à água tratada ou saneamento básico [...] vincula-se estreitamente à
carência de serviços públicos e assistência social, [...] um bem sistema planejado de assistência médica e educação [...]. Em outros casos, a violação da
liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis
por regimes autoritários e de restrições impostas a liberdade de participar da
vida social, política e econômica da comunidade (SEN, 2010, p. 17-18)

A busca desenfreada pela industrialização e pelo desenvolvimento
econômico fez com que a maioria dos países do mundo a concentrar seus
esforços na promoção do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), deixando a qualidade de vida em segundo plano. O crescimento econômico
era visto como meio e fim do desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002, p.37).
O Produto Nacional Bruto per capita pode ser um bom indicador da
renda média uma nação, mas as rendas verdadeiras usufruídas pelas pessoas vão depender também do padrão distributivo da renda nacional, e
também a qualidade de vida das pessoas depende não meramente de sua
renda pessoal (SEN & KLIKSBERG, 2011, p.75).
Para Sen existe a necessidade de demonstrar a necessidade de se reconhecer o papel das diferentes formas de liberdade no combate às
absurdas privações, destituições e opressões existentes em um mundo
marcado por um grau de opulência que teria sido difícil até mesmo imaginar um ou dois séculos atrás (VEIGA, 2006, p.33).
Para Sen (2010, p. 9-10) o século XX estabeleceu o regime democrático e participativo como o modelo preeminente de organização política.
Entretanto, ainda vivemos num mundo de privação, destituição e opressão, onde existem problemas novos convivendo com os antigos: a
persistência da pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas, fomes
coletivas, violação de liberdades políticas, ameaças cada vez mais graves
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ao nosso meio ambiente, sendo necessário a superação desses problemas
parte central do processo de desenvolvimento.
O processo conduzido pelo custeio público é uma receita rápida para
a realização de uma qualidade de vida melhor, e isso tem grande importância para as políticas, mas permanece em excelente argumento para
passar-se daí a realizações mais amplas que incluem o crescimento econômico e a elevação das características clássicas da qualidade de vida (SEN,
2010, p. 71-72).
Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem moldar
seus próprios destinos e ajudar uns aos outros com uma sólida base racional para reconhecermos o papel positivo da condição de agente livre e
sustentável (SEN, 2010, p. 26).
De acordo com Sen (2010, p. 19), o que as pessoas possuem a possibilidade de se realizarem quando influenciadas por oportunidades
econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições, como o
acesso a uma boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de
iniciativas, para isso é crucial que tenhamos a liberdade para participar
das escolhas sociais e da tomada de decisões públicas, pois este conjunto
de influências externas estimulam a qualidade de vida e o bem- estar, propiciando o desenvolvimento do indivíduo.
O que se delineia no horizonte neoliberal é um alargamento da faixa de exclusão social que se reflete através das injustiças – econômica, social, política e
jurídica-, gerando pessoas indefesas, pobres, marginais, que não podem contar com mais nenhum tipo de proteção do Estado, encontrando sua cidadania
– quando encontram – apenas no banco dos réus de um processo penal.
(GUIMARÃES, 2007, p.242)

Uma educação adequada e acessível proporciona uma liberdade instrumental que subsidia a participação, participação esta que requer
conhecimentos e um grau de instrução, negar a oportunidade da educação
escolar a qualquer grupo é imediatamente contrário às condições fundamentais de liberdade (SEN, 2010, p.51), como os contrastes ocorridos na
China e na Índia.
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Pois quando a China, em 1979, adotou como orientação para o mercado, contava com um povo altamente alfabetizado, principalmente entre
os jovens. Em contraste, a Índia possuía uma população adulta semianalfabeta quando adotou a orientação para o mercado em 1991, e a situação
atual não é muito melhor, é importante observar, que a China tem desvantagens reais em relação à Índia em razão da ausência de liberdades
democráticas no país (SEN, 2010, p. 63 e 64).
As políticas sociais conduzidas pelo Estado Capitalista representam um resultado da relação e do complexo desenvolvimento das forças produtivas e das
forças sociais. Elas são o resultado da luta de classes e ao mesmo tempo contribuem para a reprodução das classes sociais. (FALEIROS, 2009, p.46)

O desenvolvimento é fruto de uma expansão das liberdades individuais, na medida que ocorre a eliminação das privações limitam as escolhas
e oportunidades das pessoas, enfim, 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 à oportunidade – na conformação de seu próprio destino, e não
apenas como beneficiárias passivas dos frutos de engenhosos programas
de desenvolvimento (SEN, 2010, p. 77).
É importante o reconhecimento simultâneo da centralidade da liberdade individual e da força das influências sociais sobre o grau e o alcance
da liberdade individual, para combater os problemas que enfrentamos, temos de considerar a liberdade individual um comprometimento social
(SEN, 2010, p.10), bem como o encadeamento entre diversas formas de
liberdades, já que as liberdades têm caráter constitutivo ao mesmo tempo,
que possuem caráter instrumental, ora, constitutivo porque a liberdade
humana tem o dever de ser o objetivo supremo do desenvolvimento, e instrumental, pois a amplitude de determinadas liberdades se projeta sobre
outras formas de liberdade, o que tem uma utilidade prática para a melhora da vida dos indivíduos (SEN, 2000, p. 10).
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O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva no
enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar privações como
a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as
liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação
política e liberdade de expressão etc. (SEN, 2010, p.55).

Se o indivíduo acessa o serviço educacional e usufrui dos seus benefícios, esse serviço se torna um intitulamento que contribui para o
aumento do bem-estar humano e amplia as liberdades e possibilidades de
escolha individuais. O Estado pode colaborar com o processo de “distribuição”, ou melhor, provimento de intitulamentos conforme a reivindicação,
às necessidades das pessoas, como ocorre, por exemplo, com a disponibilidade de recursos para beneficiar os desempregados ou as pessoas em
situação de vulnerabilidade social, que possuem baixa renda (SEN, 1998).
III. Educação: direito fundamental de segunda geração.
Os “direitos fundamentais” todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito universalmente a “todos” os seres humanos enquanto
dotados como cidadãos ou de pessoa capaz de agir, podemos compreender
“direito subjetivo” qualquer expectativa positiva (a prestação) ou negativa
(a não lesão) vinculada a um sujeito por uma norma jurídica, e por status
a condição de um sujeito prevista também esta por uma norma jurídica
positiva qual pressuposto da sua idoneidade a ser titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que estão em exercício” (FERRAJOLI, 2011, p. 9)
A classificação dos direitos em função das gerações tem um sentido
histórico, antes que normativo. Os primeiros direitos fundamentais referiam-se à liberdade, e foram consagrados a partir da Declaração dos
Direitos do Homem, por isso são os da “primeira geração”. Já os da segunda categoria de direitos reconhecia foi a dos denominados “direitos
sociais”: direito ao trabalho, moradia digna, saúde, foram incorporados
através do constitucionalismo social, de meados do século XX, enquanto
os da terceira geração são mais novos, tais como a qualidade de vida, meio
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ambiente, liberdade de informação, consumo, patrimônio histórico e cultural da humanidade, defesa do patrimônio genético da espécie humana.
(LORENZETTI, 2011, p. 104).
A segunda geração são direitos advindos logo após a Primeira Grande
Guerra, os quais compreendem os direitos sociais, econômicos e culturais,
visam assegurar o bem-estar e a igualdade, impondo ao Estado uma prestação positiva, no sentido de fazer algo de natureza social em favor do
homem, aqui encontramos os direitos relacionados ao trabalho, ao seguro
social, à subsistência digna do homem, ao amparo à doença e à velhice
(BULOS, 2014, p. 403).
Aristóteles na sua concepção de Estado exigia que, em nome da justiça, todos
fossem tratados com igualdade e, que os indivíduos não se lesassem mutuamente em seus direitos. Para ele, todavia, “se as pessoas não são iguais não
receberão coisas iguais”.Esta concepção sobre a igualdade aristotélica deve, todavia, ser traduzida aos olhos de seu autor, sob pena de se produzir um
reducionismo em seus conceitos. Ele trabalha o conceito de igualdade juntamente com o de justiça. (NICZ apud ARISTÓTELES,2015)

No Brasil os Direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988 formam um conjunto de normas, princípios, prerrogativas,
deveres e institutos inerentes à soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo,
raça, origem, cor, condição econômica ou status social. Sem os direitos
fundamentais, o homem não vive, não convive, e, em alguns casos, não
sobrevive (Bulos, 2014, p. 401).
Por meio da adoção dos princípios e fundamentos o Estado social e
democrático de direito fez com que a Constituição Federal de 1988 ultrapassasse a simples fixação de contornos do pode em frente à liberdade do
indivíduo, neste contexto, as leis, no sentido de normas abstratas gerais,
deixam de ser um simples instrumento de excelência do Estado, uma vez
que a promoção de seus objetivos sociais e a realização dos princípios democráticos demandam intervenções por meio de políticas públicas
(Comparato, 1997, p. 350).
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No rol do art. 6° da Constituição Federal de 1988, podemos encontrar
a presença das garantias sociais básicas, direitos de segunda geração, ou
seja, os direitos coletivos, que integram a Declaração Universal Dos Direitos Humanos, dentre eles podemos destacar os relativos à educação, o qual
está fortemente associado à qualidade de vida.
“A educação não é uma propriedade individual, mas pertence por essência à
comunidade. O caráter da comunidade imprime-se em cada um de seus membros e é no homem, muito mais do que nos animais, fonte de toda a ação e de
todo comportamento. Em nenhuma parte o influxo da comunidade nos seus
membros tem maior força que no esforço constante de educar, em conformidade com seu próprio sentir, cada nova geração. A estrutura de toda a
sociedade assenta nas leis e normas escritas e não escritas que a unem e unem
seus membros” (Jaeger, 1989, p. 4)

Os direitos fundamentais de segunda dimensão; direitos sociais, culturais e econômicos; passam a ter feição positiva, isto é, passaram a exigir,
também, a atuação comissiva do Estado, prestações estatais em favor do
bem-estar do indivíduo (PAULO; ALEXANDRINO, 2012, p. 98).
IV. Educação e desenvolvimento
Ao longo dos últimos duzentos anos, os direitos humanos foram
sendo incorporados nas constituições e nas práticas jurídico-políticas de
muitos países e foram conceptualizados como direitos de cidadania, diretamente garantidos pelo Estado e aplicados coercitivamente pelos
tribunais: direitos cívicos, políticos, sociais, econômicos e culturais
(SANTOS, CHAUÍ, 2013, p.50).
A norma assim explicitada – “A educação, direito de todos e dever do Estado e
da família [...]” (arts. 205 e 227) –, significa, em primeiro lugar, que o Estado
deve aparelhar-se para fornecer , a todos, os serviços educacionais, isto é, oferecer ensino, de acordo com os princípios estatuídos na Constituição (art.
206); que ele tem que ampliar cada vez mais as possibilidades de que todos
venham a exercer igualmente esse direito; e em segundo lugar, que todas as
normas da Constituição, sobre educação e ensino, hão que ser interpretadas
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em função daquela declaração e no sentido da sua plena e efetiva realização.
(SILVA, 2002, p. 312).

A formulação e a implementação de políticas sociais e educacionais
advindas do Estado tomam a forma e a expressão das relações e das forças
sociais em disputa, as políticas sociais e educacionais não são benevolência
social, mas a articulação e o jogo contraditório que exprime a luta de classes e as mediações econômico-sociais existentes numa determinada
sociedade e contexto social. A riqueza socialmente produzida é a questão
determinante desse processo com condição social elementar e, portanto, a
sua produção e repartição é que estão em questão numa sociedade de classes (DEITOS, 2010, p. 210).
A liberdade de ter acesso à educação pode ampliar a liberdade de participação política. O exercício desta, por sua vez, pode habilitar os
indivíduos a enfrentarem situações de privação. Por isso, a ampliação das
liberdades é condição fundamental na produção da agência. Entende-se
por papel de agente a capacidade dos indivíduos de participar de ações
econômicas, sociais e políticas e de ocasionar mudanças por meio de seus
próprios valores e objetivos (Sen, 2000).
No momento em que os seres humanos se tornam supérfluos e descartáveis,
no momento em que vige a lógica da destruição, em que cruelmente se abole
o valor da pessoa humana, torna-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como paradigma ético capaz de restaurar a lógica do razoável. A
barbárie do totalitarismo significou a ruptura do paradigma dos direitos humanos, por meio da negação do valor da pessoa humana como valor fonte do
direito. Diante dessa ruptura, emerge a necessidade de reconstruir os direitos
humanos, como referencial e paradigma ético que aproxime o direito da moral. Nesse cenário, o maior direito passa a ser, adotando a terminologia de
Hannah Arendt, o direito a ter direitos, ou seja, o direito a ser sujeito de direitos. (PIOVESAN, 2013, p.191)

A educação é um fenômeno social e de modo universal, sendo uma
atividade humana de extrema necessidade à existência, funcionamento e
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evolução de todas as sociedades, pois tem como finalidade a busca constante pela formação humana de conhecimento e valores. Segundo Kant “o
fim da educação é desenvolver, em cada indivíduo, toda a perfeição de que
ele seja capaz” (PEREIRA; FORACCHI, 1987, p.35).
A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não
se encontram ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais,
reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que
a criança, particularmente, se destine. (FORRACHI, 1971, p.02)

A privação de capacidades individuais pode estar fortemente relacionada a um baixo nível de renda, relação que se dá em via de mão dupla:
(1) o baixo nível de renda pode ser uma razão fundamental de analfabetismo e más condições de saúde, além de fome e subnutrição; e (2)
inversamente, melhor educação e saúde ajudam a auferir rendas mais elevadas (SEN, 2010, p.35).
A perspectiva baseada na liberdade apresenta uma semelhança com a preocupação com a “qualidade de vida”, a qual também se concentra no modo como
as pessoas vivem (talvez mesmo nas escolhas que têm) e não apenas nos recursos ou na renda que elas dispõem (SEN, 2010, p.40).

Se o indivíduo acessa o serviço educacional e usufrui dos seus benefícios, esse serviço se torna um intitulamento que contribui para o
aumento do bem-estar humano e amplia as liberdades e possibilidades de
escolha individuais. O Estado pode colaborar com o processo de “distribuição”, ou melhor, provimento de intitulamentos conforme a reivindicação,
as necessidades das pessoas, como ocorre, por exemplo, com a disponibilidade de recursos para beneficiar os desempregados ou as pessoas em
situação de vulnerabilidade social, que possuem baixa renda (SEN, 1998).
O caráter humanizador implica que a educação tem um valor em si
mesma e que não é unicamente uma ferramenta para o crescimento econômico ou social, ainda que também o seja, como costumava perceber-se
a partir de visões mais utilitaristas (UNESCO, 1990, p. 31).
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Uma educação universal, realizada por todos e não discriminatória,
tem impacto social e econômico, sendo fundamental para a realização das
liberdades humanas (UNESCO, 2002), conforme o relatório da UNDP
(2000) sobre direitos humanos e desenvolvimento apresenta vários argumentos que confirmam importância de garantir o acesso aos direitos
humanos para que os indivíduos possam ter a liberdade de realizar os funcionamentos valorados para a sua vida.
A liberdade de trocar palavras, bens ou presentes não necessita de justificação
defensiva com relação a seus efeitos favoráveis mas distantes; essas trocas fazem parte do modo como os seres humanos vivem e interagem na sociedade
(a menos que sejam impedidos por regulamentação ou decreto). A contribuição do mecanismo de mercado para o crescimento econômico é obviamente
importante, mas vem depois do reconhecimento da importância direta da liberdade de troca – de palavras, bens, presentes (SEN, 2010, p.20).

O conhecimento é um bem muito especial: quanto mais você dá, mais
você tem disponível. Prover educação não apenas ilumina aquele que a
recebe, mas também desenvolve aquele que a provê: professores, pais e
amigos. A educação fundamental é um verdadeiro bem social, o qual as
pessoas podem dividir e se beneficiar conjuntamente, sem ter que retirálos dos outros. (SEN, 2003, p. 21).
Segundo Sen (2003, p. 21-22) o fato de não estar apto a ler ou escrever, ou contar e se comunicar, é um meio de privação, sendo uma
demonstração da negligência de um país, pois a educação fundamental
tende a fadar suas pessoas analfabetas ao acesso inadequado às oportunidades do comércio global. Para o autor, uma pessoa que não é incapaz de
ler instruções, compreender e entender está em desvantagem para conseguir alcançar a liberdade, o analfabetismo pode abafar as oportunidades
políticas dos menos favorecidos, reduzindo suas habilidades para participar de decisões políticas e expressar demandas de forma eficaz (SEN,
2003, p. 23).
Pois estimular o uso da inteligência e da crítica é reconhecer e, cada
criança uma pessoa humana, essencialmente livre e capaz de raciocinar,
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necessitada de receber informações sobre as conquistas anteriores da inteligência humana e sobre a melhor forma de utilização de tais
informações para busca de novos conhecimentos (Dallari, 2004, p.69).
V. Considerações finais
Os conceitos de Amartya Sen trouxeram uma nova percepção sobre
o desenvolvimento, mostrando que a liberdade é um dos maiores fatores
de ampliação do crescimento do ser humano, em todos os sentidos, bem
como demonstrou que por meio da educação o indivíduo tem a possibilidade de buscar uma melhor condição de vida.
A educação é direito fundamental de caráter social, sendo um direito
fundamental de segunda geração, que ocupa posição de destaque no ordenamento jurídico, servindo mesmo como razão de ser de toda a ordem
jurídica, juntamente com os demais direitos fundamentais.
Em síntese, a educação, bem como outros direitos sociais, é um instrumento que possibilita a geração de capacidades para o exercício da
liberdade, tirando o indivíduo da absoluta pobreza, e proporcionando a
este uma evolução social e econômica.
Sendo um dever do Estado, pois este deve buscar garantir políticas
que possibilitem o avanço das capacidades humanas, como a educação,
transformando o índice de crescimento econômico em uma real melhoria
de vida da população, dado que seu alcance e impacto dependem, em larga
escala, de como seus frutos são investidos.
A educação traz consigo a possibilidade que o indivíduo possa desenvolver suas habilidades permite que ele passe a agir, escolher, e exigir seus
direitos, já que, o analfabetismo pode abafar as oportunidades políticas.
Enfim, a educação pode ser considerada a base da liberdade humana,
uma vez que por meio dela, o indivíduo possui a capacidade de acesso ao
conhecimento, e consequentemente passe a exigir seus direitos.
A importância de se focalizar a educação no âmbito da liberdade é
que o ensino e os conhecimentos adquiridos via educação colaboram para
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que o indivíduo exerça o controle sobre a sua vida, atua como uma liberdade positiva e de valor intrínseco.
Uma sugestão para estudos futuros seria a busca pelo papel desempenhado pela educação em um país, ao analisarmos informações sobre o
desenvolvimento educacional de uma nação e fazer uma análise comparativa entre tais resultados e os elementos pertinentes às Capacitações
abordadas por Amartya Sen, no caso, a liberdade e as realizações.
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A pobreza como privação de capacidade
na visão de Amartya Sen e o papel do Estado:
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1 Introdução
As condições das vidas dos cidadãos em determinada localidade ou
regionalidade de um Estado, município ou país foram até então analisadas
por critérios econômicos, como a renda per capita ou o produto interno
bruto, a exemplo de indicadores econômicos obtidos e disponibilizados por
organismos independentes ou estatais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no caso brasileiro.
Ao contrário do que até então fora proposto por alguns trabalhos acadêmicos com base na teoria da justiça de John Rawls, que visa abordar o
institucionalismo transcendental, ou seja, que os princípios de justiça estão
nas instituições perfeitamente justas, este trabalho tem como abordagem
a pessoa e os tipos de vida que elas podem levar de fato, com base na teoria
de justiça de Amartya Sen.
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Antes de mais nada, importante esclarecer que o presente estudo não
pretende adentrar na análise estatística ou econômica dos índices oficiais
disponibilizados pelo governo brasileiro. Apesar de ser o foco deste trabalho as condições das vidas dos cidadãos e suas capacidades e poder de
escolha frente às adversidades naturais ou sociais que a vida lhes entrega,
com o auxílio ou omissão do Estado, é de se ressaltar que a análise de tabelas e indicadores sociais disponibilizados por órgãos públicos e privados
não conseguem mensurar as fatores externos que atingem as capacidades
dos cidadãos de determinada localidade ou regionalidade.
Partindo-se de que o Estado brasileiro tem como objetivo consagrado
no texto constitucional o bem de todos (CF, art. 3º, IV), deve ele se preocupar em promover políticas públicas que visam atender o bem de seus
cidadãos, incluindo as adversidades que a vida lhes apresenta, como critério de justiça.
O ordenamento jurídico brasileiro possui, a partir do comando constitucional, de inúmeras ações e políticas públicas que visam atender aos
objetivos do Estado, como a citada promoção do bem de todos e a erradicação da pobreza (CF, art. 3°, III).
A partir dessa abordagem, é possível introduzir a ideia de justiça de
Amartya Sen no contexto brasileiro de diminuição ou erradicação da pobreza que tem como consequência a viabilidade de aumento das
capacidades de seus cidadãos como forma de lhes oportunizar o desenvolvimento e liberdades e identificar o papel promotor do Estado brasileiro
na busca dessa ideia de justiça de Amartya Sen.
2 Objetivos constitucionais brasileiro no combate à pobreza
Para compreender a extensão da expressão “pobreza” arrolada no inciso III, do artigo 3°, da Constituição Federal brasileira, como objetivo do
Estado brasileiro, uma vez que é relativamente ampla, pode-se inserir não
apenas a ausência de renda como condição da pobreza, mas também a
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ausência de bens primários combinado às variações interpessoais de cada
cidadão.
Na perspectiva de John Rawls, inclui-se como bens primários direitos,
liberdades e oportunidades, além da renda e da riqueza (RAWLS, 2000, p.
98). Indo além, Amartya Sen ao fazer uma crítica aos princípios rawlsianos
de justiça, afirma que no máximo os bens primários são meios úteis para
angariar muitas finalidades (SEN, 2011, p. 288), e que a liberdade não condiciona apenas ao acesso aos bens, “sendo necessário considerar as variações
interpessoais de que cada um é portador” (ZAMBAM, 2016, p. 110).
O ambiente social onde a pessoa está inserida contribui para a análise
da extensão da sua pobreza que, invariavelmente, inviabiliza a concretização de suas liberdades, mesmo que aufira renda suficiente ou que ela seja
superior aos demais cidadãos de uma determinada localidade ou região de
um grande centro urbano ou um ente federativo, o que inclui o acesso a
direitos educacionais, de saúde, saneamento e outros garantidos pela
Constituição Federal brasileira às pessoas.
Os cidadãos buscam, através da renda auferida da atividade laboral,
ter uma vida boa para desfrutar, mas olvidam-se que são dependentes de
instrumentos disponíveis na sociedade e proporcionadas pelo Estado,
como saúde, educação e assistência, para que possam alcançar melhores
oportunidades através de suas próprias capacidades, e suas vidas naturalmente estão à mercê de infortúnios aleatórios naturais ou sociais.
O Estado brasileiro como um todo – instituições públicas e governo –
, deve promover o bem-estar de seus cidadãos em razão de seus objetivos
primeiros enquanto República – o que se depreende da leitura do artigo 3°
da Constituição Federal –, ensejando acesso aos aludidos bens primários,
além de segurança e garantia de direitos fundamentais, como proclamado
no artigo 5° da Constituição Federal.
No caso brasileiro, com a instituição do programa Bolsa Família, introduziu-se a ideia de combater a pobreza por intermédio de ações que, de
imediato, garantissem acesso a recursos financeiros iniciais às famílias delas carecedoras e, ao mesmo tempo, condicionaram-nas à inserção de
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outros serviços públicos que contribuem com o desenvolvimento das capacidades das pessoas, como a frequência e acesso à educação, conforme
se pode observar :
A transferência de renda voltada para população produtiva em idade ativa,
com ênfase nas crianças, constituiu uma novidade na política social brasileira
– e, de certa forma, começou a aproximar a estrutura de benefícios sociais do
país da encontrada em países com sistemas de bem-estar social mais desenvolvidos. Por sua vez, a ênfase nas condicionalidades – e, deve-se dizer, a
ênfase nas condicionalidades como forma de garantir às famílias beneficiárias
o acesso a serviços básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social –
deu corpo à percepção de que certos determinantes da pobreza precisariam
ser atacados durante um tempo necessariamente longo para que as futuras
gerações pudessem efetivamente ter condições de superar a pobreza. Além
disso, buscou-se articular outras ações – notadamente de capacitação profissional – de forma a dar opções de menor prazo para que as famílias beneficiárias
pudessem melhorar sua inserção no mercado de trabalho (PAIVA, 2013, p. 27).

Todavia, é cediço que nem sempre o Estado consegue atender de
forma efetiva as mazelas que acometem as pessoas, a quem lhes deve assistência. De todo modo, é dever do Estado garantir o acesso a
oportunidades de rendas a fim de que seus cidadãos não permaneçam na
condição de pobreza e em razão dela tenham privação de capacidades – na
concepção de Amartya Sen – a fim de que, por meios próprios, possam
garantir e manutenção das condições para uma boa vida conforme melhor
lhes aprouver.
Mas na vida real as pessoas estão à mercê de eventualidades que as
colocam em desvantagens, e o Estado deve estar atento a essas contingências da vida.
2 A ideia de capacidades em Amartya Sen
A ideia de capacidades, inicialmente, tem a ver com a visão de como
uma vantagem total – ou absoluta – de que uma pessoa deve ser considerada – ou avaliada –, ou seja, “a vantagem individual é julgada pela
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capacidade de uma pessoa para fazer coisas que ela tem razão para valorizar” (SEN, 2011, p. 265). A priori, as capacidades têm a ver com a análise
individual da pessoa, das oportunidades reais que ela dispõe, da liberdade
disponibilizada para fazer ou ser aquilo que melhor lhe valorizar.
A abordagem da capacidade não se trata, obviamente, de atender as
carências e necessidades básicas das pessoas, mas se concentra na função
de liberdade daquilo que o ser humano poder a vir desfrutar e tem motivos
próprios (sem ingerência) para valorizar (SEN, 2018, p. 68).
Como mencionado no capítulo anterior, a pobreza não se resume à
baixa ou ausência de renda, mas na ideia de que a renda é um termômetro
tradicional para identificar a pobreza, bem como “a pobreza deve ser vista
como privação de capacidades” e de que “a renda não é o único instrumento de geração de capacidades” (SEN, 2010, p. 120). Outrossim, a
redução da pobreza de renda não pode ser a motivação de ações e políticas
voltadas a combater a pobreza, uma vez que desencadeia a ideia de que
basta haver investimentos incomensuráveis em determinadas áreas –
como saúde ou educação – para combatê-la, o que se demonstra um equívoco (SEN, 2010, p. 125).
Advirta-se que Amartya Sen deixa claro que na compreensão de capacidades se insere não apenas os indivíduos, mas também comunidades
ou grupos, ao indagar-se e ao mesmo tempo exprimir a ideia de “não há
nenhuma razão analítica em particular pela qual as capacidades dos grupos (...) devam ser excluídas a priori dos discursos sobre a justiça e a
injustiça em suas respectivas sociedades ou no mundo” (SEN, 2011, p.
280), e complementa que os homens concebidos individualmente – cada
pessoa – com suas diversas identidades e filiações são criaturas sociais,
pertencentes a diversas organizações ou grupos sociais (op. cit, 282).
Pode-se extrair – mesmo que nesse momento por uma ótica simplista
– dessa concepção de capacidades dos indivíduos e também nas capacidades dos grupos – compreendido também organizações privadas – que o
desenvolvimento de oportunidades reais a certas pessoas jurídicas deve
ser franqueado em razão da sua própria natureza.
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Partindo-se da ideia de que o núcleo da abordagem das capacidades
não se resume apenas o que uma pessoa – ou grupo – realmente faz, mas
também ao que ela é capaz de fazer, decidindo em aproveitar ou não uma
oportunidade real (SEN, 2011, p. 271), ou seja, da liberdade de escolher
como viver, é que o Estado deve oportunizar por intermédio de ações e
políticas públicas o desenvolvimento de capacidades considerando as variações interpessoais dos indivíduos.
Cite-se como exemplo de oportunidades para diferentes grupos
econômicos – pessoas jurídicas –, empresas de pequeno e grande portes,
em que para aqueles lhes é oportunizado tratamento diferenciado para a
comercialização de seus bens e serviços para com o Estado, mediante previsão legal em procedimento de contratação pública, para fazer frente à
sua condição natural de pequena empresa e possui em princípio parcos
recursos financeiros e humanos, e de gestão precária ou limitada, obviamente inferiores que em relação a empresas de grande porte, numa
disputa para a oferta de um mesmo produto ou serviço ao Poder Público.
Nesse contexto, ao se garantir a pequenas empresas a melhoria de
sua capacidade de competitividade ao lhe ensejar que se realize um tratamento diferenciado, em razão da sua insuficiência momentânea de
recursos para competir em economia de escala, por exemplo, mesmo que
ele opte em não se valer dessa prerrogativa, está-se diante de um caso de
oportunidade, da capacidade real de escolha, onde a adversidade – porte
da empresa – foi suprimida pelo desenvolvimento de sua capacidade promovida pelo Estado, e que não seja ela excluída em razão de sua natureza.
Assim, a incapacidade de competir com preços em razão da escala de comercialização e/ou produção de uma empresa para com a outra, é a razão
para que o tratamento diferenciado potencialize a capacidade daquelas que
possuem natureza de pequeno porte a fim de aumentar sua competitividade numa disputa para com grandes corporações.
São várias as eventualidades – ou contingências como prefere Amartya Sen – que resultam em variações na conversão da renda nos tipos de
vida que as pessoas podem levar e, dentre elas, o autor cita quatro fontes
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que considera importantes de variação, quais sejam, as heterogeneidades
pessoais, as diversidades no ambiente físico, as variações no clima social e,
por fim, as diferenças de perspectivas relacionais.
Para cada uma dessas variações de acasos que venham a ocorrer com
os cidadãos, o Estado possui ou deve possuir uma política pública capaz de,
a priori, atenuar ou aniquilar essas mazelas ou incapacidades. Todavia, a
perspectiva da capacidade não propõe uma fórmula específica para as decisões sobre políticas públicas (SEN, 2011, p. 266) mas serve para colaborar
nas tomadas de decisões a serem executadas na análise de determinadas políticas que precisam ser levadas em conta (SEN, 2011, p. 267).
O ente estatal tem como papel a promoção de políticas e ações públicas voltadas a atenuar ou suprimir as contingências que resultam nas
variações de renda de seus cidadãos – como objetivo constitucional – e, no
caso brasileiro, há inúmeras políticas capazes de contribuir para com a
diminuição da pobreza, contudo, falta-lhes em alguns casos controles e
procedimentos de accountability (SEN, 2015, online, p. 141), essencial para
que a máquina pública torna-se eficiente e suas políticas sejam efetivas,
com a aptidão de comportamentos administrativos que provoca os resultados pretendidos (MODESTO, 2000, p. 6).
3 Meios de erradicação da pobreza e promoção de capacidades pela
ordem constitucional brasileira
No Estado brasileiro, pode-se citar que para cada uma das variações
existe uma ação estatal. Pelas heterogeneidades pessoais, como uma enfermidade ou incapacidade, o Estado garante acesso à saúde (art. 196,
CF/88), para tratar da enfermidade ou deficiência, e à assistência social
(art. 203, CF/88) e previdência social (art. 201, CF/88), para garantir uma
renda mínima capaz de atender as necessidades básicas das pessoas que
estão sob determinado desfavorecimento em suas vidas.
É cediço que um benefício previdenciário (aposentadoria ou auxílio
doença) agrega renda para a pessoa beneficiária, mas a enfermidade que
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eventualmente venha a lhe acometer que, para seu tratamento a renda
auferida pode não ser suficiente, ou mesmo que o seja, não é capaz de garantir saúde por ausência de assistência pelo Estado – sem unidades ou
profissionais de saúde ou medicamentos suficientes. Logo, a renda não é
fator determinante para afastar – mas pode atenuar – a privação de capacidade da pessoa provocada pela doença, por que a pobreza de verdade
“pode facilmente ser muito mais intensa do que podemos deduzir dos dados sobre a renda” (SEN, 2011, p. 291).
Antes de adentrarmos na fonte de variação da conversão de renda
denominada diversidades no ambiente físico, importante fazer uma observação na mudança da expressão utilizada por Amartya Sen em duas de
suas obras publicadas recentemente.
Propusemos a inserção na abordagem dessa heterogeneidade as instalações estruturais (saneamento básico, transporte ou posto médico)
como parte do “ambiente”, já incluídas as ambientais (climas desérticos ou
inundações) uma vez que Amartya Sen observou em Uma Ideia de Justiça
(2011, p. 289) essas adversidades “no ambiente físico” e, apesar de, em sua
nova introdução de Escolha Coletiva e Bem-Estar Social (2018, p. 69) apenas observou ela como “diversidades ambientais”, suprimento a expressão
“físico” e, em ambos os casos, trouxe a ideia de que questões ambientais
são as mazelas dessa fonte de variação na conversão da renda.
Como é de se observar logo a diante, a partir da análise da outra fonte
de variação da conversão de renda intitulada de variações no clima social
que este pode vir a integrar – quando se tratar de ambiente institucional –
as diversidades no ambiente físico ou diversidades ambientais. Não há motivos, a priori, de descartar essa possibilidade, uma vez que Amartya Sen
não fez qualquer ressalva quando realizou mudança no conceito dessa
fonte de variação na conversão de renda, por deixar entender, creia-se,
que em ambas dizem respeito apenas às questões ambientais (natureza)
propriamente dita, cujo entendimento aqui discordamos, não o negando,
mas estendendo sua abordagem.
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Apesar de ser um conceito desenvolvido pelo próprio economista indiano, fica essa crítica ao observarmos que, data vênia, quando tratamos
de diversidades no ambiente estamos incluindo o entorno onde as pessoas
vivem, que numa sociedade organizada em conglomerados urbanos, as estruturas – institucionais ou naturais – fazem parte e contribuem – a sua
ausência – para agravar as oportunidades das pessoas para desenvolverem
suas capacidades.
Assim, podemos dizer que as diversidades no ambiente físico, que diz
respeito a condições ambientais – não apenas mas também climáticas e no
entorno –, quando os cidadãos vivem em áreas de risco ou regionalidades
com sazonalidades de inundações, clima seco ou desértico, ou sem acesso
a saneamento básico ou transporte coletivo, por exemplo, resultam na diminuição da capacidade da pessoa que aufere renda salarial laboral
universal – salário mínimo ou da categoria profissional – e ser esta insuficiente para aquelas que têm diferentes adversidades no ambiente onde
vivem. Políticas paliativas promovidas pelo Estado executadas para remediar situações críticas não contribuem para diminuir a pobreza, pois são
necessárias ações permanentes com foco nas adversidades do ambiente
físico do território do governo que tenha competência para tanto.
Todavia, não se deve negar validade às ações paliativas que tenham
por objetivo imediato atender situações de vulnerabilidades catastróficas
ou de urgência que agravam a geração de capacidades das pessoas – em
razão de eventos da natureza ou sociais –, mas entendê-las como simples
atenuantes momentâneos da gravidade maior que as atinge.
Percebe-se que mesmo em razão de pessoas que exercem suas atividades laborais ou profissionais em determinado centro urbano, ou até
numa mesma organização corporativa, e que venham a perceber idênticas
rendas ou remunerações, suas capacidades são afetadas em razão das diversidades do ambiente físico, quando uma reside no cerne do centro
urbano, o qual é comumente provido de acesso imediato e/ou facilitado à
saneamento básico, a unidades de saúde e de educandários, e a outra pessoa possui residência na periferia dessa mesma localidade que, para
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locomover-se, dependerá de transporte urbano coletivo ou meios próprios
e, quiçá, limita-se o lugar a concentrar-se como dormitório para as atividades comerciais e de prestação de serviços que ocorrem no interior dessa
cidade. Novamente, a renda não é suficiente para aferir as capacidades de
cidadãos que possuem um hiato de oportunidades em razão da localidade
onde vivem, mesmo quando se trata de um mesmo conglomerado de domicílios em bairros de um centro urbano.
A ordem constitucional brasileira possui diretrizes que visam atender
a essas heterogeneidades, inclusive determinando o sujeito passivo dessa
relação, isto é, apontando a pessoa do Estado responsável pela a ação estatal em combater as adversidades do ambiente físico.
No caso de saneamento básico, por exemplo, a Constituição Federal
determina ser competência privativa da União Federal instituição de suas
diretrizes (CF, art. 21, XX), e de competência comum de todos os entes federados – os que inclui as municipalidades – a sua melhoria (CF, art. 23, IX).
Na medida em que o Poder Público não possa atender ou não tem
interesse em executar essas atividades de melhoria de saneamento às pessoas, mas em razão do comando normativo constitucional deve fazê-lo,
utiliza-se de meios que possam garantir a executoriedade dessas ações,
permitindo-se delegar a particulares a execução de prestação de serviços
públicos de forma adequada (CF, art. 175).
Quanto às variações no clima social, é necessário que essas condicionantes sociais para a diminuição da pobreza sejam contempladas com saúde
pública eficiente e educação básica, gratuita e de qualidade, que somente podem ser ofertados pelo Estado – de forma gratuita –, especialmente nas
localidades onde há maior número de pessoas de baixa renda a fim de ensejar oportunidades para autopromoção das suas capacidades.
Em complemento às diversidades do ambiente físico (onde não existe
ou o acesso é limitado a instituições de saúde e educação, ou por questões
climáticas, por exemplo), as variações no clima social – ou “ambiente” social (SEN, 2018, p. 69) – condicionam que o ambiente físico – ou
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diversidades ambientais (op. cit, idem, ibidem) – tenha aptidão de promover o máximo do que dispõe a ofertar às pessoas. Não é suficiente, por
exemplo, possuir um posto de saúde em determinada zona urbana afastada do centro da cidade cujo atendimento se limita a horários restritos ou
não possuam médicos ou profissionais de saúde ou ainda insumos para
atender de forma efetiva as pessoas e lhes garantir integridade na sua saúde mental e/ou corporal ditadas pelas enfermidades que lhes acometem.
Da mesma forma, não é suficiente possuir escola de educação básica carecedores de profissionais de educação qualificados, materiais didáticos e
infraestrutura inadequada ou, ainda, ausência ou insuficiência de policiamento nas zonas de maior crime e violência.
Para citar um exemplo, no Brasil houve um aumento considerável de
instituições federais de ensino, que ofertam ensino gratuito à população,
na ideia de interiorização da educação, criada por lei em 2008, e tem por
uma de suas finalidades “orientar sua oferta formativa em benefício da
consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais
locais” (Lei 11.892/08, art. 6°, IV), por ser um direito social (CF, art. 6°)
de todos e dever do Estado e da família (CF, art. 205).
A busca, para oportunizar a geração de capacidades frente às variações no clima social, no exemplo da educação pública, é atingir o resultado
de garantir ensino que ensejará o desenvolvimento de capacidades da pessoa com a aprendizagem buscar novas oportunidades de auferir melhor
renda com um trabalho que lhe exija uma qualificação superior.
Por fim, as diferenças de perspectivas relacionais – ou diferenças na
privação relativas relacionadas com padrões habituais de consumo (SEN,
2018, p. 69) – dizem respeito ao comportamento de uma comunidade, cidade ou país, enquanto partícipe dela, que exigirá, naturalmente, recursos
necessários para pertencer socialmente à localidade a que a pessoa esteja
inserida.
A bolsa família enquanto política de redistribuição de renda mínima
para subsistência à famílias de baixa renda e oportunizar acesso à escola,
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vestuário e alimento para o ambiente familiar, para que os jovens e crianças dependentes dos pais não fiquem também à mercê das adversidades
acometidas a seus tutores e tenham suas capacidades ceifadas precocemente por falta de subsídios que comprometem o acesso a bens primários.
Nessa fonte de variação na conversão de renda prepondera a ideia de rendimento, “uma vez que as oportunidades de que uma pessoa desfruta
numa economia de mercado podem ser gravemente limitadas pelo seu nível de rendimentos” (op. cit, idem, ibidem).
O programa criado pelo governo brasileiro em 2003, pela Lei
10.836/2004, contribui para o combate à pobreza e à desigualdade social
no país, e tem como eixos principais o complemento de renda e acesso a
direitos, onde as famílias beneficiadas devem cumprir determinadas condicionalidades impostas pelo programa. Todavia, essas condicionalidades:
“não têm uma lógica de punição; e, sim, de garantia de que direitos sociais
básicos cheguem à população em situação de pobreza e extrema pobreza. Por
isso, o poder público, em todos os níveis, também tem um compromisso: assegurar a oferta de tais serviços” (SECRETARIA ESPECIAL DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, online, 2019).

O benefício assistencial criado para combater a pobreza das pessoas,
como visto, não visa apenas agregar renda – o que é de extrema importância
em razão das condições apresentadas pelos beneficiados – mas desenvolver
as suas capacidades a fim de oportunizar melhores escolhas, mas também
garantir o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação aos dependentes da família beneficiária, contribuindo, pois, com a última fonte de
variações na conversão de renda defendida por Amartya Sen.
4 Considerações finais
A partir da ideia de que o Estado é responsável por atingir os fins
públicos a que está constitucionalmente incumbido, ele deve dar atenção
às adversidades e/ou infortúnios que acometem as pessoas a quem deve
guarida.
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Para cada fonte de heterogeneidade ditada por Amarty Sen nos trabalhos aqui retratados, existe uma política pública no Brasil com o objetivo
de atingir sua finalidade que é a assistência às pessoas para desenvolver
suas capacidades, promovendo oportunidades para que possam elas, por
si sós, escolher a vida boa que querem desfrutar, proveniente, essencialmente, do comando normativo constitucional.
Assim como existe assistência social para os desamparados, há saúde
pública para os enfermos, educação pública para qualificação profissional
dos jovens e trabalhadores, seguro social para os idosos ou incapacitados
para o trabalho, os quais são meios institucionais para que seja possível
elevar as capacidades das pessoas para fins de optarem por oportunidades
que melhor lhes satisfarão, seja em ter ou ser.
A pobreza real, para além dos dados sobre a renda, serve como consideração importante na avaliação da ação pública para o atendimento de
grupos de pessoas com dificuldades na conversão da renda nos tipos de
vida que melhor lhe aprouver (SEN, 2011, p. 291), não a realização em si,
mas às oportunidades que elas possam ter.
Logo, compete ao Estado o dever de atentar-se às características pessoais e do ambiente onde seus cidadãos vivem, a fim de melhor canalizar
políticas e recursos públicos para auxiliar e atenuar as variações que comprometem a renda e aumentar as capacidades delas em converter a renda
em boa vida, dando-lhes oportunidades reais.
A priori, no Brasil, com a Ideia de Justiça de Amartya Sen, pode-se
argumentar que está a garantir justiça ao promover o desenvolvimento
das capacidades das pessoas em razão das suas adversidades, a fim de que
possam, no futuro, ter a oportunidade de escolher a vida que querem viver. Todavia, é necessária uma análise mais aprofundada do papel dessas
instituições, que são meios para se chegar à justiça e não fins em si mesmo,
mas, para tanto, é necessário um estudo empírico para constatar a realidade do alcance da verdadeira justiça aqui defendida por intermédio dos
aparelhos do Estado, onde este presente estudo não tratou como intenção
de seu objeto de pesquisa.
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Um diálogo entre Rawls, Sen e Popper:
a razão pública como orientadora de uma sociedade justa
e equitativa para o combate à intolerância
Dionis Janner Leal 1
Emerson Luiz de Souza Rodrigues 2
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1 - Introdução
Ter na tolerância o fundamento primordial de uma sociedade tem
sido cada vez mais relevante a fim de balizar as condutas humanas de
forma pacífica e justa. Também, se faz necessário compreender o desenvolvimento político e multicultural da sociedade moderna e encontrar
meios eficazes a fim de diminuir as desigualdades de convivência de tudo
aquilo que sem tem como diversidade. Para tanto, é preciso respeito às
diferenças e, principalmente, a sua dignidade de todos os indivíduos sociais – seja em suas grupais ou na convivência com as mais diversas formas
de pluralismos. É de suma importância que se tenha um extrato de empatia e respeito comum entre todos, a fim de possibilitar que “eu” individual
se solidarize com as mazelas enfrentadas pelo outro.
Neste sentido, “a Tolerância surge como um valor moral para o aperfeiçoamento histórico das sociedades democráticas. Em uma época de alta
1
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relatividade – social, axiológica, econômica, política, jurídica, entre outros
–, experimenta-se uma convivência vazia, na qual nada é duradouro ou,
pelo menos, aparece com a finalidade de “salvar a humanidade” de sua
natureza violenta, mesquinha (ZAMBAN e AQUINO, 2015, p. 369).”
Neste contexto, este artigo procura oferecer uma reflexão sobre um
problema clássico de acomodação de liberdades fundamentais e um conhecido dilema da teoria política liberal: o problema da tolerância para
com os intolerantes. Uma vez que para uma convivência pacífica numa
sociedade equitativa e justa se faz necessário ter na tolerância um valor
moral presente e eficaz nas condutas humanas baseados numa argumentação coesa, justificadora e publicizada a todos os cidadãos inseridos numa
ordem social bem-organizada e pautada sob princípios capazes de entender e suportar as “diferenças” através da razão.
O primeiro tópico deste trabalho visa apresentar um debate acerca
da tolerância a fim de compreender seu surgimento, suas nuances e algumas formas subjetivas e individuais de concretizar o sentimento tolerante
nos indivíduos. Num segundo momento, será abordada a política de tolerância no que tange ao reconhecimento de novas identidades surgidas
através de uma sociedade multicultural e, por fim, será explanada uma
possível resposta ao tema central do trabalho, que é a tolerância ou intolerância em relação aos discursos e ações intolerantes abordados a partir
da argumentação pública de John Rawls e Amrtya Sen a fim estabelecer na
Tolerância a fundamentalidade para um convívio pacífico através de uma
sociedade bem-ordenada e justa.
O critério metodológico utilizado reside no Método Dedutivo, cuja
premissa maior é a significação da categoria Tolerância e a premissa menor é a identificação espacial das práticas tolerantes. As técnicas utilizadas
nesse estudo se darão a partir de pesquisas bibliográficas.
O objetivo geral deste estudo é investigar a legitimidade de não se ter
tolerância diante de ações ou fatos intolerantes que venha a ferir drasticamente as bases principiológicas fundamentais de uma sociedade ou
suprimir liberdades de grupos tidos como minorias em nosso meio social.
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Tolerância caracteriza possíveis cenários de integração humana no século
XXI.
2 – Breve diálogo acerca da (in)tolerância:
Dialogar tolerância é se aventurar em uma das questões cruciais para
entender o desenvolvimento político e cultural social inseridos no desenvolvimento da sociedade e da cultura democrática, bem como as políticas de
reconhecimento e multiculturalismo que levam à validade desse diálogo.
A tolerância possui vários níveis, desde a atitude de resignação ao outro, à intenção aberta de entender o diferente. Walzer apresenta,
precisamente, a tolerância em cinco níveis:
“a primeira atitude, algo ligada à tolerância religiosa, é a aceitação resignada
da diferença para manter a paz. Uma segunda posição reflete um estado de
indiferença, passivo e relaxado diante da diferença. O terceiro é típico de um
certo "estoicismo" moral que consiste em reconhecer o direito dos outros de
exercer seus atributos, mesmo que não sejam atraentes para nós. A quarta
forma expressa abertura, curiosidade, desejo de aprender, enquanto a quinta
atitude tolerante é de adesão e admissão entusiástica pela diferença (WALZER,
1998, p.29-50).”

Como pode ser visto, a tolerância evoluiu de sua manifestação mais
elementar para uma adesão entusiástica a se abrir para outros mundos e
realidades.
Assim, é notório que este século XXI vem sendo marcado por inúmeras manifestações de intolerância: seja ela religiosa, condicionadas à etnia,
gênero, desigualdades sociais, dentre outras. Deste modo, tem afirmado
cada vez mais as bases sociais de forma diferenciada, desigual e hierarquizada. Mesmo num Estado Democrático, é visível que em alguns países a
democracia ainda não logrou êxito em reduzir as desigualdades num patamar em que a convivência entre aquilo que se como “diferente” seja
norteada pelo respeito às diferenças e à diversidade; que homens e mulheres, adultos e crianças, brancos e negros, ricos e pobres, possam ter
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respeito à sua dignidade, às suas características grupais na convivência
com as mais diversas formas de pluralismos, ou seja, que se possa existir
um extrato de solidariedade comum entre todos, que permita com que
“eu” individual possa se sentir solidário com as dores do outro.
E é neste sentido que Bobbio, ao falar sobre tolerância, remete-nos
que “a tolerância não se baseia na renúncia à própria verdade, ou na indiferença frente a qualquer forma de verdade. Creio firmemente em minha
verdade, mas penso que devo obedecer a um princípio moral absoluto: o
respeito à pessoa alheia (BOBBIO, 2004, p. 211).
Porém, o que se tem percebido são discursos no sentido de que se a
sociedade funciona mal, isso se dá em face desta ser heterogênea – logo,
não há o respeito à pessoa alheia defendido por Bobbio. A ponto que, conforme visão egocêntrica, se ela, a sociedade, fosse mais homogênea, se
todos os indivíduos pensassem da mesma forma, talvez, a sociedade, fosse
diferente. E, pode ser percebido neste ponto um dos aspectos da intolerância: a ideia de que você reivindica o seu modo de pensamento como o modo
certo de viver, o modo certo de a sociedade funcionar, sem respeitar outras
possibilidades, outros modos de ser. E é neste sentido que se pode afirmar
que
Na origem da intolerância estão as graves desigualdades humanas, as quais se
observam pelo domínio e imposição de vontades unilaterais, imperialistas, a
ausência de democracia ou instrumentalização do Estado e suas instituições,
as concepções de mundo fechadas em si e legitimadas por práticas religiosas
ou tradições culturais desintegradas e irrefletidas. A intolerância é, por natureza, onfaloscópica (ZAMBAM e AQUINO, 2015, p. 369).

Ainda, é possível dizer que este aspecto intolerante não é atual, ele
vem sendo construído ao longo dos séculos através das organizações de
cada Estado, de grandes momentos históricos de cada sociedade. Há uma
espécie de luta do bem contra o mal que não permite concessões ou contemplações, que atinge níveis de consciência em que se assume a atitude
de tolerar quem não é como nós. Assim, lecionam Zambam e Aquino,
acerca da origem da intolerância que
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Esse valor moral denominado Tolerância foi construído ao longo da história
da humanidade e amadurecido pelas experiências e práticas de intolerância,
pelo desenvolvimento da compreensão do valor da pessoa e sua dignidade, da
evolução da organização do Estado, da fundamentação de princípios que orientam as legislações, as instituições e o agir moral das pessoas em sociedade e
da capacidade humana de refletir e ampliar as suas concepções culturais para
acolher o estranho (alius) – no seu sentido mais amplo. É nesse ir e vir entre
as diferenças humanas que se aprende e se exercita a Tolerância como fundamento de integração civilizacional (ZAMBAM e AQUINO, 2015, p. 369).

Ainda, a fim de explicar o surgimento da Tolerância, é arguido que
A categoria Tolerância surgiu na Modernidade. Refere-se ao respeito universal
pela autonomia humana. Entretanto, a sua origem encontra-se nas profundas
– senão abissais – raízes religiosas. Percebe-se, historicamente, que o surgimento da Tolerância, descrita como valor moral positivo, aparece em uma
situação contrária: de desvalor ao seu sentido de integração e respeito
(ZAMBAM e AQUINO, 2015, p. 370).

Assim, temos na tolerância a capacidade de "suportar" o que não é
“igual”, pois onde não há tolerância, ocorrem guerras e conflitos permanentes que levam tudo àquilo que é diferente, estranho ou exótico a alterar e
irritar o “eu” individual ou a identidade de cada um. Assim agindo, como
resposta instintiva e primitiva, temos a violência contra os outros e se não
queremos entrar em guerra e lidar com o que não faz parte do nosso ser,
temos que respeitá-lo e respeitá-lo pelo que é, em sua condição de alteridade.
Embora conceituar definitivamente, seja a tolerância quanto a falta
dela, seja difícil, a única certeza que se tem – no que tange ao desrespeito
das diversidades, das outras formas de existir, dos outros modos de ser –
é a que isso tudo leva, ao longo da história aos regimes autoritários por
um lado, ao enraizamento do autoritarismo na sociedade por outro, e leva,
muitas vezes, aos regimes ditatoriais, em que qualquer contestação, qualquer divergência é, na verdade, recusada com o uso da força.
Por isso, “tolerar, contudo, é um verbo de difícil conceituação e efetivação. Historicamente é uma práxis desejada, mas de reconhecimento
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limitado entre os seres humanos na qualidade de sujeitos responsáveis
pela manutenção da Paz, seja na preservação de seus semelhantes, seja na
organização do mundo no qual habitam (ZAMBAM e AQUINO, 2015, p.
369/370) ainda não foi alcançada.
De acordo com os autores estudados neste capítulo, “o significado de
Tolerância que fundamenta a reflexão, nesse momento, é descrito por Voltaire e Bobbio. Esses autores demonstram que a categoria aqui estudada
representa o fundamento racional da concórdia para o exercício da Liberdade
– seja de expressão ou religiosa (ZAMBAM e AQUINO, 2015, p. 370). Além
disso, segundo eles, “trata-se de um dever do Estado preservar, por meio da
Norma Jurídica, a abertura tolerante para que haja, indefinidamente, o equilíbrio das relações humanas (ZAMBAM e AQUINO, 2015, p. 370).
Logo, “a Tolerância, portanto, precisa de um fundamento racional a
fim de preservar o gênero humano contra as arbitrariedades do fanatismo
e ampliar o exercício da Liberdade, Dignidade e Autonomia humana
(ZAMBAM e AQUINO, 2015, p. 371). Voltaire fixa os parâmetros para se
obter esse objetivo, qual seja: “¿Que es la tolerância? Es el patrimônio de
la humanidad. todos estamos modelados de debilidades y de errores. Perdonémonos las necedades recíprocamente, es la primeira ley de la
naturaleza” (ZAMBAM e AQUINO, 2015, p. 373).
Para Zambam e Aquino, em seu artigo Tolerância: reflexões filosóficas, políticas e jurídicas para o século XXI,
Voltaire apresenta os fundamentos racionais indispensáveis para o exercício
da Tolerância: Alteridade, Humanidade, Perdão e Responsabilidade. A alteridade destaca, em primeiro plano, a profunda diferença que habita no outro.
Não se trata do reflexo de meus desejos, interesses, ideologias, sonhos ou esperanças, mas de outra subjetividade infinita. Tolerar é um exercício perene de
reconhecimento às diferentes manifestações humanas, seja por suas opiniões,
culturas, religiões, preferências políticas, entre outras.

Então, se pressupõe que o intolerante é um ser incapaz de reconhecer
a humanidade existente nos outros ou nas diferenças culturais vigentes –
o que o torna, ainda, um ser frágil de suas próprias convicções. Uma vez
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que a tolerância é capaz de tornar visível qualquer limite acerca das “certezas” de cada um, acolhendo, desta forma, supostas diferenças
existenciais de forma harmônica e pacífica que vão muito além das raias
subjetivas do “eu” de cada um. Pois, “o ato de tolerar “exige, sob esse argumento, o perdão, pois, como salienta Voltaire, é o fundamento que se
manifesta a partir do reconhecimento no qual se comunga nossas fragilidades, nossos erros (ZAMBAN e AQUINO, 2015, p. 374).”
Ainda, é destacado, de acordo com Bobbio, no trabalho utilizado neste
capítulo, que
“A tolerância refere-se a dois significados: positivo e negativo. Primeiro, a categoria se expressa como oposição à intolerância. Quando se observa a
Tolerância como valor moral, indaga-se: Os intolerantes devem ser tolerados?
Essa é a resposta do autor: todas as ideias, vividas no seu sentido plural e
dialogal, devem ser toleradas, exceto aquelas nas quais negam a sua existência.
O sentido negativo da categoria em estudo é descrito pelas ações indulgentes,
condescendentes ao mal que se pratica na vida cotidiana. Trata-se da indiferença moral ou a cegueira diante dos valores que ampliam e possibilitam a
integração humana. Segundo Bobbio, pode-se afirmar: Tolerância, sob seu significado positivo, se opõe à exclusão das diferenças humanas alheias. No seu
significado negativo, observa-se oposição ao rigor, severidade, firmeza, em outros termos, não existe preocupação, zelo, responsabilidade além do “eu”.
Nesse agir desmedido, causam-se danos ao ser humano ou à sociedade na qual
se vive (ZAMBAN e AQUINO, 2015, p. 375).”

E, é nesta indagação que se pauta esse trabalho: os intolerantes devem ser tolerados? Para responder tal questão leva-se em consideração o
pensamento de que todo o ser humano é falho e, além disso, nenhum indivíduo é igual ao outro em nenhum setor social – seja ele moral ou ético.
Neste escopo
A Alteridade, a Humanidade e o Perdão constituem forças regenerativas de responsabilidade as quais disseminam as compreensões, ideias e práticas que
permitem uma convivência democrática enraizada pela admissão da diferença
na qual habita cada ser humano e, simultaneamente, o caracteriza. Tolerar é
patrimônio da humanidade que se institui não apenas como dever, mas devir
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no qual se renova historicamente e cria múltiplos espaços para sua ocorrência,
mesmo que pareça improvável (ZAMBAN e AQUINO, 2015, p. 376).

Também, acerca do assunto, objetivando identificar o motivo pelo
qual a tolerância encontra tanta dificuldade em sua concretização no meio
social, John Rawls afirmou que “fato do pluralismo” como o elemento mais
importante da formação das sociedades atualmente, persiste-se na necessidade de integrar a categoria estudada ao conteúdo da razão pública das
sociedades democráticas, bem como na práxis educacional para se compreender e aceitar as diferenças constitutivas do conviver (in ZAMBAN e
AQUINO, 2015, p. 376).
Logo, conclui-se que é missão de todos e do Estado prevenir e evitar
ações ou práticas que fomentam a intolerância e as suas consequências,
porém “não se age exclusivamente a partir do dever instituído pelas leis
de um país, mas pelo reconhecimento de que pertença ao gênero humano:
Ser tolerante é uma preocupação na qual se irradia em todo gênero humano pela Alteridade, Humanidade, Perdão e Responsabilidade
(ZAMBAN, e AQUINO, 2015, p. 377).
3 – Política de tolerância, identidade e reconhecimento
Com o surgimento do regime democrático que destaca a política de
tolerância: “Aquí podemos utilizar la definición clásica que da Bobbio sobre
la democracia mínima; se entiende como un conjunto de reglas procesales
para la toma de decisiones colectivas en que está prevista la participación
más amplia de los ciudadanos. (BOBBIO, 1986, p. 9). Então, com a quebra
e o enfraquecimento do “esquema amigo-inimigo” tende a ser imposto um
tipo de relacionamento político que evita conflitos.
Neste ensejo, a política de tolerância é acompanhada pelo desenvolvimento de nuances, mediações e neutralização de conflitos. Mesmo que
estes nunca desapareçam ou sejam adiados de forma prolongada. É neste
sentido que Mouffe afirma que “a política democrática de hoje deve ser
mais agonizada do que antagônica. A política de antagonismo e confronto
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acaba levando à violência, guerra e ditadura. A política agônica neutraliza
a violência, sem ter que evitar questões radicais (MOUFFE,1999, p. 13).”
Assim sendo, um dos limites da cultura liberal é gerar um espaço público democrático para pares e iguais, pois ao eliminar diferenças locais e
regionais, é estabelecido um espaço homogêneo no qual a tolerância pode
ser dada entre si. É bem verdade que nem a diferença nem o antagonismo
desaparecem, temas desconfortáveis sempre persistirão e permanecerão
no âmago das discussões – uma vez que vivemos em sociedade. À essencialidade dessas discussões está em tentar descobrir questões controversas
e questões que buscam a substância das coisas, fatos e da realidade e alinhá-los ao pensamento da tolerância, do respeito e da equidade. O que ele
não pode fazer, e se acredita nem ser possível, é tentar resolver os "males"
do mundo de uma só vez, para sempre ou de maneira paliativa.
Logo, a essência de uma convivência pacífica e tolerante está no reconhecimento da diversidade e a coexistência de diferenças ideológicas,
religiosas, políticas e culturais em um quadro jurídico e institucional comum. Uma vez que outro fator que pode influenciar a disseminação da
tolerância é a luta pelo reconhecimento e pelo multiculturalismo ao qual
está ligada.
Vários autores trabalharam nessa perspectiva, mas um dos mais importantes foi Charles Taylor, que retoma a discussão hegeliana do processo
de formação da autoconsciência e da luta pelo reconhecimento: “Es interesante ver cómo los autores multiculturalistas vuelven a Hegel y rescatan
la dialéctica del señor y el siervo. Para Hegel, la conciencia independiente
que tiene por esencia el ser para sí es el señor y la conciencia cuya esencia
es la vida o el ser para otro es el siervo (HEGEL, 1966, 117-119)”. Então, há
um possível entendimento de que a prática da intolerância está ligada a
um subjetivismo extremo, vinculado à vontade de domínio.
Tal ação, a de dominar, se contrapõe ao surgimento, principalmente
nesta era multicultural, ao da busca pela identidade individual e coletiva que
se tem. Diversos grupos surgem e, por certa falta de identidade ou representatividade, procuram suas raízes, sua essência própria – esteja ela em sua
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etnia, seu gênero, sua religião ou condição social – para, simplesmente se
inserirem num convívio social ou se sentirem aceitos e parte do sistema.
O que explica essa busca pela sua identidade real pode estar ligado
aos processos pelos quais o ser humano é acometido ao longo de sua vida.
Pois, de acordo com Hall (2006, p. 13), “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao
redor de um ‘eu’ coerente”.
Para melhor explicar a expressão identidade é necessário levar em
consideração, três concepções diferentes de identidade: “a saber, as concepções de identidade do sujeito do iluminismo, sujeito sociológico e
sujeito pós-moderno (HALL, p. 10). Tais definições nos remetem que identidade é representatividade ou a representação homem/meio,
independente da época analisada. Logo, de acordo com esta construção,
identidade traz consigo dimensões sociais, pessoais e coletivas nas quais
os sujeitos constroem sua identidade conforme sua inserção no meio.
Também, é possível ter o entendimento de que
[...] a representação é o processo pelo qual membros de uma cultura usam a linguagem para instituir significados. Essa definição carrega uma premissa: as
coisas, os objetos, os eventos do mundo não têm, neles mesmos, qualquer sentido
fixo, final ou verdadeiro. Somos nós, em sociedade, entre culturas humanas, que
atribuímos sentidos às coisas. Os sentidos, consequentemente, sempre mudarão
de uma cultura para outra e de uma época para outra (HALL, p.13).

Em suma, conjugando o mesmo pensamento de Hall, a identidade
unificada e coerente é uma fantasia. Sendo assim, tanto a construção como
o fortalecimento da identidade se dão por meio das relações estabelecidas
pelos sujeitos durante a sua vida, sendo estes seres sociáveis que recebem
influências culturais do meio em que estão inseridos, pois, “as velhas identidades são desestabilizadas pelo novo que faz surgir novas identidades no
contexto contemporâneo (HALL, 2006, p. 7).”
É possível vislumbrar, com o exposto, que diante de aspectos intolerantes no que tange à diversidade, ao reconhecimento e a busca pela
identidade pode degenerar em uma defesa exaltada da identidade suprema
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o que, mesmo que de forma inconsciente, pode levar à uma política ainda
mais separatista e segregacional acompanhadas pela consolidação do autoritarismo comunitário que serve para reforçar e afirmar seu poder interno.
Se a identidade for imposta, teremos um tratamento de intolerância
para com os outros, tanto para a cultura dominante quanto para outras culturas subalternas ou minorias nacionais. Idealmente, a política de tolerância
reverterá essa tendência à fragmentação e dispersão. As identidades têm
todo o direito de se fortalecer internamente, mas em uma democracia elas
devem estar dispostas a dialogar, negociar e fazer acordos além da identidade primária, além de poderem mudar, evoluir, aprender com os outros. A
atitude de tolerância entusiástica pela diversidade poderia ajudar a mitigar
os efeitos de uma política de identidades sem freios e auto absorção.
4 – A intolerância para com os intolerantes (?)
Diante das colocações expostas neste trabalho, seja no breve diálogo
acerca da tolerância, na política de tolerância no reconhecimento ou no
respeito às identidades a principal indagação que se faz é simples e indispensável: devemos ter tolerância para com os intolerantes? Para
responder a esta questão, dentro de um estado democrático, é necessário
um estudo acerca da argumentação e da justificação como norte a esta
resposta. Pois é através daquelas que se poderá levar o pensamento no
sentido de discussão aberta e pública à tolerar ou não os intolerantes.
Ao analisar este questionamento John Rawls parte da seguinte premissa: “É preciso distinguir várias questões. Primeiro, existe a questão de
saber se uma facção intolerante tem algum direito de se queixar se não foi
tolerada; segundo, em que condições as facções tolerantes têm um direito
de não tolerar os intolerantes; e, finalmente, quando têm o direito de não
as tolerar e para que fins deve esse direito ser exercido (RAWLS, 2002, p.
235-236)”.
Explicando os questionamentos feitos, se tem que “a primeira questão, parece que uma facção intolerante não tem o direito de se queixar
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quando uma liberdade igual lhe é negada (RAWLS, 2002, p.236). Neste
contexto ele considera que um indivíduo não possui o direito de repelir a
conduta do outro apenas por ela estar em desacordo com os princípios que
ela mesma adotaria para si na mesma circunstância. Ou seja, conforme
este ponto de vista, a partir da posição original, nenhuma interpretação
individual de vontade pode ser reconhecida como obrigatória e única para
todos os demais. Para ele, cada pessoa deve insistir no seu em seu direito
igual de decidir acerca de suas questões particulares.
No que diz respeito a tolerar os intolerantes, relaciona-se diretamente
com a estabilidade de uma sociedade bem-ordenada, regulamentada pelos
dois princípios (RAWLS, 2002. P. 238). Aqui, para ele, “os cidadãos de uma
sociedade livre não devem considerar-se mutuamente incapazes do senso
de justiça, a menos que isso seja necessário por causa da própria liberdade
igual (p. 238)”. Nesta situação, ele explica que no caso de surgirem intolerantes numa sociedade bem-ordenada, os demais precisam tem em mente
a estabilidade inerente de suas instituições. Pois, para ele, caso todos tenham certeza de suas estabilidade institucionais, ao surgirem grupos
intolerantes e, estando esta sociedade bem-ordenada e certa de suas garantias, a ação tolerante dos cidadãos poderá fazer com que as ações
intolerantes daquele grupo sejam abandonadas e, em seu lugar, surja a
liberdade de consciência para não imposição de sua vontade intolerante.
Já no que tange ao direito de não as tolerar, Rawls atenta aos fins que
esse direito deve ser exercido. Salienta que “apenas a liberdade do intolerante que deve ser limitada para preservar a liberdade igual em uma
constituição justa, cujos princípios os próprios intolerantes reconheceriam
na posição original (RAWLS, 2002, p. 240). Ainda, remete que mesmo
quando se limita a liberdade de um intolerante, com o objetivo de salvaguardar uma constituição justa, essa ação não deve ser tomada em nome,
daquilo que ele chama de maximização da liberdade. Pois, para ele, a liberdade de alguns não é superior ou simplesmente suprimida para
possibilitar a liberdade dos outros. Para ele, esse tipo de ação deve ser pautado, sempre, com o objetivo de preservar princípios gerais norteadores
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de uma sociedade em seu contexto geral e que visam termos de cooperação
entre as pessoas e que definam em reconciliações entre as diversidades
culturais as quais pertençam.
Com base nos estudos de Rawls, nesta obra, é possível verificar seus
estudos pautados em ações individuais de pessoas que estejam inseridas
em uma sociedade justa, equitativa e bem-ordenada. No exposto acima,
ele não adentra profundamente nas questões específicas de políticas e escolha racional de uma sociedade. Ele parte do pressuposto que a sociedade
já está bem-ordenada, igual e age de forma justa. Porém, neste ponto, também cabe a indagação de como fazer com que os cidadãos tomem para si,
como regra, a pratica da tolerância.
Rawls, contudo, não deixa esta questão em aberto. No livro Justiça
como Equidade, especificamente no titulo que versa sobre a ideia de razão
pública, ele esclarece que, uma vez que se estuda teoria social e da psicologia humana, é necessário saber como se determina o conhecimento que
fará com que os integrantes de uma sociedade tomem suas atitudes de
forma equitativa e justa. Ele atribui isso ao diálogo entre política e cidadãos
– à razão pública. Com isso, defende e objetiva a elaboração de uma concepção política de justiça objeto de um consenso sobreposto razoável e
uma base pública de justificação. Para ele
“para que um acordo sobre princípios de justiça eficaz, e para sustentar uma
base pública de justificação, é preciso haver um outro acordo, associado ao
primeiro, sobre as diretrizes da discussão pública e sobre critérios decidem que
informações e conhecimento são relevantes na discussão na discussão de questões políticas, pelo menos quando estas envolvem elementos constitucionais
essenciais de justiça básica. O acordo original tem, portanto, duas partes:
(1) primeiro, um acordo sobre princípios de justiça política para a estrutura
básica (por exemplo, os da justiça como equidade) e;
(2) em segundo lugar, um acordo sobre os princípios de argumentação e as
regras de verificação à luz das quais os cidadãos devem decidir se os
princípios de justiça se aplicam, quando e até que ponto eles são satisfeitos, e que leis e politicas melhor condizem com eles nas condições
existentes (RAWLS, 2003, p. 126).
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É desta forma, com a razão pública e justificação que John Rawls remete que elementos constitucionais essenciais, as instituições básicas e
políticas públicas servirão a todos os cidadãos de forma argumentativa
onde as verdades incontroversas passam a ser de conhecimento comum e
disponível a todos os cidadãos. Para ele, essa forma de decidir é vantajosa,
pois as pessoas passam a ter a liberdade de discutir diversos assuntos na
razão pública e se apoiam na concepção política publica de justiça, fortalecendo, assim, as forças que trabalham em prol da estabilidade social. Além
disso, defende que essa forma é menos restritiva e proporciona aos indivíduos uma compreensão mais profunda de vários pontos de vista.
Também, é apresentado pelo autor, que os valores políticos expressos
pela justiça como equidade como concepção política são de dois tipos, cada
qual vinculado a uma das duas partes do acordo original
(a) o primeiro tipo – os valores de justiça política – inscreve-se entre os princípios de justiça para a estrutura básica. Inclui valores de liberdade política
e civil igual; a igualdade equitativa de oportunidades; a igualdade e a reciprocidade sociais (expressas pelo princípio de diferença) e assim por
diante.
(b) O segundo tipo – os valores da razão pública – inscreve-se nas diretrizes
de discussão pública e das etapas necessárias para garantir que a discussão seja livre e pública, bem como informada e razoável. Nisso se incluem
não só o uso apropriado dos conceitos fundamentais de julgamento, inferência e evidência, mas também as virtudes da razoabilidade e da boa-fé
demonstradas na adesão aos critérios e procedimentos do conhecimento
comum e aos métodos e conclusões da ciência quando não controversos.
Esses valores refletem um ideal de cidadania: nosso desejo de decidir as
questões politicas fundamentais de uma maneira que os outros, libres e
iguais, possam reconhecer como razoável e racional. Esse ideal dá lugar a
um dever de civilidade publica, que nos leva, em um de seus aspectos, a
argumentar dentro dos limites estabelecidos pelo principio da legitimidade
quando se trata de elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica (RAWLS, 2003, p. 129-130).

Por fim, para Rawls, a razão publica é a forma de argumentação apropriada para os cidadão iguais que, como um corpo coletivo, impõem
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normas uns aos outros apoiados em sanções do poder estatal, ou seja, diretrizes comuns de discussão e de métodos de argumentação tornam a
razão publica, ao passo que a liberdade de expressão e de pensamento num
regime constitucional torna essa razão livre (RAWLS, 2003, p. 130).
No mesmo sentido que Rawls, Sen em sua obra A ideia de justiça,
deixa claro a argumentação pública para a compreensão de justiça. De
certa forma ele endossa os apontamentos de Rawls acerca do tema e esclarece que na filosofia política contemporânea novas formas de
compreensão de democracia são encontradas e originárias do pensamento
Rawlseano. Ele acrescenta que “esse reconhecimento nos leva a uma ligação entre a ideia de justiça e a prática da democracia, uma vez que na
filosofia política contemporânea a ideia de que a democracia é a mais bemvista como “governo por meio do debate” ganhou ampla aceitação (SEN,
2011, p. 358).” Ainda, destaca que, “o mais importante é observar que a
totalidade dessas novas contribuições ajudou a trazer o reconhecimento
geral de que os pontos centrais de uma compreensão mais ampla da democracia são a participação política, o diálogo e a interação pública (SEN,
2011, p. 360).
Em contraponto aos posicionamentos de Rawls e Sen, numa nota de
rodapé do Volume I de “A Sociedade Aberta e Seus Inimigos” que Popper
fez a seguinte colocação:
Tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos
ilimitada tolerância mesmo aos intolerantes, se não estivermos preparados
para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então, os tolerantes serão destruídos e a tolerância, com eles. — Nessa formulação, não
insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias
intolerantes; desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e
mantê-las em cheque frente a opinião pública, suprimi-las seria, certamente,
imprudente. Mas devemos nos reservar o direito de suprimi-las, se necessário,
mesmo que pela força; pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, mas comecemos por denunciar
todos os argumentos; eles podem proibir seus seguidores de ouvir os argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los responder argumentos
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com punhos e pistolas. Devemos, então, nos reservar, em nome da tolerância,
o direito de não tolerar o intolerante (POPPER, ___, site).

Para Popper, como pode ser lido, diante de um discurso intolerante
além da argumentação racional e do conhecimento para combater práticas
intolerantes, podem, os tolerantes, se valerem do exercício da própria intolerância como meio de combate – mesmo que, para tanto, seja necessário
se utilizar da força. Ou seja, para atitudes intolerantes é direito dos tolerantes praticar a intolerância. Esta premissa, porém, vai de encontro à
racionalidade argumentativa através da razão pública da qual Rawls e Sen
são defensores. Ora, há coerência em se utilizar de uma prática violenta
para o combate de uma prática violenta? É de se pensar, comumente, que
assim agindo estaríamos endossando velhas práticas e pensamentos defendidos por uma simples noção de “os fins justificam os meios”.
5 – Conclusão
Como vimos, a tolerância é um valor que pode ajudar a enfrentar os
desafios dos estados nacionais, dos pluralismos, da sociedade democrática
e do surgimento de identidades. Contudo, ainda encontramos no meio várias dificuldades que acompanham o exercício e a prática da tolerância e,
embora pareça óbvio, a tolerância só pode ser praticada, como foi visto,
diante de concepções, ações e fatos que estão dentro da estrutura cultural
social compartilhada, sem privilégios sejam para os tolerantes, sejam para
com os intolerantes. Logo, diante de ações que venham a ferir princípios
norteadores de uma sociedade ou ferir a condição digna de minorias é preciso agir com pulso firme à intolerância.
Essa ânsia da modernidade empurra a tolerância, pois questões anteriormente proibidas e ocultas entram na vida pública. E é através do
debate público, através da racionalidade argumentativa pela razão pública,
fundamentados nas teorias de Amartya Sen e John Rawls é que podemos
afirmar que debater intolerância é uma questão que deve ser levada a todos de forma racional, equitativa e pública. Apenas tendo capacidade de
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argumentação justificada é que seremos capazes de decidir questões que
envolvam, por exemplo, a política de intolerância, a luta por reconhecimento e respeito pelas minorias e não aceitar discursos intolerantes no
que tange às diversidades tidas como consequências de uma sociedade
multicultural e pluralista.
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“O funcionamento do autoritarismo moderno”:
governo por discussão, liberdade de expressão
e o crime de desacato
Emannuel Henrich Reichert 1
80F

1. Introdução
Em uma passagem instigante, Amartya Sen sugere que as deficiências na esfera de discussão pública em um país qualquer, embora
frequentemente atribuídas a fatores culturais supostamente imutáveis,
podem ser melhor explicadas por “uma compreensão mais plena do funcionamento do autoritarismo moderno” e que a ideia de democracia pode
contribuir para uma remoção das barreiras criadas por ele (SEN, 2009:
337). De fato, por mais que as barreiras antidemocráticas em geral possuam raízes profundas na política, economia e cultura de um povo, não há
razão para pressupor que são constantes e inalteráveis. Estudar os elementos autoritários presentes no Brasil, como ervas daninhas em meio ao
regime democrático, é condição importante para a consolidação e aprofundamento de uma sociedade mais livre e justa.
O objetivo destas páginas é analisar uma das engrenagens do aparato
autoritário: o crime de desacato. A definição do crime consta no artigo 331
do Código Penal de 1940, ainda vigente: “Desacatar funcionário público no
exercício da função ou em razão dela: Pena – detenção, de seis meses a
1
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dois anos, ou multa” (BRASIL, 1940). Em nome da proteção à dignidade
do Estado, ao punir o desrespeito às autoridades abre-se o potencial para
punir também a crítica a elas. Dessa forma, fica restrito o espaço de participação cidadã na vida pública, necessária para a concretização de uma
democracia como governo por discussão, na expressão de Sen.
A discussão tem três partes, cada uma tratando o crime de desacato
sob uma perspectiva diferente: primeira, a análise de acórdãos recentes do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), a fim de responder: o
que se entende por desacato na prática, ou seja, que atos são efetivamente
criminalizados sob esta rubrica? Segunda, a análise dos mesmos acórdãos,
acrescidos de jurisprudência representativa dos tribunais superiores, para
responder: qual a posição do Judiciário sobre a legitimidade da criminalização do desacato? Por fim, uma discussão crítica da criminalização do
desacato segundo o pensamento de Sen acerca da liberdade de expressão,
para responder: a existência desse crime de é apropriada a uma sociedade
democrática?
2. O desacato no cotidiano
Foram selecionados como fontes os acórdãos do TJ/RS relativos a desacato e referentes ao mês de janeiro de 2019, num total de 25 acórdãos.
Eles se dividem em duas categorias principais. Vinte são respostas a apelações criminais, decisões de casos julgados anteriormente por juízes de
primeira instância. Os cinco restantes são respostas a recursos especiais,
pedidos para que uma decisão anterior seja revista pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ). A primeira categoria oferece maior interesse para a compreensão dos crimes de desacato no cotidiano, uma vez que as apelações
comumente se baseiam em questões de fato e levam a uma rediscussão da
situação em análise; por sua vez, os recursos especiais dependem de aspectos técnicos jurídicos e, por esse motivo, os acórdãos relacionados
tendem a conter poucas informações sobre as circunstâncias em que ocorreram os supostos crimes.
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Dos dezoito casos em que foi possível identificar os agentes públicos
atingidos pelo desacato, a quase totalidade – dezesseis – foram policiais
militares, sendo os dois remanescentes guardas municipais. Isso coincide
em parte com a crítica de Bitencourt a respeito das “tradicionais prisões
em flagrante, que normalmente ocorrem em “choques” com a polícia e,
eventualmente, em recintos do Poder Judiciário” (BITENCOURT, 2018:
223). De fato, prisões em flagrante resultantes de atritos com policiais são
recorrentes nos casos de desacato. A situação seguinte apresenta as circunstâncias típicas do crime:
Durante o atendimento policial de uma briga generalizada em via pública, o
denunciado passou a desacatar os policiais, chamando-os de “vagabundos e
bostas”. Além disso, disse que iria pegar sem farda os Policiais Militares [A, B,
C e D]. Posteriormente, ao ser encaminhado ao hospital, o acusado novamente
passou a desacatá-los, chamando-os de “vagabundos”. [...]
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, logo após o primeiro fato delituoso, o denunciado [X] opôs-se à execução de ato legal, mediante violência aos
funcionários competentes para executá-la, ou seja, os policiais militares [A, B,
C e D].
Ao ser dada voz de prisão pela prática do primeiro fato, o denunciado fez uso
de força física contra os referidos policiais militares, bem como se jogava no
chão, resistindo ao ato legal (AC 70078933405).

A briga em um baile de véspera de Carnaval, motivo inicial da atuação
policial, perdeu a importância diante da reação do réu: ofendeu os policiais,
pelo que lhe foi dada voz de prisão por cometer desacato, e em seguida resistiu à prisão, motivo de ser denunciado também por crime de resistência.
Um lado controla os termos da relação, os corpos e as almas devem ser respeitosos e submissos diante dos representantes do Estado: difícil encontrar
manifestação mais clara da microfísica do poder de Foucault (2006: 26). Os
casos analisados indicam uma combinação frequente entre desacato e resistência, tendo havido denúncia por ambos em sete processos 2.
81F

2

Divisão dos processos segundo os crimes de que o réu foi acusado em primeira instância. Apenas desacato: onze.
Desacato e resistência: seis. Desacato e ameaça: um. Desacato e uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/08): um. Desacato, resistência e uso de drogas: um.
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Este primeiro acórdão demonstra o emprego do poder disciplinar,
mas de uma forma que ao menos se relaciona ao propósito teórico do
crime de desacato: proteger a dignidade dos agentes públicos e, por extensão, do Estado que eles representam no exercício da função. Outras vezes,
entretanto, qualquer comentário desabonador é tomado como ofensa,
mesmo quando não ofende ninguém em particular e há um propósito nítido de crítica e desabafo contra a atuação das instituições de forma ampla,
mais que dos agentes específicos presentes na cena:
Segundo o narrado na incoativa [...], na data apontada, “na ocasião, após abordagem policial a um amigo do denunciado, este passou a tentar interferir no
procedimento e ofendeu a guarnição, da qual fazia parte a vítima [policial]
acima especificada, dizendo que ‘não havia polícia para ele’ e se negando a
fornecer sua identificação” (AC 71008133399).

Além da crítica, a mera irreverência embriagada pode ser considerada crime se os policiais assim entenderem:
Todos os relatos são no sentido que os milicianos foram acionados em razão
de uma desordem que ocorria no local [...], evento esse que não envolvia diretamente o acusado. Porém, nesse mesmo local, encontraram o réu com
grandes sinais de embriaguez, ocasião em que esse comentou, em momento
posterior, “respeita os porco aí”, segundo depoimento do próprio policial [...].
Tal comentário foi, erroneamente, interpretado pelos policiais como uma
ofensa, o que não necessariamente se comprova quando da própria utilização
da palavra “respeita”, criando, minimamente, dúvidas acerca da real intenção
do acusado ao proferir tal frase (AC 71008056962).

A interpretação bastante extensa do desacato por parte da polícia
pode causar preocupação, em particular dada a confusão de papéis: o
mesmo policial que foi ofendido é aquele que pode prender o acusado em
flagrante. Entretanto, seria simplista e equivocado atribuir a essa instituição toda a responsabilidade pela criminalização de condutas demasiado
banais para invocar a mão pesada do direito penal. O Ministério Público,
fiscal da lei e acusador nos processos criminais, contribui ao levar adiante
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ações questionáveis, inclusive quando os próprios desacatados não dão importância aos eventos do “crime”:
O guarda municipal [X] diz, em um primeiro momento, não se recordar do
autor do fato, aludindo que episódios como esse, envolvendo “flanelinhas” realizando atividades irregulares de guarda de veículo, se mostram corriqueiros
nas suas atividades cotidianas. Reitera [X]: “eu não lembro quem era a pessoa”; “não lembro do fato”. O depoente apenas começa a se recordar do
suposto ocorrido, quando fortemente questionado pelo Promotor de Justiça,
que, buscando trazer ao feito as respostas que desejava escutar, questiona o
guarda municipal de maneira a guiá-lo e direcioná-lo, mormente quanto às
palavras ofensivas que teriam sido utilizadas pelo réu (AC 71008122459).

Nesse processo e em outros semelhantes, o Ministério Público ingressou com a ação criminal e, insatisfeito com a absolvição, recorreu ao
Tribunal de Justiça estadual. O uso do desacato em uma lógica penal às
avessas, onde na dúvida se persegue o réu, começa a parecer uma política
de Estado implícita, mais que um excesso eventual de alguns servidores. É
um uso do direito penal, o instrumento legal mais forte de que dispõe o
Estado, quando as mesmas situações poderiam ser resolvidas por meios
menos gravosos, fosse através de acusações de crimes contra a honra (que,
exceto pela calúnia, possuem penas menores), ou pela demanda cível por
danos morais por parte do agente desrespeitado.
E o Judiciário, o que faz em tais circunstâncias? Escapa da mentalidade de colocar as autoridades estatais acima dos particulares ou, pelo
contrário, fomenta o processo? Passemos a essas questões.
3. O desacato no judiciário
A atuação do Judiciário, a julgar pelo Tribunal de Justiça gaúcho, carrega a marca da ambiguidade. Considerando cada processo isoladamente,
pode-se dizer que é positiva, absolvendo em primeira ou segunda instância
muitos dos réus quando a denúncia se baseava numa interpretação demasiado extensa do desacato. Nesse sentido, veja-se o voto da relatora no caso
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em que o acusado disse que não havia polícia para ele, mencionado anteriormente:
Conforme se vê do acima transcrito, as supostas menções realizadas pelo acusado não se dirigem a qualquer funcionário público em específico – órgão
pessoal investido em função pública –, mas à instituição policial. Portanto, tenho que a conduta se revela atípica, porque esvaziado o fato do elemento
normativo funcionário público, indispensável para a caracterização do delito
imputado ao réu.
Outrossim, percebe-se que a ação do acusado se trata de mero desabafo. Uma
crítica, em princípio, vazia de argumentos.
Dessa forma, tenho que urge seja absolvido o réu, fulcro no art. 386, III, do
CPP, pelo que voto por negar provimento ao recurso, mantendo a absolvição,
só que por fundamento diverso (AC 71008133399) 3.
82F

O réu foi absolvido por não haver crime, uma vez que o desacato requer
desrespeito a funcionários públicos específicos, não a toda uma instituição de
forma genérica. Um bom raciocínio jurídico da relatora, seguido pelos outros
dois desembargadores que participaram da decisão, e uma pequena vitória
da liberdade de expressão. Numerosas decisões semelhantes poderiam ser
apresentadas, tecnicamente competentes no sentido de verificar a compatibilidade entre os fatos ocorridos e a disposição da lei.
Por outro lado, o Judiciário insiste em afirmar que a criminalização do
desacato em si não é uma violação do direito à liberdade de expressão. Nesse
sentido, o TJ/RS apenas segue o entendimento dos tribunais superiores. No
cerne da discussão está a questão da inconvencionalidade, ou incompatibilidade entre o desacato e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica:
Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse
direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e
ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por

3

Artigo 386 do Código de Processo Penal: O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde
que reconheça: III – não constituir o fato infração penal (BRASIL: 1941).
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escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de
sua escolha.
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a
censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: a. o respeito aos
direitos ou à reputação das demais pessoas; ou b. a proteção da segurança
nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos,
tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa,
de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a
comunicação e a circulação de ideias e opiniões.
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo
exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à
discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência (ORGANIZAÇÃO DOS
ESTADOS AMERICANOS, 1969).

Desde a Emenda Constitucional 45, de 2004, os tratados internacionais de direitos humanos são equiparados a emendas constitucionais,
contanto que sigam um rito especial de aprovação no Congresso. Neste
caso, ficam ao lado da Constituição no topo do ordenamento jurídico brasileiro, devendo todas as demais normas adequar-se a eles. Existe
controvérsia quanto à posição hierárquica dos acordos anteriores a essa
emenda, se são também normas constitucionais ou possuem o status sui
generis de normas supralegais, subordinados à Constituição mas superiores a todas as demais leis (PIOVESAN, 2018: 156-161). Não obstante as
divergências a respeito, é praticamente unânime a predominância dos tratados internacionais de direitos humanos sobre as leis comuns, inclusive
o Código Penal. Logo, havendo contradição entre a CADH e um artigo do
Código Penal, ocorre o fenômeno chamado inconvencionalidade: prevalece a Convenção, devendo ser afastado o artigo.
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Uma decisão do STJ em 2016 afirmou a inconvencionalidade, declarando o desacato incompatível com os compromissos internacionais e
princípios jurídicos seguidos pelo Brasil:
10. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH já se manifestou
no sentido de que as leis de desacato se prestam ao abuso, como meio para
silenciar ideias e opiniões consideradas incômodas pelo establishment, bem
assim proporcionam maior nível de proteção aos agentes do Estado do que aos
particulares, em contravenção aos princípios democrático e igualitário. [...]
12. A criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque
ressalta a preponderância do Estado – personificado em seus agentes – sobre
o indivíduo.
13. A existência de tal normativo em nosso ordenamento jurídico é anacrônica,
pois traduz desigualdade entre funcionários e particulares, o que é inaceitável
no Estado Democrático de Direito.
14. Punir o uso de linguagem e atitudes ofensivas contra agentes estatais é
medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham de usufruir do direito
à liberdade de expressão, por temor de sanções penais, sendo esta uma das
razões pelas quais a CIDH estabeleceu a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São Paulo [São José?] abolissem suas respectivas leis de
desacato.
15. O afastamento da tipificação criminal do desacato não impede a responsabilidade ulterior, civil ou até mesmo de outra figura típica penal (calúnia,
injúria, difamação etc.), pela ocorrência de abuso na expressão verbal ou gestual utilizada perante o funcionário público (REsp 1.640.084/SP).

A decisão do STJ foi mencionada pela defesa em diversos dos processos do TJ/RS, inclusive em todos os pedidos de recurso especial. O tribunal
estadual não aceitou em nenhum deles a tese da inconvencionalidade porque o entendimento do STJ mudou um ano depois. O Habeas Corpus (HC)
379.269/MS tomou posição exatamente oposta à anterior, agora rejeitando qualquer contradição entre o desacato e a CADH. Este é o precedente
hoje seguido para legitimar a existência do crime de desacato em acórdãos
do próprio STJ, do TJ/RS e mesmo no Supremo Tribunal Federal que, apesar de ocupar a posição máxima no Judiciário brasileiro, alinhou-se à
decisão do STJ neste tópico (por exemplo, no HC 141.949/DF).
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Os argumentos que justificam a tese assumida no HC 379.269/MS
podem ser assim resumidos: 1. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos de fato já se posicionou contra a criminalização do desacato, mas
não é um tribunal e suas opiniões não possuem caráter obrigatório; 2. A
Corte Interamericana de Direitos Humanos, esta sim um tribunal, também
já se manifestou contra o desacato ser crime, mas nunca tomou uma decisão relativa ao Brasil; 3. A Corte mesma reconhece não ser a liberdade de
expressão um direito absoluto, e o artigo 331 do Código Penal é uma restrição razoável; 4. Mesmo que houvesse decisão da Corte contra o Brasil,
seria preciso discutir sua aplicação devido à soberania nacional. Destes, os
argumentos 1, 2 e 4 não necessitam de maior consideração aqui, pois dizem respeito a quem pode decidir a inconvencionalidade do desacato, em
vez de qual a decisão correta a tomar. Resta o argumento de o desacato ser
uma limitação aceitável à liberdade de expressão. Eis a parte relevante da
decisão do STJ:
8. Ademais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se posicionou acerca
da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto, como demonstrado no Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de
Expressão.
9. Teste tripartite. Exige-se o preenchimento cumulativo de específicas condições emanadas do art. 13.2 da CADH, para que se admita eventual restrição do
direito à liberdade de expressão. Em se tratando de limitação oriunda da
norma penal, soma-se a este rol a estrita observância do princípio da legalidade.
10. Os vetores de hermenêutica dos Direitos tutelados na CADH encontram
assento no art. 29 do Pacto de São José da Costa Rica, ao passo que o alcance
das restrições se situa no dispositivo subsequente. Sob o prisma de ambos instrumentos de interpretação, não se vislumbra qualquer transgressão do
Direito à Liberdade de Expressão pelo teor do art. 331 do Código Penal.
11. Norma que incorpora o preenchimento de todos os requisitos exigidos para
que se admita a restrição ao direito de liberdade de expressão, tendo em vista
que, além de ser objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revelase essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública (HC 379.269/MS).
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Os direitos fundamentais, inclusive a liberdade de expressão, não serem absolutos e poderem sofrer restrições é uma afirmação pouco
controversa, “amplamente aceita no direito constitucional contemporâneo” (SARLET, 2009: 388). O problema naturalmente está nos detalhes,
em onde começam e terminam os direitos, em como definir se um limite
qualquer é aceitável ou despótico. Os ministros do STJ optaram por seguir
o critério do teste tripartite elaborado no Marco Jurídico Interamericano
sobre o Direito à Liberdade de Expressão, relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos acerca da extensão e limitações a esse direito
segundo o sistema de tratados internacionais de direitos humanos entre
países americanos. O Marco estabelece três requisitos de admissibilidade
para restrições à regra geral de liberdade de expressão prevista no artigo
13 da CADH: 1. a restrição deve estar definida claramente em lei; 2. deve
se orientar à realização de um objetivo autorizado pela Convenção, como
a proteção dos direitos dos outros; 3. deve ser idônea, proporcional ao fim
buscado e necessária para atingi-lo em uma sociedade democrática
(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2014: 23).
Os ministros apenas deixaram de mencionar a discussão pormenorizada do Marco acerca da proteção à honra de funcionários públicos e do
crime de desacato, onde se conclui inequivocamente que essas restrições
não passam no teste tripartite. A argumentação encontra-se por completo
nos parágrafos 98 a 143 do documento, merecedores de uma leitura
atenta. As passagens seguintes indicam a tendência geral; apesar de extensas, mostram a conclusão inequívoca do relatório e o grau de sofisticação
das razões contra o desacato:
100. Em primeiro lugar, a CIDH e a Corte Interamericana têm sustentado consistentemente que o teste da necessidade das restrições deve ser aplicado de
forma mais estrita quando quer que se trate de expressões atinentes ao Estado,
a assuntos de interesse público, a funcionários públicos no exercício de suas funções ou candidatos a ocupar cargos públicos, ou a particulares envolvidos
voluntariamente em assuntos públicos, bem como ao discurso e debate políticos.
108. Em particular, o teste estrito de necessidade a ser aplicado exige que, em
todo caso, o Estado escolha, para reparar o dano, os meios menos custosos para
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a liberdade de expressão. Em tal medida, em primeiro lugar, deve-se recorrer ao
direito de retificação ou resposta consagrado expressamente no artigo 14 da Convenção Americana. Somente no caso de isso ser insuficiente para reparar o dano
causado é que se poderá recorrer à imposição de responsabilidades jurídicas
mais custosas para quem abusou de seu direito à liberdade de expressão e com
isso gerou um dano certo e grave aos direitos de outras pessoas ou bens jurídicos
especialmente tutelados pela Convenção Americana.
111. Por último, é importante sublinhar que tanto a CIDH quanto a Corte Interamericana considerou, em todos os casos concretos que têm sido objeto de
estudo e decisão, que a proteção da honra ou reputação de funcionários públicos ou candidatos a exercer funções públicas mediante o processo ou a
condenação penal de quem se expressa – por meio dos tipos penais de calúnia,
injúria, difamação ou desacato – terminou sendo desproporcional e desnecessária em uma sociedade democrática.
134. Tanto a CIDH como a Corte Interamericana declarou que as “leis de desacato” contrariam a liberdade de expressão protegida pelo artigo 13 da
Convenção Interamericana.
137. Para a CIDH, como o direito à liberdade de expressão faculta ao indivíduo
e à sociedade participar em debates ativos e vigorosos sobre todos os aspectos
de interesse social, e esse tipo de debates necessariamente gerará certos discursos críticos e potencialmente ofensivos para os funcionários públicos, ou
para os que se vinculam à formulação das políticas públicas, “depreende-se
disso que uma lei que ataque o discurso considerado crítico sobre a administração pública na pessoa do indivíduo objeto dessa expressão viola a própria
essência e o conteúdo da liberdade de expressão. Tais violações à liberdade de
expressão podem prejudicar não apenas quem se silencia diretamente, mas
também o conjunto da sociedade”. [...]
139. Por outra perspectiva, as “leis de desacato” se baseiam em uma noção errônea sobre a preservação da ordem política, que é incompatível com os regimes
democráticos e contraria a definição da “ordem pública” que pode fundamentar
legitimamente uma restrição da liberdade de expressão: “o fundamento das ‘leis
de desacato’ contradiz o princípio de que uma democracia devidamente funcional é, com certeza, a maior garantia da ordem pública [...]”.
140. Em termos mais concretos, as “leis de desacato” são desnecessárias porque os ataques abusivos contra a reputação e a honra de funcionários públicos
podem ser contra-arrestados por meio de outras ações, que são meios menos
restritivos do direito: “a proteção especial proporcionada pelas ‘leis de desacato’ aos funcionários públicos contra uma linguagem insultante ou ofensiva
é incongruente com o objetivo de uma sociedade democrática de fomentar o
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debate público. Em especial, quando se considera a função dominante do governo na sociedade e, particularmente, onde se dispõe de outros meios para
responder a ataques injustificados pelo acesso do governo aos meios de difusão
ou por meio de processos civis individuais por difamação e calúnia. Toda crítica que não se relacionar ao cargo do funcionário pode estar sujeita, como
ocorre no caso de todo particular, a ações civis por difamação e calúnia. Nesse
sentido, o processo por parte do governo contra uma pessoa que critica um
funcionário público que atua em caráter oficial não satisfaz os requisitos do
artigo [13.2], porque se pode conceber a proteção da honra nesse contexto sem
restringir a crítica à administração pública. Em tal sentido, essas leis constituem também um meio injustificado de restringir o direito de expressão que
já está restringido pela legislação que toda pessoa, independentemente de sua
condição, pode invocar”. Ademais, as “leis de desacato” contrariam o princípio
de que em uma sociedade democrática, os funcionários públicos devem estar
mais expostos ao escrutínio do público e mostrar uma tolerância maior em
relação à crítica (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS,
2014: 33-49).

Pode-se contra - argumentar que o Marco Jurídico é um relatório e
não um tratado internacional e, portanto, não possui caráter obrigatório.
Permanece o fato de que o crime de desacato continua a vigorar no Brasil
exclusivamente devido a uma decisão do STJ baseada em uma passagem
do documento enquanto deixa de mencionar que em seu conjunto ele sustenta a tese exatamente oposta: o desacato não passa no teste tripartite
por ser desproporcional e desnecessário. Nem uma palavra contra os argumentos do relatório, simplesmente ignorados. Os juízes e
desembargadores de instâncias inferiores seguem a palavra emanada do
alto sem fazer um juízo próprio de validade. Silenciar sobre críticas inconvenientes, quando impossível apenas silenciá-las, mostra-se a cada passo
o modus operandi recorrente de um poder disciplinador entranhado em
setores do aparato estatal brasileiro.
Vejamos a seguir as luzes que Amartya Sen lança a respeito dessa
curiosa conexão entre desacato, liberdade de expressão e democracia.
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4. O desacato e a democracia
Reconhecendo-se que a existência do crime de desacato é uma semente de autoritarismo de difícil remoção, resta determinar se isso é um
obstáculo significativo a uma sociedade democrática. Os defensores da criminalização podem argumentar que não, recorrendo ao argumento
empírico de que a existência do artigo 331 do Código Penal não impediu o
Brasil de ser uma democracia durante as três últimas décadas. A validade
de tal posição depende do que precisamente se entende por democracia;
para esclarecer o termo, convém recorrer a dois conceitos do antigo direito
indiano empregados por Amartya Sen ao discutir a justiça: niti e nyaya.
Niti e nyaya são termos sânscritos que expressam cada um uma concepção diferente de justiça. Niti, grosso modo, é a justiça enquanto
formalismo: a adesão às regras, o cumprimento dos procedimentos corretos, a retidão no agir. Nyaya, em contrapartida, é a justiça emergente na
prática, a preocupação mais com as consequências dos procedimentos que
em segui-los à risca: “a realização da justiça no sentido de nyaya não é
apenas uma questão de julgar instituições e regras, mas de julgar as próprias sociedades” (SEN, 2009: 20). Sen desenvolve um contraste análogo
entre duas formas de pensar a democracia, uma restrita à realização de
eleições e outra, mais ampla, dependente da participação dos cidadãos; em
uma passagem, chega a equiparar justiça e democracia ao fazer a comparação entre “niti eleitoral” e “nyaya democrática” (SEN, 2009: 350).
Uma sociedade pode realizar eleições periódicas para a escolha dos
governantes, sendo portanto uma democracia no sentido formal, sem que
de fato exista uma participação efetiva dos cidadãos na vida pública. O caráter insuficiente do sufrágio para assegurar a democracia se evidencia nas
diversas formas e graus em que uma eleição não reflete necessariamente
a vontade popular. No extremo repressivo, há as ditaduras “legitimadas”
por eleições fraudadas ou ganhas através do silenciamento da oposição.
Mesmo eleições livres e arduamente disputadas podem apresentar problemas graves, tais como o sistema eleitoral dos Estados Unidos, onde o
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candidato mais votado à presidência não necessariamente se elege, ou as
eleições brasileiras de 2018, marcadas pela divulgação em massa de notícias falsas a ponto de induzir muitos eleitores em erro, comprometendo a
idoneidade dos resultados. O voto é uma condição necessária para a democracia de fato, embora insuficiente por si só.
Sen mostra-se mais favorável à concepção de democracia como governo por discussão, empregada anteriormente por pensadores como John
Stuart Mill, John Rawls e Jürgen Habermas, entre outros. Enquanto o voto
demanda uma atividade apenas ocasional por parte do cidadão, que no restante do tempo corre o risco de ser reduzido ao papel passivo de um
governado, o governo por discussão exige mais, pois se baseia na participação ativa e contínua da população no debate acerca de questões de interesse
público. Os requisitos para a realização da “nyaya democrática” também aumentam em complexidade se comparados à organização de eleições
periódicas, sendo preciso propiciar o debate livre através da liberdade de
imprensa, de investigação e de pensamento. A liberdade de expressão está
no centro dessas condições, verdadeiro sine qua non para a troca de ideias
sem interferência por parte das autoridades e dos poderosos e, mais que
isso, para que a população possa resistir a abusos por parte destes.
As funções práticas da liberdade de expressão para a realização da
democracia são múltiplas e inter-relacionadas. Incluem o direito de criticar
a atuação das autoridades e informá-las sobre assuntos de interesse coletivo, buscar informações relevantes e disseminá-las, adquirir
conhecimento e defender posicionamentos, em particular minoritários
(pois as posições majoritárias raras vezes necessitam de proteção). Ela
contribui para o aperfeiçoamento de cada indivíduo, da cultura e das políticas de governo. Uma sociedade que desfrute de alto grau de liberdade de
expressão poderá ser mais turbulenta, por haver uma maior gama de posições toleradas e um maior leque de assuntos públicos em pauta:
contraria os preceitos de niti. Em contrapartida, os benefícios para a qualidade de vida e o aprofundamento da democracia aproximam uma tal
sociedade da justiça nyaya.
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Sen exemplifica a importância prática do tópico ao lembrar que, embora regimes ditatoriais possam obter crescimento econômico mais
rápido, as democracias com liberdade de expressão garantida atingiram a
façanha ainda mais impressionante de nunca terem passado por grandes
episódios de fome (SEN, 2009: 342). Grupos de pressão e os veículos de
comunicação podem chamar a atenção para o problema em uma sociedade
democrática, e o olhar da população e agitação da oposição política motiva
a tomada de medidas públicas antes que o problema atinja dimensões catastróficas; em uma ditadura, a informação circula de forma restrita e
sujeita a controles, perseguições e censura, havendo menos oportunidades
para que os dados necessários cheguem a quem pode agir com base neles
a tempo. O argumento reforça a ligação estreita entre democracia e justiça
presente no pensamento seniano.
Sem dúvida o Brasil de hoje é uma democracia em sentido formal,
onde eleições periódicas ocorrem de acordo com as regras previstas em
lei. Infelizmente resta muito por ser feito para que o país possa ser considerado um exemplo de governo por discussão: jornalistas, defensores dos
direitos humanos e ambientalistas são mortos e ameaçados impunemente,
o Estado reage a protestos com uso da força, manifestações culturais das
periferias são reprimidas, a Lei de Acesso à Informação encontra dificuldades de aplicação (ARTICLE 19, 2018: 33-36). As limitações ao direito de
livre expressão põem em risco a disseminação e discussão de ideias e, por
conseguinte, ameaçam a democracia e todos os seus benefícios para a população.
O desacato faz parte do aparato autoritário responsável por sufocar
ideias, discussões e o desenvolvimento de uma sociedade mais livre e justa.
Só parece pequeno em comparação com a opressão explícita da violência
contra manifestantes e morte de jornalistas no sentido em que uma semente parece pequena relativamente a uma árvore crescida. Ele reforça
em pequena escala uma cultura de submissão à autoridade, distância entre
Estado e particulares, poder arbitrário e repressão de críticas e ideias impopulares da qual resultam consequências mais graves. Impossível a

Emannuel Henrich Reichert | 295

liberdade prosperar em outras áreas da sociedade quando se nutre o autoritarismo em uma delas, como se houvesse compartimentação entre as
esferas da vida. Quando Amartya Sen defende a remoção de barreiras à
democracia, ao governo por discussão e à liberdade de expressão, devemos
entender a criminalização do desacato como uma delas.
5. Conclusão
As três perspectivas de análise empregadas para melhor compreender o crime de desacato convergem todas no mesmo ponto. A partir dos
acórdãos do TJ/RS, observou-se que as prisões por desacato são desnecessárias, seja porque as expressões mais ofensivas contra policiais militares
e funcionários públicos poderiam ser reparados por outras vias legais, seja
porque com certa frequência o ato punido nem chega a ser uma ofensa,
havendo antes crítica, desabafo ou irreverência. Essas condutas, apesar de
em tese não configurarem crime, podem ser punidas porque o agente responsável por prender é o mesmo que decide se foi desacatado.
As decisões do STJ demonstram a relutância do Estado brasileiro em
renunciar à criminalização do desacato como instrumento de poder,
mesmo que ao custo de ignorar compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil e justificar suas decisões em interpretações de texto um tanto
questionáveis. Os tribunais superiores brasileiros não responderam aos
argumentos dos órgãos do sistema interamericano de direitos humanos
em favor da abolição das leis do desacato no continente. As explicações
detalhadas no relatório da CIDH dos motivos pelos quais a punição do desacato é desnecessariamente severa e nociva à democracia foram
ignoradas em favor da seleção de trechos fora de contexto que parecem
apoiar a conclusão contrária.
Não obstante Amartya Sen não tratar especificamente do desacato,
seu pensamento aponta para conclusões semelhantes às do relatório da
CIDH. A realização da justiça nyaya depende da democracia, por sua vez
dependente da participação dos cidadãos na discussão pública, que tem
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por pré-requisito a liberdade de expressão. A manutenção do desacato na
lei penal atua como um empecilho à liberdade de expressão, logo dificulta
o desenvolvimento da sociedade rumo a uma maior justiça.
O Brasil poderá se tornar um país um pouco mais livre e democrático
ao revogar o artigo 331 do Código Penal. Haverá um pilar a menos para
sustentar a prática de abusos de servidores públicos e colocar o Estado
acima dos particulares, enquanto continuam a existir instrumentos capazes de reparar eventuais excessos dos particulares contra os servidores.
Será um passo rumo à diminuição do déficit de democracia de que sofremos. A justiça, liberdade e participação cidadã na política e vida pública
merecem esta medida em seu favor.
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1. Introdução
A indissociabilidade de desenvolvimento e proteção ambiental é um
fator decisivo para a qualidade de vida do ser humano (DRÈZE e SEN,
2015). Em decorrência deste aspecto, a sociedade mundial vem abordando
de modo gradativo sobre a necessidade de preservação ambiental, prejudicada severamente pela sobreposição de desenvolvimento a qualquer
custo, pondo a termo o equilíbrio ecológico do planeta.
Nesta linha de raciocínio é necessária uma delimitação visando averiguar a relação entre o modelo de desenvolvimento agrícola atual e
possíveis impactos ambientais. Nesta perspectiva, a busca pelo aumento
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de produtividade para atender a demanda mundial e principalmente obtenção de lucro, fez com que a sociedade desenvolvesse novas tecnologias,
dentre elas os agrotóxicos. Estes produtos são amplamente utilizados em
todo o planeta, como mecanismo de “proteção” e “controle” de pragas em
diversas culturas.
No entanto, também são objeto de grandes discussões, dentre elas a
ligação entre o uso indiscriminado de determinados agrotóxicos e a mortandade de abelhas. No Brasil a situação não é diferente, nos últimos anos
foi constatado a morte de milhões de abelhas, em especial no Estado do
Rio Grande do Sul. Sendo que, agrotóxicos a base de fipronil e neonicotinóides foram apontados como possíveis responsáveis pelo fenômeno
(GRIGORI, 2019).
Diante disso, a elaboração do trabalho gira em torno do seguinte
questionamento. No Brasil existe relação entre o uso indiscriminado de
determinados agrotóxicos e a mortandade de abelhas? Se sim, restringir
determinados produtos químicos pode vir a conciliar o desenvolvimento
da agricultura e a devida proteção ambiental das abelhas e demais polinizadores?
Para tanto pretende-se analisar os principais aspectos relacionados
ao meio ambiente como direito difuso; discorrer sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e suas principais
características; delinear a importância das abelhas para o equilíbrio socio
ambiental; perquirir sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e sua possível
relação com a mortandade das abelhas; para então averiguar a necessidade (ou não) de proteção normativa dos polinizadores, em especial as
abelhas com o intuito de conciliar desenvolvimento e proteção ambiental,
pilares que sustentam a qualidade de vida do ser humano.
Com o intuito de abordar o problema, parte-se de duas hipóteses. A
primeira leva em consideração que os agroquímicos utilizados para combater insetos e de certo modo garantir o pleno desenvolvimento das mais
variadas plantas cultivadas pelo homem não afeta as abelhas. Parte-se do
pressuposto de que foram devidamente respeitados os requisitos legais
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para sua comercialização e consequente aplicação. Além disso, passaram
por testes rigorosos que demonstram não causarem prejuízos as abelhas,
e desaparecimento massivo destes seres vivos está relacionado a outros
fatores, como por exemplo, o aquecimento global.
A segunda hipótese, parte do pressuposto de que a aplicação de determinados agrotóxicos que contenham em sua composição o fipronil e
neonicotinóides são um dos responsáveis pelo extermínio e desaparecimento gradativo das abelhas no mundo. Na República Federativa do Brasil
a mortandade crescente das abelhas pode estar relacionada ao uso indiscriminado de agrotóxicos. Deste modo a restrição de inseticidas sistêmicos
e proteção normativa dos polinizadores, em especial as abelhas, é necessário.
No desenvolvimento do trabalho foi utilizado o método dedutivo pelo
qual é possível explorar e descrever os principais aspectos do tema proposto no trabalho bem como, buscar a (as) possível (possíveis) respostas
para o respectivo problema de pesquisa. O desenvolvimento do estudo terá
por base a pesquisa bibliográfica, regulamentos, normas técnicas na literatura jurídica sobre o tema, em documentos técnicos, notícias, legislação
e dentre outros meios idôneos para fundamenta-lo de modo adequado.
2. Da proteção do meio ambiente ao papel das abelhas para o
equilibrio ambiental
Os direitos fundamentais são direitos humanos positivados na Constituição de determinado Estado (SOBRINHO, 2003). Estes são
subdivididos pela doutrina em direitos de primeira, segunda e terceira geração (BONAVIDES, 2003). Porém, o presente trabalho não irá dispor de
modo minucioso sobre as gerações dos direitos fundamentais, pois visa
direcionar a pesquisa ao direito difuso ao meio ambiente.
O direito fundamental de terceira dimensão (meio ambiente) é inerente a proteção de direitos coletivos de grupos humanos. Os direitos de
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fraternidade ou também conhecidos como de solidariedade acabam se desprendendo do ponto central homem-indivíduo para delinear direitos de
natureza coletiva e difusa, (SARLET, 2015).
Os direitos difusos, apresentam-se por meio de 4 (quatro) características essenciais. Consiste em um direito transindividual (transcende o
indivíduo), indivisível (ninguém o possui mais é de todos), titularidade indeterminada (não há como identificar quais os indivíduos afetados) e
ligada por circunstâncias fáticas (determinado acontecimento (FIORILLO,
2005). Dentre estes direitos encontra-se o direito ao meio ambiente
(MUKAI, 2002).
Aspectos referentes a problemas ambientais ganharam caráter internacional principalmente com a reunião de 114 países em Estocolmo na
Suécia em 1972, com o intuito de discutir sobre formas de preservar o planeta terra (ALVARENGA, 2005). Desta reunião originou-se o que passou
a ser conhecido como” declaração de Estocolmo sobre o meio ambiente
humano” que dentre breves, porém relevantes disposições e princípios, faz
importante colocação:
Princípio 1.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 e gozar de bem-estar, tendo a
solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações
presentes e futuras (...) (grifei) (DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO SOBRE O
MEIO AMBIENTE HUMANO, 1772).

Assim, o direito ao meio ambiente é de extrema relevância social,
transcende a ideia de soberania nacional, tendo em vista que se relacionada diretamente com a vida. Diante disso, precisa de especial atenção,
pois a sua degradação pode causar consequências irreparáveis, pondo a
termo a existência das presentes e futuras gerações (SIRVINSKAS, 2015).
O caráter constitucional da proteção ambiental solidificou-se com a
posterior elaboração da Constituição Federal de 1988, sendo que “a tutela
do meio ambiente foi içada a categoria de direito expressamente protegido
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pela Constituição” (RODRIGUES, 2015, p. 62) principalmente no artigo
225, caput ao definir que:
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 defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações (CRFB, 1988).

Mas é importante abordar um aspecto conceitual sobre meio ambiente para sua correta compreensão. Deste modo Alvarenga (2005) passa a
subdividir o meio ambiente em quatro categorias, meio ambiente cultural,
natural, artificial e do trabalho. Porém no presente estudo busca-se analisar aspectos relacionados ao meio ambiente natural.
Para isso a Lei nº 6.938/81, responsável pela Política Nacional do
Meio Ambiente, define de modo amplo o que vem a ser meio ambiente, no
artigo 3º, inciso I, “meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga
e rege a vida em todas as suas formas”. Por ser um conceito extremamente
abrangente, Rodrigues (2015, p.68) rompendo a mera ideia de espaço e
ambiente, define meio ambiente como:
[...] o conjunto de relações (físicas, químicas e biológicas) entre os fatores vivos (bióticos) e não vivos (abióticos) ocorrentes nesse ambiente e que são
responsáveis pela manutenção, pelo abrigo e pela regência de todas as formas
de vida existentes nele.

Assim, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, disposto na CRFB/88 tem por fim garantir a existência de todas
as formas de vida, inclusive humana. Embora as discussões doutrinárias
referentes ao tema sejam de extrema relevância, busca-se a partir de agora
demonstrar a importância das abelhas para a existência e desenvolvimento do ser humano e sua relação com o equilíbrio ambiental.
Em primeiro lugar é indispensável salientar que a grande maioria das
plantas existentes no planeta precisam de um processo conhecido como
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polinização para a reprodução. Diversos agentes são responsáveis por este
processo, podendo ocorrer através do vento (anemofilia), por meio da
água (hidrofilia) e principalmente os insetos (etomofilia). Neste último
grupo encontram-se justamente as abelhas, principais agentes polinizadores do planeta (LIMA e ALENCAR, 2012).
Estudos realizados pela ONU meio ambiente definem que 90% dos
alimentos produzidos no mundo são representados por 100 espécies cultivadas, sendo que destas, 70 passam pelo processo de polinização das
abelhas (ONU, 2018). Assim, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirma que 75% dos da alimentação do
ser humano possui dependência do processo de polinização tanto de modo
direto quanto indireto (ONU, 2018). Conforme os ensinamentos de Souza
(2007, p. 37):
As abelhas apresentam uma estreita relação com plantas que produzem flores
e frutos, as quais fornecem alimentos (néctar e pólen) e outros materiais.
Como recompensa as plantas recebem os serviços de polinização tão importantes para a subsistência de mais de 225.000 espécies vegetais, das quais, dois
terços dependem dos insetos para sua polinização.

Em 2016 o IPBES (Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas em Serviços de Biodiversidade e Ecossistemas) definiu no Relatório
de Avaliação sobre Polinizadores, Polinização e Produção de Alimentos
mensurou monetariamente que o serviço prestado pelas abelhas gira em
torno de US$ 235 bilhões a US$ 577 bilhões (WOLOWSKI, et. al. 2019).
No Brasil, uma pesquisa realizada pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) dispõe que 76% das
plantas cultivadas para a produção de alimentos no território brasileiro
precisam do processo de polinização. De 286 espécies de plantas silvestres
ou cultivadas foi constatado, até então, que 191 delas precisa da polinização, está efetuada principalmente pelas abelhas, representando, em
valores aproximadamente R$ 12 bilhões pelo “serviço” prestado, anualmente (WOLOWSKI et. al., 2019).
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No entanto é preciso observar que o papel das abelhas vai muito além
do ponto de vista agrícola e econômico tendo em vista que para o meio
ambiente sua importância é incalculável pois mantém a capacidade das
plantas se reproduzirem (LIMA e ALENCAR, 2012). Nessa linha de raciocínio segue importante colocação do Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos (CGEE, 2017, p. 81):
Quase 90 % de todas as espécies de plantas que florescem são especializadas
para serem polinizadas por animais, na maioria insetos, que afetam 35% da
produção agrícola mundial, aumentando a produtividade de 87 das principais
culturas em todo o mundo, 75% dos cultivos alimentares. Por exemplo, entre
culturas beneficiadas pela polinização estão: caju, acerola, algodão, goiaba, pimentão, morango, mamona, girassol, canola e tomate. Entre as culturas
altamente dependentes da polinização temos: guaraná, cacau, melão, melancia, maracujá e maçã.

Deste modo, resta indiscutível o papel crucial das abelhas para a produção de alimentos e diversidade de plantas no planeta. Diante disso,
questiona-se: E se as abelhas desaparecessem do face do planeta terra o
que aconteceria? Quais seriam as consequências? Em decorrência destas
indagações a BBC NEWS em 2018 fez importantes colocações sobre o assunto:
A falta de abelhas provocaria um efeito em cascata: se não temos sementes,
não temos pasto, flores, frutas, nem animais que se alimentam de frutas. As
abelhas e os demais polinizadores desempenham um papel fundamental na
regulação dos ecossistemas", explica Carolina Starr, consultora de biodiversidade e serviços aos ecossistemas da FAO (braço da ONU para alimentação e
agricultura).

Embora tal colocação possa ser vista como radicalista por alguns pesquisadores, no decorrer das últimas décadas a humanidade vem se
deparando com o desaparecimento e mortandade de abelhas em âmbito
internacional. De acordo com estudos realizados, no ano de 1994 foi estimado que das colônias de abelhas selvagens, 98% haviam sido
erradicadas, entre os anos de 1980 a 1994 as colmeias foram reduzidas
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pela metade (de 6 milhões para 3 milhões) (BIZAWU E LEMGRUBER, 2018
p.2).
Conforme D’ Angelo (2016) no período de 1 ano, mais especificamente entre os anos de 2012 a 2013, 31% das abelhas dos EUA
desapareceram, na Europa foram 53%, e no Brasil em torno de 30%. Diante desse fator o US Fish and Wildlife Service (FWS) (órgão equivalente
ao IBAMA no Brasil), colocou as abelhas entre uma das espécies em extinção (DELL AMORE, 2016).
Em decorrência destes acontecimentos pesquisadores buscam averiguar quais os fatores que estão influenciando a mortandade e
desaparecimento das abelhas. De acordo com Amaro e Godinho (2012) estaria relacionado a uma convergência de fatores, entre eles estão os
fungos, deficiência de nutrição, bactérias, stress, varroa, variações climáticas e pesticidas.
Importante destacar que a respectiva pesquisa visa averiguar de
modo mais aprofundado sobre a relação dos agrotóxicos com a mortandade de abelhas. Este vem sendo indicado como principal suspeito do
rápido declínio da população de abelhas no mundo, principalmente pelo
seu uso inadequado (PINHEIRO e FREITAS, 2010).
3. Agrotóxicos e mortandade de abelhas no Brasil
O uso intensivo de agrotóxicos para a produção de alimentos ganhou
força principalmente a partir de 1950 com a “revolução verde” nos Estados
Unidos (LOPES e ALBUQUERQUE, 2018). Já no o Brasil houve uma intensificação do uso de agrotóxicos principalmente na década de 70, com o
crescimento da agricultura. Sobre o assunto a Embrapa em importante
estudo faz a seguinte colocação:
Entre os indicadores mais ilustrativos da trajetória recente da agricultura brasileira estão os números de produção e os índices de produtividade. Entre 1975
e 2017, a produção de grãos, que era de 38 milhões de toneladas, cresceu mais
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de seis vezes, atingindo 236 milhões, enquanto a área plantada apenas dobrou
(EMBRAPA, 2019).

Porém neste período o uso de agrotóxicos no país aumentou drasticamente. A título de exemplo, entre os anos de 1964 a 2004 a utilização
destes produtos aumentou em cerca de 700%, isso em apenas 40 anos
Spadotto (apud. PINHEIRO e FREITAS, 2010).
Os principais fatores que influenciam no aumento considerável do
uso de agrotóxicos são decorrentes do clima tropical em que o país sem
encontra. Este fator acaba permitindo a proliferação de pragas durante o
inverno, mas deve-se considerar também a existência de grandes extensões de terra (EMBRAPA, 2019).
Com o objetivo de melhor compreender o tema, é preciso buscar o
significado de alguns termos. Diante disso, agrotóxico possui como fonte
os conceitos estabelecidos na lei 7802/89 ao definir que são “Compostos
de substâncias químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção,
direta ou indiretamente, de agentes patogênicos para plantas e animais
úteis e às pessoas”.
Mas tendo em vista que a pesquisa precisa ser direcionada e delimitada, um recorte é necessário. A partir de agora se dará ênfase justamente
a aspectos negativos relacionados ao uso indiscriminado de determinados
inseticidas sistêmicos que possuem como objetivo o controle de pragas,
representando cerca de 1/3 do mercado mundial de inseticidas e 30% de
todos os agrotóxicos consumidos no planeta (CASTILHOS, 2018). Estes
agrotóxicos, pertencem a duas categorias, os neonicotinóides e o fipronil.
O fipronil é o principal inseticida do grupo dos fenilpirazois que são
antagonistas do neurotransmissor GABA, interferindo diretamente na atividade neural dos insetos (ZALUSKI, 2014). Possui como objetivo o
controle de pragas, mas com a sua aplicação acaba afetando outros insetos,
causando sua morte, e determinadas vezes efeitos afetando a coordenação
motora, memória e capacidade de aprendizagem das abelhas (LIMA e
ALENCAR, 2012).
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Já os neonicotinóides consistem em uma neurotoxina de natureza sistêmica pois se espalham para todas as partes da planta (tendo em vista
serem absolvidos pela semente), inclusive néctar e pólen, afetando insetos,
inclusive as abelhas atuando diretamente na neurofisiologia destes seres
vivos, causando efeitos letais (morte) e subletais (perda de memória)
(ROSA, 2014).
A utilização destes produtos químicos leva a grandes discussões não
apenas em relação a sua real efetividade, mas sim, quanto a sua falta de
seletividade. Tanto os neonicotinóides quanto o fipronil não possuem um
caráter seletivo, por isso sua letalidade extrapola o organismo alvo, atingindo outros seres vivos, levando a morte e inclusive efeitos adversos
(CASTILHOS, 2018).
Estes produtos acabam influenciando no desiquilíbrio da população
de abelhas, com maior ocorrência em locais próximos a áreas agrícolas,
desencadeando efeitos letais, como a morte e subletais, tendo como exemplo, alterações no comportamento das colmeias (LIMA e ALENCAR, 2012).
Segundo Pinheiro e Freitas (2012, p. 3):
A densidade e a atratividade das flores de plantas em pleno florescimento, contaminadas pela aplicação de determinados pesticidas, é a principal causa de
mortalidade dos polinizadores (efeito agudo), porém baixos níveis de doses
e/ou baixa frequência de aplicação podem afetar o comportamento das abelhas forrageiras e reduzir o vigor da colônia.

Deste modo é possível concluir que os fenilpirazois (Fipronil) e neonicotinóides são inseticidas que possuem a característica de serem
sistêmicos, ou seja, são genéricos, afetando grande número de insetos de
modo indiscriminado podendo contaminar os recursos coletados pelas
abelhas, vindo a ter relação com o colapso das colônias nos EUA e Europa,
em decorrência de sua toxicidade (ZALUSKI, 2014).
Direcionando a pesquisa para a República Federativa do Brasil de
acordo com levantamento feito por Agência Pública e Repórter Brasil com
fulcro em pesquisas realizadas por universidades, secretarias de agricultura e associações de apicultura foram encontradas no final do ano de 2018
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em torno de 500 milhões de abelhas mortas, 400 milhões somente no Rio
Grande do Sul (GRIGORI, 2019).
Tal acontecimento ganhou grande repercussão nos mais diversos
meio de comunicação abrindo portas para questionamentos quando ao fator que levou a mortandade de milhões de abelhas em várias regiões do
Brasil principalmente na região sul (DARONCHO, 2019).
Com o intuito de conseguir respostas sobre a grande mortandade de
abelhas no Brasil nos últimos anos, a tese de doutorado de Dayson Castilhos, analisou abelhas africanizadas “Apis melífera ” e jataí, “Tetragonisca
angustula” demonstrando que 92% das 38 amostras possuía algum tipo
de agrotóxicos principalmente neonicotinóides e fipronil, este presente em
68,4% dos casos, sendo indicado como o vilão quanto a mortandade das
abelhas (CASTILHOS, 2018).
Por sua vez, no Rio grande do Sul o engenheiro agrônomo e professor
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Aroni Sattler, especialista
em abelhas, analisou 37 amostras em um laboratório privado, no qual foi
constatado que em 22 (60%) a causa da morte foi o fipronil (COSTA,
2019).
Diante desta situação alarmante, a suspeita de intoxicação decorrente
de agrotóxicos chegou às mãos do Ministério Público. Com o objetivo de
encontrar suporte probatório, foram realizados laudos pela Secretaria de
Agricultura, que, das 43 amostras de abelhas mortas, 88% tinha a presença de agrotóxicos, sendo que os exames anexados no inquérito, indicam
o fipronil como responsável pela mortandade em massa das abelhas no
Rio Grande do Sul, no final de 2018 a março de 2019 (COLUSSI, 2019).
No Estado de Santa Catarina uma investigação relacionada a mortandade de 50 milhões de abelhas no início de 2019, demonstrou que as
mortes ocorreram devido ao uso do inseticida fipronil, substância proibida
em diversos países, em decorrência de ser comprovado que é letal para as
abelhas (TORRES, 2019).
Dando ênfase diretamente a relação entre as respectivas analises desenvolvidas acima, existe a possibilidade de constatar uma certa relação
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entre o fipronil e a mortandade de abelhas, principalmente no Estado do
Rio Grande do Sul no qual laudo pericial atesta a presença a existência de
5 tipos de agrotóxicos nas abelhas mortas, dentre eles o fipronil (SPERB,
2019).
Portanto, com base nas disposições elencadas até então é possível
constatar a relação existente entre a mortandade de abelhas no Brasil e o
uso de inseticidas sistêmicos em especial o fipronil. Assim, a existência
destes seres vivos está em risco, comprometendo a diversidade biológica e
a própria sobrevivência do ser humano, devido a sua importância insubstituível para a produção de alimentos.
A partir de busca-se relacionar a perspectiva teórica de Amartya Sen
quanto a necessidade de conciliar desenvolvimento e proteção ambiental
como fatores indissociáveis, direcionando a necessidade de equilibrar a relação existente entre desenvolvimento da agricultura e proteção das
abelhas justamente com o intuito de garantir ao ser humano qualidade de
vida e ampliação das liberdades humanas.
4. O direito como mecanismo de conciliação entre desenvolvimento e
proteção das abelhas
Tendo em vista as disposições elencadas no capítulo anterior, a respectiva pesquisa direcionou esforços com o intuito de averiguar de modo
claro e objetivo se existe relação entre determinados agrotóxicos a mortandade de abelhas no Brasil nos últimos anos. Desta maneira, constatada
a relação entre estas duas variáveis, cabe ao direito como mecanismo de
regulação social disciplinar de modo adequado a situação fática delineada
anteriormente, principalmente quanto a restrição do Fipronil.
É justamente pelo alto risco de intoxicação e mortandade das abelhas
que tanto o fipronil quanto os neonicotinóides foram banidos de diversos
países. Na Europa, um estudo realizado pela Autoridade Europeia para Segurança Alimentar (EFSA), divulgado em 2018, confirmou que três
neonicotinóides - clothianidin, imidacloprid e thiamethoxam apresentam
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sérios ricos as abelhas, o que sustenta a proibição destes produtos desde
2013 no continente (EFSA, 2018). Quanto ao fipronil é importante salientar que:
[...] o fipronil teve seu uso restrito na Europa. Proibida completamente na
França desde 2004 e, posteriormente, em vários países europeus, a aplicação
do pesticida na União Europeia foi limitada em 2013 a cultivos em estufas e
de alho-poró, cebola, cebolinha e couve. A substância também é banida da indústria alimentícia do bloco, podendo ser usada apenas para combater pulgas,
piolhos e carrapatos de animais domésticos (UNISINOS, 2019).

No Brasil a mortandade de abelhas é fato e não mera especulação.
Tendo como base pesquisas científicas, averiguadas e dispostas no capítulo
anterior resta clara a relação entre o uso de inseticida sistêmico (fipronil)
e a mortandade de abelhas nos últimos anos, em especial no Rio Grande
do Sul.
O cerne da respectiva pesquisa se encontra justamente em solidificar
a relação entre a mortandade das abelhas e o uso de determinados pesticidas na produção de alimentos. Constatado isso, é necessário restringir
agrotóxicos que causem sérios riscos as abelhas, substituindo-os por outros que possuam um caráter seletivo, para que seja possível evitar a perda
de polinizadores (SOARES, 2016).
Ora, se o direito ambiental visa proteger a interação entre elementos
bióticos e abióticos como meio de garantir o equilíbrio ambiental
(RODRIGUES, 2015) aspecto disposto inclusive, na CRFB/88 como direito
fundamental difuso (art. 225, caput) com a finalidade de reger todas as
formas de vida, inclusive a humana, fundamenta a restrição de determinados agrotóxicos para a proteção legal dos polinizadores.
É preciso superar a ideia de que desenvolvimento e meio ambiente
são opostos. “o crescimento econômico não pode sensatamente ser considerado um fim em si mesmo. O desenvolvimento tende estar relacionado
sobretudo com a melhora de vida que levamos e liberdades que desfrutamos” (SEN, 2010, p.29)
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Existe uma indissociabilidade entre ambos os conceitos, justamente
com o objetivo de garantir a expansão das liberdades humanas e a qualidade de vida. A proteção do meio ambiente é crucial para garantir o bemestar do ser humano, tanto no presente e quanto no futuro (DRÈZE e SEN,
2015).
A aplicação destes preceitos pode se dar em diferentes perspectivas.
Como pôde ser visto até então, é notório a importância do processo de
polinização para a existência da diversidade vegetal do planeta. Com as
plantas cultivadas para a produção de alimento para o ser humano, não é
diferente. O serviço prestado por estes seres vivos, em especial as abelhas,
garante a possibilidade de desenvolvimento da humanidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, projeções feitas pelas Nações Unidas, definem que a população mundial deve crescer em 2 bilhões em 30
anos, passando para 9,7 bilhões de pessoas (ONU, 2019). Assim passa a
ser necessário um aumento considerável da produção de alimentos para
atender a demanda mundial. Por sua vez, das plantas cultivadas, 75% dependem das abelhas para polinização (ONU, 2018). Porém esses seres
vivos estão desaparecendo, e estudos indicam que até 2035 as abelhas estarão extintas se algo não for feito (BERENBAUM, apud GIFFORD, 2011).
Nesta perspectiva, o resultado da sobreposição de interesses econômicos (no desenvolvimento da agricultura com a utilização cada vez mais
acentuada de agrotóxicos), em detrimento da necessidade de proteção dos
polinizadores traz como consequência de curto prazo, o comprometimento da produção de alimentos, que desencadeará um aumento
considerável da fome.
SEN (2010) traz à tona a ideia de que desenvolvimento é um fator
indispensável para a ampliação das liberdades humanas. Assim, se aquele
for comprometido este acaba sofrendo restrições. Portanto, sem abelhas o
próprio desenvolvimento da agricultura resta comprometido, e sem produção de alimentos, como necessidade básica do homem, não é palpável
ampliar as liberdades humanas, pois a própria concepção de desenvolvimento resta comprometida.
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Deste modo, a CRFB/88 aborda a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado como condição indispensável para a qualidade de vida
humana (REIS, 2013). Neste aspecto, existe uma estrita relação entre a necessidade de preservar o meio ambiente e o direito fundamental à vida,
crucial para a existência e aplicação dos demais direitos fundamentais
(SILVA, 2002).
5. Conclusão
O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
elencado no texto constitucional, é um direito difuso que fundamenta todas as questões relacionadas a proteção ambiental na República Federativa
do Brasil, pois o equilíbrio ambiental pode ser visto como crucial para a
vida e a própria existência do ser humano.
Porém inúmeros fatores vêm comprometendo a tênue linha responsável por garantir o equilíbrio do ambiente em que a humanidade se insere
e é dependente. Um deles e justamente o crescimento exponencial do fenômeno do desaparecimento e da mortandade das abelhas no mundo
servindo de alerta de que algo não está correto.
No Brasil, a mortandade de abelhas nos últimos anos é fato. Cientistas empregam grandes esforços com o objetivo de identificar os fatores
que influenciam na morte de milhões de abelhas, dentre eles, a aplicação
desenfreada e indiscriminada de agrotóxicos, mais especificamente inseticidas como o fipronil e neonicotinóides presentes em amostras analisadas
em importantes pesquisas realizadas nos últimos anos.
Deste modo, a ciência ao deparar-se com determinados acontecimentos, direciona esforços para encontrar a raiz de determinado problema, mas
compete ao direito de fornecer mecanismos que visem proteger a própria
existência das abelhas e demais polinizadores. Com a omissão do legislador
até então quanto a necessidade de proteção dos polinizadores e consequente
limitação de determinados produtos atinge de modo preciso o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Desta maneira resta clara a necessidade de normatização para proteção dos polinizadores, principalmente as abelhas, restringindo agrotóxicos
prejudiciais e , substituindo-os por outros que possuam menor impacto e
principalmente caráter seletivo, para proteção das abelhas e demais responsáveis pela polinização, ponto crucial para a perpetuação e
diversificação das espécies vegetais existentes no Brasil e no planeta garantindo a sobrevivência e consequente desenvolvimento do ser humano.
Por fim em relevante estudo FURTADO (2002) transcreve o que Einstein já afirmava: “Se as abelhas desaparecerem da face da terra, a
humanidade terá apenas mais quatro anos de existência. sem abelhas não
há polinização, não há reprodução da flora, sem flora não há animais, sem
animais não haverá raça humana”.
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Introdução
A educação é sem dúvida uma das principais soluções para as crises
mundiais, principalmente quando encarada como instrumento para o desenvolvimento social e econômico. No que se refere à saúde, as crianças
estão cada vez mais vulneráveis numa sociedade envolvida num modelo
de comportamento marcado pelo consumismo desenfreado, incentivado
pela ação da publicidade da indústria, de veículos de comunicação e do
próprio meio social onde vivem. Assim, diante deste cenário onde a educação oferece mecanismos para a solução de diversas crises e da saúde
1
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ameaçada pela própria sociedade, é preciso verificar se a educação também pode solucionar a crise na saúde.
O trabalho tem como objeto central a educação das crianças para a
promoção da saúde como elemento da cidadania e tem como problema o
seguinte questionamento: qual o papel da educação para a promoção da
saúde como elemento da cidadania a partir da proibição de vendas de refrigerantes em escolas públicas e privadas efetivada pela Lei nº 10.431/15
do Estado da Paraíba? A hipótese deste trabalho é de que a educação desempenha papel de emancipação das crianças para promoção da saúde e
para a formação da cidadania.
Neste sentido, o presente trabalho se propõe a abordar a temática na
perspectiva da educação das crianças para a promoção da saúde como elemento da cidadania, a partir da garantia do direito à liberdade,
proporcionando ao cidadão “capacidade plena” para decidir de forma livre
e consciente acerca de temas da vida cotidiana, levando em consideração
principalmente questões culturais, sociais e políticas.
A justificativa para a elaboração deste trabalho se manifesta pela relevância do tema para a realidade paraibana por se tratar de lei estadual em
vigor, e relevância nacional, tendo em vista que o Congresso Nacional e o
Senado Federal estão em processo de elaboração e aprovação de uma lei neste
mesmo sentido, a qual terá abrangência nacional, de forma que o resultado
desta pesquisa pode contribuir para a sua elaboração. Além do mais, se trata
de destaque global por se constituir em questão envolvendo a educação e saúde da criança como instrumento para construção da cidadania.
O referencial teórico utilizado para abordar o tema está alicerçado no
pensamento de Amartya Sen, na obra “Desenvolvimento como Liberdade”
e de Hannah Arendt no livro “Entre o passado e o futuro”, dialogando com
autores nacionais e internacionais.
Quanto à metodologia empregada, adotar-se-á o método de abordagem dedutivo, o método de procedimento será monográfico, o objetivo
metodológico é o exploratório, a técnica de pesquisa será o levantamento
de dados bibliográficos e documentais.
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1 Educação como instrumento para liberdade e cidadania
A educação 5 é um direito fundamental social que passou a ser regulamentado na Constituição Federal de 1988 (CF/88) no Capítulo III, dos
artigos 205 a 214. A CF/88 reconhece expressamente no art. 205 que “a
educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”.
Além do mais, os temas de direito fundamental à educação, não possuem proteção apenas em nível nacional, mas também internacional,
conforme dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 6:
90F

91F

Artigo 26 1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução
elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a
todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano
e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e
coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será
ministrada a seus filhos.

Assim, é possível verificar que atualmente uma das grandes preocupações da educação é a formação de cidadãos livres e conscientes, não
apenas em relação às questões individuais, mas também coletivas. É uma
educação que acompanha o indivíduo na sua história, na sua trajetória,
5

Este trabalho faz uso do termo “educação” de acordo o conceito dado pela Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional): “Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais”.
6

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 10 de
dezembro de 1948, resultante de um consenso entre Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (ONU).
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levando em consideração as questões culturais em que está inserido.
Trata-se de uma educação que faz uma conexão entre a liberdade, o diálogo, a conscientização, a cidadania, a democracia 7 e o desenvolvimento 8.
Portanto, o eixo central do debate deste tópico é a educação para a
conquista da liberdade do cidadão. Mas o que é liberdade? De acordo com
Hannah Arendt (2005, p. 188-189), conceituar liberdade parece ser uma
tarefa irrealizável:
92F

93F

É como se velhas contradições e antinomias estivessem à nossa espreita para
foçar o espírito a dilemas de impossibilidade lógica de tal modo que, dependendo da solução escolhida, se torna impossível conceber a liberdade ou o seu
oposto quanto entender a noção de um círculo quadrado. Em sua forma mais
simples, a sua dificuldade pode ser resumida como a contradição entre nossa
consciência e nossos princípios morais, que nos dizem que somos livres e portanto responsáveis, e a nossa experiência cotidiana no mundo externo, na qual
nos orientamos em conformidade com o princípio da causalidade. Em todas
as questões práticas, e em especial nas políticas, temos a liberdade humana
como uma verdade evidente em si mesma, e é sobre essa suposição axiomática
que as leis são estabelecidas nas comunidades humanas, que as decisões são
tomadas e que juízos são feitos.

De acordo com a autora, a liberdade 9 é “uma miragem de averiguação
impossível”. Ao trata-la, é necessário ter em mente o problema da política
e o fato do homem ser dotado com o dom da ação; “pois ação e política
entre todas as capacidades e potencialidades da vida humana, são as únicas
coisas que não poderíamos sequer conceber sem ao menos admitir a existência da liberdade” (ARENDT, 2005, p. 191-192).
94F

7

A respeito da democracia, Hans Kelsen (2001, p. 25) afirma: “Uma vez que democracia, de acordo com sua natureza
mais profunda, significa liberdade, e liberdade significa tolerância, nenhuma outra forma de governo é mais favorável
à ciência que a democracia. A ciência só pode prosperar se for livre: ela será livre não somente quando o for exatamente, ou seja, quando estiver independente das influências políticas, mas também quando o for interiormente,
quando houver total liberdade no jogo do argumento e do contra-argumento. Nenhuma doutrina pode ser reprimida
em nome da ciência, pois a alma da ciência é a tolerância.
8

Conforme aduz Amartya Sen (2010, p. 198), deve-se considerar que o desenvolvimento econômico não pode ser
medido apenas pelo crescimento do PIB, pois é necessário considerar também o seu impacto na democracia e nas
liberdades políticas sobre a vida e as capacidades dos cidadãos.
9

Este trabalho, assim como Tocqueville, se utiliza do termo liberdade de uma forma genérica, onde por vezes fala
em liberdade política, pública e civil.
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O debate da educação para aquisição da cidadania 10 é objeto de discussão há muito tempo por filósofos e pesquisadores. Neste sentido, Platão
(1987, p. 317-321) manifestou sua preocupação com a educação como caminho para a liberdade em diversos diálogos no seu livro “A República”,
destacando a sua importância na formação do cidadão político, conforme
se extrai, por exemplo, do diálogo da “alegoria da caverna” (Livro VII –
514a- 517c).
O único ramo em que a liberdade sempre foi conhecida no cotidiano
dos cidadãos é a política. A liberdade é o motivo pelo qual os homens convivem de forma politicamente organizada e é por esta razão que, em
épocas de crise ou de revolução, se torna o principal alvo direto da ação
política. Sem a liberdade, a vida política perderia seu significado (ARENDT,
2005, p. 192).
A liberdade sofreu transformações ao longo da história do homem
(KELSEN, 2000, p. 27-34), deixando de ser uma questão exclusivamente
coletiva e de soberania do Estado, passando a ser também individual, assumindo valor inestimável perante a sociedade. Assim, no que diz respeito
ao valor que deve ser dado à liberdade, tanto pelo Estado e quanto pela
sociedade, acrescenta Amartya Sen (2011, p. 262 e 263):
95F

A liberdade é valiosa por pelo menos duas razões diferentes. Em primeiro lugar, mais liberdade nos dá oportunidade de buscar nossos objetivos – tudo
aquilo que valorizamos. Ela ajuda, por exemplo, em nossa aptidão para decidir
viver como gostaríamos e para promover os fins que quisermos fazer avançar.
Esse aspecto da liberdade está relacionado com nossa destreza para realizar o
que valorizamos, não importando qual é o processo através do qual essa realização acontece. Em segundo lugar, podemos atribuir importância ao próprio

10

Entende-se que“[...] a cidadania não é uma dádiva: é uma aquisição. Não é tão-somente uma qualidade abstraída
do fato de nascer ou residir num determinado território, mas o direito político da convivência humana, conferido aí,
então, por sua condição de nascimento ou habilidade. A cidadania é, inegavelmente, uma possibilidade natural e
legal, mas é, acima de tudo, um compromisso sincero e solene entre um sujeito de direito, que a aceita e a quer, e
um outro sujeito de Direito, que a reconhece e a legitima. [...] Na cidadania, mais do que mero reconhecimento de
um direito, sobressai o dever moral de exercê-lo. Não se pode abdica-lo, muito menos desprezá-lo, sequer ignorá-lo.
[...] Ninguém é feito naturalmente cidadão. [...] O cidadão é o ser racional que se insere na vida sociopolítica. Por
isso mesmo, o cidadão é mais que o homem singular: é um ser coletivo, pluralizado no mundo do Direito para servir,
não propriamente a meros anseios personalistas, mas, mediante o exemplo de suas ações, como modelo vivo a seus
semelhantes”. (LONGO, 2004, p. 92-95).
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processo de escolha. Podemos, por exemplo, ter certeza de que não estamos
sendo forçados a algo por causa de restrições impostas por outros. A distinção
entre o “aspecto de oportunidade” e o “aspecto de processo” da liberdade pode
ser significativa e também de longo alcance. (SEN, 2011, p. 262-263).

Do mesmo modo, de acordo com Tocqueville (T. V, Vol, 02, p.91), a
liberdade é sagrada e apenas a virtude se sobrepõe a ela. No entanto, essa
virtude se confunde com a própria liberdade, no sentido de que cada um e
de que todos possam agir de forma realmente independente e livre. Outrossim, essa virtude deve ser protegida, pois, diante do cenário de
desenvolvimento econômico mundial atual, haverá progresso na riqueza,
enquanto a virtude se deteriora (MILL,1981, p. 16).
Neste sentido, Quirino (2001, p. 137) sustenta que “a existência da
liberdade dependerá única e exclusivamente dos homens. Por isso, é importante também desenvolver ações que possibilitem a conquista e a
manutenção da liberdade”. Assim, os homens precisam aprender a apreciar e acreditar nessa liberdade, para depois concretizá-la de forma
consciente e organizada.
Partindo desse entendimento da conquista da liberdade através de
um processo de conhecimento e conscientização do mundo, é importante
ressaltar o papel da educação para a libertação do homem dessa escravidão
social, cultural e política no qual está inserido 11. Portanto, a educação deve
servir para expulsar a sombra da opressão que gera o aprisionamento dos
indivíduos (FREIRE, 2014, p. 67).
Dessa forma, as escolas exercem papel relevante na educação para a
liberdade dos cidadãos desde a infância, pois as crianças permanecem no
ambiente escolar durante maior parte do dia, onde, inclusive, adquirem as
primeiras noções de cultura e cidadania.
96F

11

Alain Touraine (1996, p. 24) questiona e responde a respeito desta liberdade: “Como é que se exerce tal ação da
liberdade? Será uma pura libertação, retraimento na consciência de si ou meditação do ser? Não; o caráter próprio
da sociedade moderna é que essa afirmação da liberdade se exprime, antes de tudo, pela resistência ao domínio
crescente do poder social sobre a personalidade e a cultura. O poder industrial impôs a normalização, a organização
dita cientifica do trabalho, a submissão do operário a cadências de trabalho impostas; em seguida, na sociedade de
consumo, o poder impôs o maior consumo possível de sinais de participação; por seu lado, o poder político mobilizador impôs manifestações de filiação e lealdade.”.
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A educação escolar também deve estar voltada para a formação da
liberdade do cidadão e deve caminhar na direção da construção de uma
pedagogia, de uma educação para a liberdade, de uma educação dialógica,
democrática e conscientizadora. Neste sentido, acrescenta Paulo Freire
(1967, p. 93):
Daí a necessidade de uma educação corajosa, que enfrentasse a discussão do homem comum, de seu direito àquela participação. De uma educação que levasse o
homem a uma nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço.
A da intimidade com eles. A da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha
repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas
de vida. A educação do ‘eu me maravilho’ e não apenas do ‘eu fabrico’. (…) Não há
nada que mais contradiga e comprometa a emersão popular do que uma educação
que não jogue o educando às experiências do debate e da análise dos problemas e
que não lhe propicie condições de verdadeira participação. Vale dizer, uma educação que longe de se identificar com o novo clima para ajudar o esforço de
democratização, intensifique a nossa inexperiência democrática, alimentando-a.

É preciso construir uma educação não neutra, mas uma educação que
tenha conteúdo político, mas não no sentido político-partidário. Trata-se
de uma educação que combine liberdade, diálogo, e conscientização, para
conquistar a responsabilidade social e política sobre a opção que os indivíduos devem ter em relação à sua vida. Trata-se de uma educação para a
formação do ser humano, que o acompanha na sua história, na sua trajetória para a construção do indivíduo enquanto cidadão preparado para
viver em democracia 12.
Assim, uma das principais tarefas da educação é apostar na liberdade
para a formação de cidadãos com capacidade plena de discernir, ponderando questões individuais e coletivas quando da tomada de decisão. A
educação deve ser cada vez mais potencializada pela decisão, pela opção,
pelas colocações que se tem diante do contexto sócio cultural que o indivíduo está inserido.
97F

12

De acordo com Paulo Freire (1967, p. 96): “Ora, a democracia e a educação democrática se fundam ambas, precisamente, na crença do homem. Na crença em que ele não só pode mas deve discutir os seus problemas. Os problemas
de seu País. Do seu Continente. Do mundo. Os problemas de seu trabalho. Os problemas da própria democracia”.
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2. Educação e cultura para a conquista da cidadania
O desenvolvimento econômico 13 da atualidade trouxe diversas consequências que podem ser danosas a um país, pois pode levar à eliminação
de suas tradições e herança cultural (SEN, 2010, p. 49). Assim, dentre essas
consequências, o desenvolvimento econômico fez florescer um relacionamento altamente problemático entre a sociedade e a cultura 14, a partir do
surgimento da cultura de massas, que nada mais é do que a cultura da
sociedade de massas 15.
Diante das várias questões que merecem estudo aprofundado, tais como
o indivíduo, a sociedade e o próprio artista, far-se-á o recorte metodológico
para analisar os efeitos da cultura de massas sobre a cultura tradicional e seu
reflexo na educação como obstáculo à conquista da liberdade.
Neste sentido, é de se ressaltar o posicionamento de Eliot (1988, p. 36):
98F

9F

10F

Sabemos que boas maneiras sem educação, inteligência ou sensibilidade para
as artes, tendem a ser mero automatismo; que erudição sem boas maneiras
ou sensibilidade é pedantismo; que a capacidade intelectual sem os atributos
mais humanos é tão admirável quanto o brilho de uma criança-prodígio em
xadrez; e que as artes sem o contexto intelectual é vaidade.

A sociedade de massa não valoriza a cultura 16 permanente e secular,
mas a diversão passageira ou instantânea. Assim, deixa de almejar a conquista da capacidade plena, a partir da conquista da liberdade social,
10F

13

Acrescenta Amartya Sen (2010, p. 54) que “uma visão considera o desenvolvimento um processo “feroz”, com muito
sangue suor e lagrimas – um mundo no qual sabedoria requer dureza”. Este trabalho faz uso desde entendimento.
14

Este trabalho faz uso do termo “cultura” tendo em mente o desenvolvimento de um indivíduo, de um grupo ou
classe, de toda uma sociedade (ELIOT, 1988, p. 33).
15

Neste sentido, acrescenta Hannah Arendt (2005, p. 250): “E visto que a sociedade na acepção de ‘boa sociedade’,
compreendia aquelas parcelas da população que dispunham não somente de dinheiro, mas também de lazer, isto é,
de tempo a devotar ‘à cultura’, a sociedade de massas indica com efeito um novo estado de coisas no qual a massa da
população foi a tal ponto liberada do fardo de trabalho fisicamente extenuante que passou também a dispor de lazer
de sobra para a ‘cultura. Sociedade de massas e cultura de massas parecem ser, assim, fenômenos inter-relacionados,
porém seu denominador comum não é a massa, mas a sociedade na qual também as massas foram incorporadas”.
16

Hannah Arendt (2005, p. 263) encara a cultura da seguinte maneira: “Esse lar terreno somente se torna um mundo
no sentido próprio da palavra quando a totalidade de coisas fabricadas é organizada de modo a poder resistir ao
processo vital consumidor das pessoas que o habitam, sobrevivendo assim a elas. Somente quando essa sobrevivência
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cultural e política, para buscar o consumo de produtos e objetos 17 instantâneos oferecidos pelas indústrias de diversões cada vez mais famintas
desses indivíduos alienados.
Esses produtos necessários à diversão da sociedade de massas servem tão somente para ocupar o tempo livre das pessoas, inclusive das
crianças 18, tempo este que deveria ser investido na busca do fio da tradição
que fora rompido. No que se refere às crianças, os pais, as escolas, a sociedade, o Estado, têm investido esse tempo livre no estudo técnico voltado
para o mercado de trabalho, o sono e o entretenimento.
A educação das crianças sob as condições modernas 19 está muito mais
voltada para a formação de profissionais bem-sucedidos e a conquista de
status na sociedade do que para a formação de cidadãos livres, conscientes
das suas origens e da cultura do seu povo. É preciso resgatar essa identidade ameaçada, pois a sociedade aos poucos está perdendo sua identidade,
cultura e liberdade.
As crianças precisam entender o valor da cultura; aprender a apreciar
a beleza tanto de um quadro, de uma construção secular monumental;
compreender que aquele “bem” transcende necessidades e funções, que
refletem a identidade de um povo. A cultura tradicional não pode virar
entretenimento, sob pena de empobrecimento da humanidade e o surgimento de “povos sem mundo”.
102F

103F

104F

é assegurada falamos de cultura, e somente quando nos confrontamos com coisas que existem independentemente
de todas as referências utilitárias e funcionais e cuja qualidade continua sempre a mesma, falamos de obra de arte”.
17

Hannah Arendt (2005, p. 262) distingue objetos de uso e obras de arte da seguinte forma: “distinguimos objetos de uso
e obras de arte, os quais possuem ambos uma certa permanência que vai desde a durabilidade ordinária até a potencial
imortalidade no caso de obras de arte. Como tais, elas se distinguem, de um lado, dos bens de consumo, cuja duração no
mundo mal excede o tempo necessário ao seu preparo, e, de outro, dos produtos da ação, tais como eventos, feitos e
palavras, os quais são em si mesmos tão transitórios que mal sobreviveriam à hora ou ao dia em que apareceram no
mundo, não fossem preservados de início pela memória do homem, que os urde em estórias, e depois por suas faculdades
de invenção. Do ponto de vista da mera durabilidade, as obras de arte são claramente superiores a todas as demais coisas;
e, visto ficarem no mundo por mais tempo do que tudo o mais, são o que existe de mais mundano entre todas as coisas.
Elas são, além disso, os únicos objetos sem qualquer função no processo vital da sociedade [...]”.
18

Este projeto faz uso do conceito de “criança” do Decreto 99.710/90 (Convenção sobre os Direitos da Criança):
“Artigo 1. Para efeitos da presente Convenção considera-se como criança todo ser humano com menos de dezoito
anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.”.
19

Acrescenta Amartya Sen (2010, p. 308) que além da globalização “a questão da democracia também se relaciona de
perto a outro problema cultural que justificadamente tem recebido alguma atenção no presente. Trata-se do poder esmagador da cultura e do estilo de vida ocidentais para solapar modos de vida e costumes sociais tradicionais. Para todos
os que se preocupam com o valor da tradição e dos costumes culturais nativos, essa é uma ameaça realmente grave”.
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Essa ameaça à cultura tradicional tem passado despercebida, principalmente porque os intelectuais da sociedade de massas não querem
destruir essa cultura, mas organizar, disseminar e modificar objetos culturais para persuadir a sociedade de massa. As sociedades democráticas
não são indiferentes às ciências, às letras e às artes, apenas as cultivam da
sua maneira e lhes dão as qualidades e defeitos que lhes são próprios
(TOCQUEVILLE, 2014, p. 46).
O problema se agrava em virtude da vulnerabilidade 20 das crianças,
principalmente diante do atual cenário de consumo desenfreado alimentado
pelos pais, familiares, escolas, indústrias e Estado. Não há mais uma preocupação com a evolução ou aprimoramento do indivíduo enquanto cidadão
livre e consciente das suas decisões e consequências, pois ele está preocupado
tão somente com o consumo imediato e destruidor do seu próprio mundo.
Existe uma íntima relação entre educação 21 e cultura, principalmente
porque um dos objetivos da educação é transmitir cultura. Neste sentido, é
necessária a implementação de políticas 22 de incentivo à disseminação da cultura no ambiente educacional, nas escolas, nos lares, nos espaços de uso
comum do povo etc., através do acesso e sensibilização das crianças às obras
de arte. O indivíduo precisa conhecer o mundo ao seu redor e só existem duas
maneiras de se libertar e conhecê-lo: ou por meio da leitura ou viajando 23.
A promoção da cultura é algo que não pode ser abandonado pelo Estado Brasileiro, pois une e encoraja povos na luta pela sua sobrevivência
(FREITAS, 2018, p. 220). Assim, o art. 225 da CF/88 preceitua que o Estado Brasileiro “garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e
105F
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108F

20

De acordo com Cláudia Lima Marques (2012, p.): “a criança é um exemplo de vulnerável, desde o seu nascimento
até mesmo durante o seu desenvolvimento necessita de ajuda e de cuidados para sobreviver. No caso da criança, a
vulnerabilidade é um estado a priori, considerando que vulnerabilidade é justamente o estado daquele que pode ter
um ponto fraco, uma ferida (vulnus), aquele que pode ser “ferido” (vulnerare) ou é vítima facilmente”.
21

Este trabalho faz uso do termo “educação” de acordo o conceito dado pela Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional): “Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar,
na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais”.
22

Conforme aduz Lorena Freitas (2018, p. 228), a cultura não deve ser apenas uma política do governo, mas principalmente uma política de Estado.
23

Anotações das aulas do Professor Doutor Marcílio Franca, na disciplina Perspectiva da Transjuridicidade Internacional, ministrada no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas na UFPB, no primeiro semestre de 2018.
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acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização
e a difusão das necessidades culturais”.
Através da cultura, as pessoas recebem heranças valiosas dos seus
ancestrais. Em alguns países, a cultura tradicional oral representa não apenas a maior parte de sua herança, mas também serve como um recurso
social e vital. Ela pode, por exemplo, contribuir para o fornecimento de
serviços médicos alternativos ou servir como um repositório de conhecimentos agroculturais e outros conhecimentos necessários aos meios de
subsistência da sociedade (BLAKE, 2015, p. 152).
Neste sentido, o Brasil dispõe de uma Política Nacional de Cultura,
encarregada do planejamento, execução de ações para promoção, manutenção e desenvolvimento cultural no país, nas diversas modalidades de
expressão e de produtores, cuja responsabilidade é do Ministério da Cultura. Além do mais, dispõe do Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac), conhecida como Lei Rouanet, com o objetivo de captar e direcionar recursos para o setor.
A questão é que o Estado não tem ou não quer canalizar recursos para
a cultura. É fácil constatar que o Congresso e o Senado dispõem de verbas
vultosas para manter a luxúria nos gabinetes dos políticos. Portanto, podese concluir que há verbas disponíveis nos cofres públicos, o que não há é
prioridade na educação e cultura dos cidadãos. A chave desse quadro de
desinteresse e abandono dos políticos é que estes não têm interesse em
emancipar cidadãos. Ao contrário, quanto mais alienados os cidadãos estiverem, mais “tranquilamente” os políticos poderão gozar da riqueza do
país.
Os seres humanos só estarão protegidos contra o mal que os seus
semelhantes possam lhe causar quando tiverem conquistado a capacidade
de defenderem a si mesmos e só atingem um alto grau de sucesso na luta
contra a natureza na medida que são autossuficientes (MILL, 1981, p. 31).
Toda pessoa deve ser capaz de conduzir sua vida.
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A consequência desse desinteresse do Estado e da sociedade civil é o
abandono das crianças na promoção da liberdade, da cidadania e da dignidade da pessoa humana 24. Enquanto não houver o entendimento de que
a educação cultural é uma porta de entrada para o progresso e desenvolvimento nacionais, não haverá recursos financeiros disponíveis pelo
Estado para a execução de políticas públicas.
Diante do conflito real entre a preservação da tradição e as vantagens
da modernidade, deve haver uma resolução participativa, e não o abandono
unilateral dos frutos da modernidade em detrimento da tradição imposta
por dirigentes políticos, autoridades religiosas etc. (SEN, 2010, p. 50).
Nesse contexto, é preciso penetrar na cultura da sociedade brasileira
para resgatar a identidade dos povos e buscar mudança de comportamento dos cidadãos a partir da construção de um pensamento consciente
e capaz de discernir acerca do consumo estimulado pela indústria e sociedade de massas. Mesmo que o cidadão opte por escolher o que é mau ou
ruim, mesmo que cause consequências danosas a si ou a outrem, ele deve
ser livre e consciente das suas decisões e arcar com as consequências provenientes delas.
109F

3. Proibir para educar vs. educar para decidir: uma análise à luz da
lei nº 10.431/15
A educação é parte da crise da modernidade, fruto do processo de
desenvolvimento econômico. Neste aspecto, a cidadania pressupõe não
apenas um catálogo de direitos, mas também um elenco de deveres que
deverão ser cumpridos pelos cidadãos para a construção do “novo mundo”
(HERKENHOFF, 2004, p. 228).
O relacionamento de ensino e aprendizagem exige o engajamento de
toda a sociedade, principalmente dos indivíduos mais próximos do convívio
24

O princípio da dignidade da pessoa humana foi elevado ao patamar de fundamento do Estado Democrático de
Direito, de acordo com o art. 1º, III da Constituição Federal de 1988 e passou a integrar um dos grandes fundamentos
éticos do mundo acidental. Este princípio deve guiar a hermenêutica, na interpretação sistemática do direito brasileiro e internacional. Neste mesmo sentido, tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana é fundamento da
República brasileira, conforme se extrai do art. 170 da Constituição Federal de 1988.
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das crianças, porém o grande problema que tem ocasionado a crise na educação reside na falta de autoridade e na ruptura da cultura tradicional, pois
os pais, familiares, e professores, abriram não da responsabilidade de educar
essas crianças para o mundo.
Neste sentido, a educação 25 da criança é concretizada a partir de ações
dos pais, familiares, escola, Estado e sociedade, pois juntos fazem parte do
cotidiano dos infantes, contribuindo para a entendimento que eles terão do
mundo. Os primeiros contatos que as crianças têm com o mundo são a partir da família e da escola. As principais experiências são vividas no ambiente
familiar e escolar, formando uma relação mútua de ensino e aprendizado
entre pais - filhos e professores - alunos. Essas experiências deixam marcas
que refletem na formação do cidadão e, consequentemente, no mundo.
Não obstante a família exerça papel de relevância na relação mútua
de ensino e aprendizado das crianças, a escola também oferece contribuição importante no processo de emancipação humana. O sistema
educacional tem uma missão peculiar na formação das crianças, por isso
quanto mais aprimorada a estrutura educacional, melhor será o desenvolvimento político e social da sociedade.
Não é necessário apenas um profissional qualificado para apresentar
o mundo e instruir as crianças acerca deste, é preciso acima de tudo um
profissional com autoridade e responsabilidade para mostrar o verdadeiro
mundo a estas crianças. O educador tem o poder de representar todos os
adultos perante a criança e de lhe revelar o mundo que acredita ou quer
que o infante acredite. Dependendo do educador, a criança e o mundo podem estar ameaçados.
A educação está ameaçada porque nem a família, nem a escola querem assumir a responsabilidade de educar as crianças para serem cidadãos
do mundo, ou seja, não querem oferecer a emancipação humana desses
indivíduos. A este respeito, Hannah Arendt (2010, p. 239) afirma que
“qualquer pessoa que se recuse a assumir a responsabilidade coletiva pelo
10F

25

De acordo com João Baptista Herkenhoff (2004, p. 222): “[...] não é somente através da escola que o Governo
cumpre o dever de educar. A educação é um processo global que envolve toda a sociedade”.
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mundo não deveria ter crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em
sua educação”.
Assim, no exercício da competência conferida pela CRFB/88, o Poder
Legislativo do estado 26 da Paraíba elaborou a Lei nº 10.431/15 27, que trata
da regulação econômica do Estado da Paraíba nas escolas públicas e privada, proibindo a venda de refrigerantes nos estabelecimentos de
educação infantil, fundamental e média.
Nesse contexto, ganha destaque a saúde 28 promocional e preventiva
da criança, levando em consideração que a preservação da saúde 29 do infante está intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana e à
própria vida. A saúde promocional deve ser encarada de forma ampla e
pode ser definida como medidas que servem para melhorar a qualidade de
vida e o bem-estar social da sociedade. A promoção da saúde é um dos
pilares essenciais para a prevenção de doenças. Tudo o que for feito com o
objetivo de preservar a saúde e de evitar que a doença se instale é considerado medicina preventiva. (RATELLE, 1999, 25). Ressalte-se que tanto a
medicina preventiva, quanto a promocional têm evoluído gradativamente
nos últimos anos por serem mais eficientes e menos onerosas (MOREIRA
E MELLO, 2015, p. 567).
1F

12F

13F

14F

26

A Competência de legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente de todos os entes da Federação (União,
estados, Distrito Federal e municípios), acordo com o art. 24, II da Constituição Federal. No que se refere à competência para legislar sobre “produção e consumo”, a competência é da União, dos Estados e do Distrito Federal, art.
24, V, da Constituição Federal. Logo, o município não tem competência para legislar sobre defesa do consumidor
(ALMEIDA, 2009, p. 56).
27

Segue o teor da citada Lei: “LEI Nº 10.431, DE 20 DE JANEIRO DE 2015.
AUTORIA: DEPUTADO CAIO ROBERTO. Proíbe cantinas e lanchonetes instaladas em escolas públicas e privadas de
educação infantil, fundamental e média, de venderem bebidas com baixo teor nutricional, como os refrigerantes.
28

Pietro Perlingieri (2007, p. 158) afirma: “A saúde, perfil essencial da pessoa, interessa ao operador do direito sob
vários pontos de vista, os quais confluem na ampla problemática que, em geral, se encerra na expressão ‘direito à
saúde’. Nesse contexto, seria limitativo individuar o conteúdo do direito à saúde no respeito à integridade física; e,
isso, por duas razões. A saúde refere-se também àquela psíquica já que a pessoa é uma indissolúvel unidade psicofísica; a saúde não é apenas aspecto estático e individual, mas pode ser relacionada ao são e livre desenvolvimento da
pessoa e, como tal, constitui um todo com esta última”.
29

Robson Antão de Medeiros e Eduardo Soares (2015, p. 229-230) assinalam o atual conceito de saúde em consonância
com a Organização Mundial da Saúde (OMS):“entre os vários conceitos de saúde, provavelmente o mais abrangente é
dado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que aborda como o estado de completo bem estar físico, mental e social
e não apenas a ausência de doença ou de qualquer afecção, o que foi absorvido pela legislação pátria ao incluir como
fatores determinantes e condicionantes de saúde pública, entre outros: a alimentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”.
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Porém, ao proibir a venda de refrigerantes nas cantinas e lanchonetes
das escolas públicas e privadas, o Estado intervém diretamente na liberdade e na autonomia de escolha das crianças, dos pais ou responsáveis,
pois proibir a venda de refrigerantes no ambiente escolar interfere diretamente no cotidiano, no modo de vida não só das crianças, mas também
dos adultos que frequentam os estabelecimentos de ensino.
A imposição desta lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas
gera um conflito que, por analogia, invoca-se Amartya Sen (2010, p. 50):
1) o valor básico que se deve permitir às pessoas decidir livremente que tradições elas desejam ou não seguir; 2) a insistência em que tradições
estabelecidas sejam seguidas (haja o que houver) ou, alternativamente em que
as pessoas têm de obedecer às decisões de autoridades religiosas ou seculares
que impõem a observância das tradições – reais ou imaginárias.

Neste contexto, é importante observar a cultura tradicional da comunidade, seus hábitos e costumes, para, a partir daí, iniciar um processo
educacional desde o ambiente familiar até as escolas, para que essas crianças
quando atingirem a fase adulta possam discernir acerca do consumo de refrigerantes, ponderando seus malefícios. Os cidadãos precisam estar
capacitados para ponderar qual o bem de maior valor: a vida ou a liberdade. 30
Partindo dessa proibição, mesmo sob o argumento de promover e
preservar a vida e a saúde das crianças, é preciso formar cidadãos livres e
conscientes para fazer suas escolhas, principalmente dentro de um Estado
democrático de direito, onde a liberdade deve ser preservada acima de
tudo 31. Forçar o povo a aceitar algo que acredita ser bom ou glorioso, mas
que não quer realmente, mesmo que depois passe a gostar em virtude dos
15F

16F

30

Hans Kelsen (2001, p. 5) traz um exemplo que, guardada as devidas proporções, pode ser utilizado neste trabalho:
“um escrevo ou um prisioneiro de campo de concentração, onde a fuga é impossível, encontra-se diante da questão:
o suicídio é eticamente admissível? Essa questão esteve sempre em discussão e desempenhou um papel importante
principalmente na ética da Antiguidade. A resposta depende de se decidir qual dos dois valores é maior: a vida ou a
liberdade. Se a vida é o valor maior, então o suicídio não se justifica; se, porém, a liberdade é o valor maior, se a vida
sem liberdade não tem valor, então o suicídio não apenas é permitido, mas indicado. É a questão da hierarquia dos
valores vida e liberdade”.
31

Joseph Schumpeter (1984, p. 294) acrescenta “entre outras coisas, revela que a relação entre democracia e liberdade
deve ser consideravelmente mais complexa do que pensamos habitualmente”.
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seus resultados, “constitui o próprio sinal revelador da crença antidemocrática” (SCHUMPETER, 1956, p. 285).
Assim, é importante a emancipação do homem para se tornar cidadão livre pertencente a um Estado Democrático de Direito, principalmente
considerando que a liberdade social está relacionada à felicidade (KELSEN,
2001, p. 4). Portanto, o Estado deve proporcionar condições aos cidadãos
para que promovam o trabalho, a integridade, a justiça e a prudência, o
que trará, em contrapartida, elevados níveis de conduta (MILL 1981, p.15).
Portanto, proibir a venda de refrigerantes nas escolas sem uma política
educacional de emancipação das crianças e da sociedade não passa de
mero ato antidemocrático.
Provindo dessa necessidade de conscientização das crianças, deve-se
buscar o conteúdo programático da educação, pois esta deve ser vista como
o principal instrumento para a conquista da liberdade. O papel da educação
não é falar ao povo tão somente sobre a visão que já se tem do mundo, ou
forçá-lo a se inserir nele, mas dialogar sobre essa compreensão, considerando o que cada um acredita e defende (FREIRE, 2014, p. 120-121).
Portanto, quando se fala em “tomada de consciência” 32, é no sentido
de colocar a criança a par do que acontece ao seu redor e no mundo. Ela
precisa tomar conhecimento de todos os temas que lhe dizem respeito,
principalmente quando reflete na sua vida e dignidade, por exemplo, os
temas relacionados à saúde e educação, por serem considerados direitos
inalienáveis.
17F

Considerações finais
O Desenvolvimento econômico desencadeou o surgimento da sociedade e cultura de massas, onde a educação, a cultura e a liberdade estão,
em conjunto, ameaçadas. Porém, é necessário que todos esses elementos

32

Paulo Freire (2014, p. 23) afirma que “a consciência é a consciência do mundo: o mundo e a consciência, juntos,
como consciência do mundo, constituem-se dialeticamente num mesmo movimento – numa mesma história”.
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estejam concomitantemente presentes para que um indivíduo tenha condições de conquistar a cidadania.
Desde a década de 1950, Hannah Arentd abordou a crise na educação,
um tema que já era para ter sido superado, cujo grande problema identificado pela autora foi a falta de responsabilidade e a ruptura da cultura
tradicional. No entanto, nos deparamos atualmente com as mesmas preocupações diante do cenário político, social e cultural no qual a sociedade
está inserida: a educação está ameaçada porque nem a família, nem a escola querem assumir a responsabilidade de transmitir a cultura para
educar as crianças a fim de que se tornem cidadãos do mundo.
Tendo em vista que a criança é um ser humano em processo de desenvolvimento, ela precisa ser preparada para herdar a cultura e a tradição
dos antepassados e ser educada para deixar as suas marcas neste mundo
de forma consciente. Neste sentido, educar consiste em preparar a criança
para a fase adulta, para a conquista da emancipação humana e a formação
de cidadãos, dando capacidade plena aos indivíduos para que possam se
proteger e contribuir positivamente com as transformações do mundo que
será herdado pelas futuras gerações.
Assim, diante da proibição da venda de refrigerantes nas escolas públicas e privadas, o Estado intervém na economia para proteger a saúde
da criança. Porém, a mera proibição não educa os infantes para serem
adultos conscientemente saudáveis. Provavelmente, outros hábitos alimentares nocivos serão praticados no âmbito das escolas se esta proibição
estiver dissociada de uma política de “alimentação saudável”, para ensinar
os benefícios e malefícios de alguns alimentos habitualmente consumidos
na comunidade na qual a criança esteja inserida. Portanto, o papel da educação para a promoção da saúde como elemento da cidadania, a partir da
proibição da venda de refrigerantes no interior das escolas, só terá resultado prático se estiver associada a uma política de conscientização dentro
dos lares e das escolas, numa ação conjunta entre pais, familiares, escolas,
Estado e a sociedade. Fora deste contexto, não passará de mera restrição
da liberdade, de mero ato antidemocrático.
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Invariância e transitividade:
um diálogo possível entre Amartya Sen
e Kahneman & Tversky
Gabriel Fernandes Mafioletti 1
Fabrício Pontin 2
18F

19F

1 - Introdução
Neste trabalho pretendemos traçar um panorama geral de dois modelos de análise de preferência situados em pontos diferentes das
abordagens críticas ao turn neoclássico do início do século XX: a proposta
de Kahneman & Tversky de economia comportamental e da importância
de agregar elementos emocionais e de enviesamento cognitivo na abordagem de preferências, e a abordagem cardinalista e quase-transitiva de
Amartya Sen para a questão das preferências e do comportamento, propõe, de fato, uma mudança paradigmática diante do modelo neoclássico,
apontando para o potencial de uma leitura combinada dessas duas perspectivas enquanto modelo de crítica e superação do paradigma neoclássico
de racionalidade política-econômica.
Para tanto, iremos inicialmente elucidar alguns preceitos da economia neoclássica frequentemente aplicados em análises de escolha,
contextualizando estes em relação à sua aceitação contemporânea dentro
1
2
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de modelos de análise comportamental. Após, será feita a apresentação de
experiências trazidas por Kahneman & Tversky em relação à alguns destes
pressupostos, bem como as implicações dos resultados para estes modelos
já existentes. Além disso, apresentaremos a proposta da dupla de pesquisadores para um novo modo de análise comportamental por meio da
incorporação de elementos trazidos em sua teoria a partir de experimentos
empíricos, ou seja, de modo descritivo.
Em uma terceira parte traremos considerações e questionamentos de
Amartya Sen em relação à estes pressupostos e outros elementos da economia neoclássica, bem como sua aplicação em análises de processo de
escolha. É interessante citar que o pensador se afasta ainda mais das escolas de pensamento da economia neoclássica propondo considerações
muito mais abrangentes, que questionam as premissas da análise comportamental no nível epistemológico e descritivo.
Por fim, concluiremos observando as possibilidades de diálogo de interações entre as duas propostas de questionamento das linhas de
pensamento ligadas à economia neoclássica, bem como suas dissonâncias
e em que medida é possível um entrelaçamento dessas duas perspectivas
em uma abordagem crítica unificada ao modelo neoclássico. ..
2 - Desenvolvimento
2.1 - Pressupostos de teorias de análise de escolha e sua incorporação
por modelos normativos de tomada de decisão
Inicialmente, antes da exposição das considerações e pensamentos de
Amartya Sen e Kahneman & Tversky, é importante esclarecer quais são os
alicerces das teorias de escolha baseadas em fundamentos da economia
neoclássica. Fundamentalmente as contribuições de ambas as linhas de
pensamento para as ciências, em especial os recortes exposto ao longo
deste trabalho, embora não somente, são reações ao panorama existente
no qual se fundamentam as análises comportamentais, de modo mais ou
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menos intenso. Deste modo, inicialmente, nesta seção explicaremos fundamentos importantes da economia neoclássica e teoria de escolha,
também essenciais para compreensão dos objetos de estudo principais
deste trabalho.
Conforme expõem Kahneman & Tversky em Rational Choice and the
Framing of Decisions (1986), as teorias de análise de escolha baseavam-se
(e seria interessante dizer, baseiam-se ainda) no pressuposto de que as
pessoas escolhem de modo racional, que a escolha racional se dá de forma
que torna possível a previsão dos resultado destas opções feitas pelos indivíduos. Deste modo a análise de escolha sob risco, partindo da expected
utility hypothesis, considerando o axioma de Von Neumann–Morgenstern, assenta-se sobre quatro pressupostos.
Estes pressupostos são quatro 3: anulação (cancellation), transitividade (transitivity), dominância (dominance) e invariância (invariance). O
primeiro conceito consiste em eliminar da análise cenários e opções que
são indiferentes para a escolha final. Transitividade refere-se à uma comparação entre duas escolhas com um elemento em comum, permitindo
concluir-se o resultado de um terceiro cenário envolvendo os itens que
apareceram somente em uma situação anteriormente. Por sua vez, dominância nos coloca que, se uma das opções é melhor em algum dos cenários
e pelo menos boa em todos os outros, a opção dominante é escolhida. Por
fim, o último conceito traz a noção de que em cenários iguais, sob iguais
condições, ao final do processo, sempre será escolhido a mesma opção, a
mais vantajosa.
Como continuam Kahneman e Tversky, estes conceitos e suas falhas
são mais ou menos toleradas em modelos normativos de tomada de decisão. Podemos dizer que estes sistemas mantêm-se coerentes (podem ser
adaptados) a depender de qual alicerce é desestruturado, conforme Tabela
1 - Princípios e tolerância:
120F

3

Tradução livre
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Princípio

Papel nos modelos

Anulação

Descartável

Transitividade

Questionável

Dominância

Essencial

Invariância

Essencial
Tabela 1- Princípios e tolerância

Justamente estes dois princípios essenciais à coerência dos sistemas
normativos de tomada de decisão foram postos a prova em determinados
experiências empíricas 4, descritas na próxima seção.
A partir de experimentos trazidos por Kahneman & Tversky em Rational Choice and The Framing of Decisions é possível observar falhas
sistemáticas em alguns destes conceitos. Nas próximas subseções reproduziremos a apresentação das duas mais ilustrativas experiências para
compreensão dos conceitos e falhas na invariância e dominância. Na próxima seção o presente trabalho trará as críticas de Amartya Sen ao conceito
de transitividade e uma análise do distanciamento que isto representa em
relação ao sistema sobre o qual a economia neoclássica está construído.
12F

2.1.1 - Falhas na invariância
Alguns experimentos trazidos por Kahneman & Tversky demonstram falhas na invariância observadas em experimentos empíricos. Trago
um dos mais interessantes e ilustrativos exemplos referentes ao conceito
(MCNEIL, 1982). Aos entrevistados era perguntado qual tratamento prefeririam para tratar um câncer de pulmão, segundo estatísticas que podiam
ser apresentadas sob dois panoramas, o da mortalidade e o da sobrevivência. É possível notar que os mesmos números são apresentados com estas

4

Os resultados destes experimentos (e suas referências), juntamente com sua síntese de questionamento e aplicação
em relação aos princípios descritos podem ser encontrados em KAHNEMAN & TVERSKY, 1986
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variações, conforme pode ser visto na Tabela 2 - Taxa de sobrevivência e
na Tabela 3 - Taxa de mortalidade:
Sobrevivem ao procedimento 5

Sobrevivem após 1 ano
do procedimento

Sobrevivem após 5 anos do
procedimento

Cirurgia

90%

68%

34%

Radiação

100%

77%

22%

12F

Tabela 2 - Taxa de sobrevivência

Morrem durante o
procedimento³

Morrem até 1 ano após o
procedimento

Morrem até 5 anos após o
procedimento

Cirurgia

10%

32%

66%

Radiação

0%

23%

78%

Tabela 3 - Taxa de mortalidade

Apesar de as estatísticas das opções serem iguais, em testes empíricos
observou-se o resultado que pode ser analisado na Tabela 4 - Efeitos da
perspectiva:
Cenário de sobrevivência (N=247)

82% dos entrevistados escolhem a cirurgia

Cenário de mortalidade (N=336)

56% dos entrevistados escolhem a cirurgia
Tabela 4 - Efeitos da perspectiva

Como a tabela mostra houve uma diferença significativa na escolha
em diferentes cenários, sendo no cenário da mortalidade a cirurgia prejudicada pela idéia de que o paciente morreria durante o procedimento. Na
situação apresentada não existe claramente opção dominante, mas aqui é
interessante notar simplesmente a diferença de resultados a partir de mudanças de rótulo (descrições) que não influenciam de maneira alguma
questões materiais.

5

Ou período pós-operatório
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Esta pesquisa, inclusive, ilustra a dificuldade de análise dos entrevistados (que inclui, vale dizer, estudantes da Stanford Business School, que
assistiram aulas de estatística e tomada de decisão, além de médicos e
físicos) de observar a questão por si, ignorando influências muitas vezes
intrínsecas e inevitáveis ao próprio meio de informação, afinal, é necessário que se descreva o problema. Outra implicância aqui presente é maior
do que parece, tendo em vista não só a incapacidade de análise do problema pelos atores , mas também (embora isto não seja objeto direto do
trabalho de Kahneman & Tversky) a facilidade de manipulação indevida
inclusive por falta dos devidos cuidados na exposição dos problemas presentes em nossa realidade.
2.1.2 - Falhas na dominância
Outra experiência demonstra falhas na dominância quando as opções
são submetidas à uma simples falta de transparência básica. Em um experimento os atores (N=88) deveriam escolher entre duas caixas com
bolinhas de gude, nas seguintes proporções e que representavam os valores descritos na Tabela 5 - Loteria cristalina
Opção A

Opção B

90% branco

6% vermelho

1% verde

1% azul

2% amarelo

+$0

+$45

+$30

-$15

-$15

90% branco

6% vermelho

1% verde

1% azul

2% amarelo

+$0

+$45

+$45

-$10

-$15

Tabela 5 - Loteria cristalina

Neste problema a opção dominante obviamente é a ‘B’, tendo em
vista que em relação às bolas verdes existem possibilidades maiores de ganhos (bolas verdes) e menores possibilidades de perdas (bolas azuis).
Agora um experimento com a mesma dinâmica é apresentado, mas
com números diferentes (N=124), como pode ser visto na Tabela 6 - Loteria mascarada.
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Opção C

Opção D

90% branco

6% vermelho

1% verde

3% amarelo

+$0

+$45

+$30

-$15

90% branco

7% vermelho

1% verde

2% amarelo

+$0

+$45

-$10

-$15

Tabela 6 - Loteria mascarada

O problema acima mascara a dominância, já que a opção C aparentemente é a mais vantajosa, pois possui três resultados possíveis positivos
e apenas um negativo. Apesar disto um olhar pouco mais cuidadoso revela
que a opção D estatisticamente é mais vantajosa, inclusive porque a Tabela
6 - Loteria mascarada foi obtida através de uma redução (junção de resultados iguais, azuis e amarelos na opção A e verdes e vermelhos na opção
B) da Tabela 5 - Loteria cristalina.
Aplicado o experimento, 58% dos participantes optaram pela loteria
C. Deste modo podemos observar que não necessariamente a opção dominante é escolhida. Não foi necessário que grandes mudanças fossem feitas,
apenas que a alternativa mais vantajosa não fosse claramente assim exposta. No destaque de um modo errôneo (mas mais simples) de
determinar qual a opção com maiores ganhos, os atores deixaram de fazer
observações em que pese bem simples em termos de estatísticos.
Assim, apesar da dominância (da opção mais vantajosa em termos
financeiros) ser um pressuposto interessante ao se analisar tomada de decisão em âmbito financeiro, ambiente no qual usualmente faz parte do
processo a racionalidade, sendo a dominância é um fator efetivo ao se determinar qual caminho tomar, isto não se verifica em processos inclusive
naqueles que envolvem ganhos financeiros. Como demonstram Kahneman & Tversky, a dominância não necessariamente (e pode-se dizer,
regularmente) não faz parte do processo de tomada de decisão das pessoas
em geral, inclusive porque, como as críticas de Amartya Sen nos trazem,
as pessoas não pensam de modo racional, o que, a princípio, seria pré-
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requisito para influência da dominância (ao menos quando esta não é
transparente).
Postas as falhas apresentadas, na próxima seção traremos algumas
considerações de Sen sobre o modo como a teoria comportamental funciona, passando para suas críticas sobre a racionalidade pressuposta dos
modelos e os problemas que isto implica. Em um segundo momento, em
uma digressão mais técnica, serão apresentados argumentos de Amartya
Sen sobre a inconsistência de ranqueamento implicada na transitividade 6
e sua total incoerência com uma teoria de análise de escolha factível.
123F

3.2 - Racionalidade e o problema da transitividade
Conforme elucidado na introdução, diversas teorias de análise do
processo de escolha comportamentalistas baseiam-se em pressupostos de
maximização de resultados presentes nas linhas de pensamento da economia neoclássica. Estes pressupostos supõe uma racionalidade do sujeito
não necessariamente envolvida no processo de tomada de decisão. Na verdade, como observaram Kahneman & Tversky estes supostos princípios
lógicos usualmente não estão presentes nestes desenvolvimentos de modo
que são indispensáveis outras considerações para uma possível análise.
Enquanto isto Amartya Sen afasta-se ainda mais, externando-se da perspectiva comportamentalista, fazendo também críticas mais amplas e
profundas ao sistema vigente.
Nesta seção será apresentada a proposta da dupla de pesquisadores
para uma incorporação de elementos subjetivos ou fora dos padrões de
racionalidade arbitrados nos modelos de análise comportamentais. Após
será feita a conexão desta proposta com as considerações de Amartya Sen
sobre estes modelos, bem como uma de sua extremamente pertinente crítica à transitividade.

6

Crítica, em nossa opinião, também presente no trabalho de Kahneman & Tversky, na medida em que mudanças no
ranqueamento das preferências nas situações por eles trazidas implicam mudanças materiais (apesar de causadas
por fatores imateriais), acarretando uma ruptura nos modelos transitivos.
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3.2.1 - Prospect theory como possibilidade de incorporação da
subjetividade
O sistema o qual a economia neoclássica compunha, ao não conseguir
prever o comportamento de um sujeito o classificava como irracional pela
inconsistência ou falta de racionalidade em sua atuação. Kahneman &
Tversky, ao observar como as pessoas escolhem trouxeram a proposta de
um modelo ainda normativo e comportamentalista, mas descritivo, possibilitando a incorporação de elementos subjetivos à análise. Explicando a
prospect theory em termos de variáveis e, para simplificar, mantendo a
discussão apenas em termos de apostas com probabilidades numéricas e
ganhos ou perdas financeiros, podemos dizer que, entre uma opção que
possui probabilidade ‘p’ de produzir ‘x’ e outra opção com probabilidade
‘q’ de produzir ‘y’ (‘x’ e ‘y’ em termos financeiros), os resultados serão
produzidos (neste mundo de parâmetros limitados, pelo menos em princípio), com as variáveis incluídas em π(·)v(·), considerando que π(·) é o
peso da decisão, em função da probabilidades, e v(·) é o valor da decisão,
função de perdas e ganhos (o valor da decisão em termos subjetivos, não
necessariamente o resultado objetivo que a mesma produz). Deste modo,
se poderia tirar que o resultado de duas opções escolhidas de forma subsequentes se daria por π(p)v(x) + π(q)v(y), com algumas observâncias a
serem feitas em relação à escolhas de futuro certo.
Assim é correto afirmar uma admissão da subjetividade do sujeito ao
se colocar o peso da decisão em sintonia com as probabilidades envolvidas
(‘p’ e ‘q’) conforme o gráfico 1, que,
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gráfico 1

embora envolva valores objetivos, é baseado em observações empíricas. A
teoria, adicionalmente leva em consideração as variações que diferentes
valores absolutos sofrem quando relativizados em comparação com o
ponto (usado como referência) no qual o ator se encontra, possuindo a
curva da influência do valor as características apresentadas no gráfico 2,
também construída a partir de experimentos realizados.

gráfico 2

Com as críticas de Kahneman & Tversky agora colocadas, bem como
suas proposta ainda comportamentalista de análise do processo de tomada
de decisão, é possível nos aprofundarmos e nos distanciarmos dos modelos baseados nos pressupostos de racionalidade da economia neoclássica.
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Na próxima subseção traremos os questionamentos de Amartya Sen à estes modelos teóricos, que envolvem a noção de dedução de preferências
por observação de comportamento, bem como o modo como as análises
de então tratavam os axiomas (já expostos) que serviam como base.
3.2.2 - Críticas de Amartya Sen aos modelos de análise
comportamentais
Conforme Sen nos traz em Behavior and the Concept of Preference,
as teorias de análise de escolha tradicionais possuem como base a observação de comportamentos de mercado observáveis e consistentes. O nome
dado ao material de análise desta ciência é "preferência revelada". Nos cita
Samuelson, economista que deu grandes contribuições ao campo “the individual guinea-pig, by his market behaviour, reveals his preference
pattern-if there is such a consistent pattern.” (SAMUELSON, 1948).
Como podemos concluir, a lógica comportamentalista nos coloca a seguinte idéia: Se entre 'x' e 'y' o sujeito escolhe 'x', logo, este indivíduo deve
preferir ‘x’ à ‘y’. Ou seja, as escolhas são observadas e assim é possível deduzir as preferências. E com um padrão consistente (de comportamento)
seria possível concluir qual é o padrão de preferências. Esta estrutura pode
até ser válida em termos de funcionamento de mercado (embora inclusive à
isto existam críticas), mas análises a partir destes fundamentos frequentemente são feitas em relação à decisões governamentais e voto. Análises
econômicas de diversos aspectos são feitas e influenciam inúmeros fatores,
mas existem considerações a serem feitas.
Em seu artigo, antes de entrar em fatores técnicos, Amartya Sen nos
coloca a seguinte perspectiva: Samuelson e os que com ele se alinham alegam que a teoria da preferência revelada não possui a pretensão de fazer
uma análise muito profunda da “mente” do indivíduo analisado, mas
existe um problema considerável aí impregnado. É uma contradição ou
uso muito inadequado do termo preferência, na medida em que a partir
do comportamento observável do sujeito se pretende concluir algum tipo
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de forte tendência (ou preferência) entre uma opção ou outra. Observado
a lógica contrária não é difícil pensar que as escolhas não são afetadas somente pela preferência do sujeito envolvido, deste modo, como seria
possível tão facilmente fazer o caminho inverso, observar a escolha e tomar como aparente sua preferência (entre tantos outros influenciadores)?
Neste ponto existem duas opções. Envolver algum tipo de incorporação de
outros elementos diversos afastando-se dos pressupostos racionalistas da
economia neoclássica, mas manter-se no sistema, como sugerem Kahneman e Tversky ou mudar totalmente a lógica, saindo das linhas de
pensamento comportamentalista e fazendo uma análise diversa do processo de escolha, como sugere Amartya Sen.
Além disso existe outro ponto a se considerar quando analisamos a
tomada de decisão por determinado ator, como bem sintetizado no exemplo trazido
I am inclined to believe that the chair on which you are currently sitting in this
room was not chosen entirely thoughtlessly, but I am not totally persuaded
that you in fact did choose the particular chair you have chosen through a careful calculation of the pros and cons of sitting in each possible chair that was
vacant when you came in. Even some important decisions in life seem to be
taken on the basis of incomplete thinking about the possible courses of action,
and the hypothesis of revealed preference, as a psychological generalization,
may not be altogether convincing. These questions are well-known as also are
the difficulties arising from open or hidden persuasion involved in advertisements and propaganda, which frequently mess up not only one's attitude
towards the alternatives available but also towards the act of choice itself.
(SEN, 1973)

ou seja, como Kahneman & Tversky concordam em Rational Choice
and The Framing of Decisions, via de regras as pessoas em geral, mesmo
ao fazer escolhas importantes não são racionais ou mesmo bons estatísticos intuitivos 7 em termos deliberativos.
124F

7

Argumentos a respeito da racionalidade e aprendizado no processo de tomada de decisão relacionados à deliberação
podem ser encontrados em Rational Choice and the Framing of Decisions na seção Bolstering Assumptions (a partir
da página 273)
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Apesar da concordância, retomando as diferenças entre a dupla de
comportamentalistas e o pensador indiano, é importante destacar esta diferença fundamental. Enquanto que o segundo problematiza o uso dos
axiomas trazidos da economia neoclássica, principalmente em relação ao
fato de que estes pressupostos são “[T]reated as an axiom in the light of
which consumer's choices are analysed and interpreted, rather than as a
hypothesis 8” (SEN, 1973), trazendo a falha, por exemplo (a ser apresentada) na transitividade um fator que implica em uma violação que
impossibilita qualquer modelo baseado neste pressuposto. Para Kahneman & Tversky mesmo com estes problemas (que eles, inclusive,
apresentam) a estrutura normativa, com as contribuições descritivas,
pode ser adaptada, se bem que com uma grande reformulação no panorama geral, mas mantendo-se dentro da lógica de observância da atuação
material dos sujeitos.
125F

3.2.3 O problema na transitividade (por Amartya Sen)
Agora, nos aprofundando um pouco na transitividade de modo mais
abstrato porém profundo, são necessárias algumas considerações a respeito do conceito, bem como esclarecimentos. Transitividade é um
conceito, na verdade bem lógico, que pode ser descrito da seguinte forma.
Entre ‘x’, ‘y’ e ‘z’, se escolho (e, em uma visão comportamentalista, prefiro)
‘x’ à ‘y’, e ‘y’ à ‘z’, pode-se supor que escolherei (prefiro) ‘x’ à ‘z’. Conforme
Sen traz, este pressuposto já apresenta sério problemas quando pensado à
luz do exposto na seção anterior. Para que a transitividade seja viável, seriam necessárias informações acerca das preferências do sujeito, não
somente das escolhas. Ou seja, seria necessário uma verificação verídica a
respeito da preferência do sujeito por ‘x’ à ‘y’ e ‘y’ à ‘z’. Mas, assumindo
que isto seja factualmente possível, seria logicamente possível?

8

SEN, 1973
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Antes de prosseguirmos, é interessante apresentar um exemplo de
Amartya Sen que ilustra bem a realidade da verificação de preferência dentro do paradigma comportamentalista
It could, however, be argued that what was at issue was not really whether the
axiom of revealed preference represented a requirement of consistency, but
whether as a hypothesis it was empirically verified. This line would not take
one very far either. Consider the simplest situation of one consumer facing two
divisible commodities-the case [...] Even in this rudimentary case, the set of
possible choice situations for any individual is infinite-indeed uncountable. To
check whether the Weak Axiom holds for the entire field of all market choices,
we have to observe the person's choices under infinitely many price-income
configurations. In contrast, the number of actual choices that can be studied is
extremely limited. Not only is the ratio of observations to potential choices
equal to zero, but moreover the absolute number of cases investigated is also
fairly small. Comparisons have to be made within a fairly short time to avoid
taste change, but the time elapsed must also be sufficiently long so that the
mutton purchased last time is not still in the larder, making the choices noncomparable. With durable goods the problem is quite vicious. The actual number of tests carried out have, not surprisingly, been very small. Faith in the
axioms of revealed preference arises, therefore, not from empirical verification,
but from the intuitive reasonableness of these axioms interpreted precisely in
terms of preference. In fact, the concept of taste change is itself a preferencebased notion, and the whole framework of revealed preference analysis of
behaviour is steeped with implicit ideas about preference and psychology.
(SEN, 1973)

ou seja, assumir estas “preferências” é no mínimo duvidoso, embora
seja necessário para a assunção da transitividade, já que seria impossível
esperar uma escolha de ‘x’ à ‘z’ em situações distintas no caso de não-consideração de preferências.
Dado isto, ainda considerando o exemplo citado no parágrafo anterior, Sen nos coloca a seguinte hipótese: e se o indivíduo “revelar uma
preferência” por ‘z’ à ‘x’, já que isto, no mundo real, é perfeitamente factível? A transitividade violada inclui a ruína de todo o modelo, a priori, tendo
em vista que este sujeito age de maneira inconsistente. Mas, como esclarecido no parágrafo anterior, o sujeito, pela escolha de ‘x’ à ‘y’, ‘y’ à ‘z’ e ‘z’
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à ‘x’ não necessariamente revelou sua preferência, logo, como poderia ser
caracterizado como inconsistente em termos de preferência?
Ademais, e se expormos o sujeito à escolher de modo não binário. Na
hipótese de ter que escolher entre ‘x’, ‘y’ ou ‘z’ não existe escolha “consistente”, na medida em que escolher qualquer uma das opções envolve
contradizer uma decisão anterior (e, portanto, agir de modo contrário
àquele previsto pelos modelos de observância comportamentais). Na Tabela 7 - Escolhas e implicações buscamos ilustrar o que cada escolha
implica e por que ela afirmaria uma suposta inconsistência do sujeito (embora a preferência não tenha sido verificada).
Escolha

Implicações

Escolha anterior contrariada

x

xPz, xPz

zPx

y

yPx, yPz

xPy

z

zPx, zPy

yPz

Tabela 7 - Escolhas e implicações

Deste modo, para Amartya Sen, não faz sentido restringir as escolhas
a “observância de mercado”, ainda que sob o argumento de que seriam as
únicas observáveis porque inclusive dentro desta lógica mercadológica,
tanto a transitividade quanto o sistema baseado em consistências não se
sustenta, inclusive pelo modo como as informações acerca das preferências são obtidas.
4 - Conclusão
Ao abordar as críticas de Kahneman & Tversky e Amartya Sen à utilização do paradigma econômico neoclássico em análise comportamental
é possível observar alguns fatores de convergência e outros de divergência.
A primeira distinção importante a se ressaltar é o modo como lidam com
o paradigma vigente.
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A dupla de pesquisadores faz uma crítica interna, ou seja, observa
defeitos nos modelos existentes e buscam corrigi-los por meio da incorporação de elementos subjetivos observados a partir de experiências
empíricas. Ainda que seja possível notar elementos de concordância com
Amartya sen que não necessariamente podem ser colocados como influẽncia direta, como o uso do método científico (no caso da incorporação de
elementos descritivos na normatividade) ao justamente considerar experimentos como parte importante da construção do modelo 9. Além disso,
outra concordância (pode-se dizer que derivada desta primeira) diz respeito ao método de classificação do sujeito como válido ou inconsistente.
É coerente dizer que os modelos de análise anteriores pressupunham uma
racionalidade do ator quando isto não necessariamente é verdade. E
mesmo que isto fosse verdade existem elementos de aprendizagem e correção de erros extremamente ineficiente já que, (i) as pessoas, via e regra,
não fazem escolhas de forma necessariamente deliberada, eventualmente
mesmo as escolhas importantes e (ii), muitas escolhas envolvidas muitas
vezes são feitas poucas vezes na vida da maioria das pessoas, bem como o
aprendizado que se poderia ter destas situações é prejudicado por tantas
circunstâncias, que seria no mínimo inconsequente dizer que as pessoas
podem aprender com os erros e “fazer as escolhas certas” a partir de repetidos erros, especialmente na falta de incentivos.
Mas a principal discordância, é importante dizer, remete ao posicionamento em relação ao panorama neo-clássico de análise de escolhas. Para
Kahneman & Tversky é possível por meio, por exemplo, da incorporação
de dados obtidos em estudos fortalecer o sistema normativo, fortalecendoo sob novos alicerces. Enquanto isso, para Amartya sen existe um problema mais profundo a ser tratado, que engloba inclusive a proposta feita
pela dupla de pesquisador. Para o pensador indiano uma das falhas dos
126F

9

Uma crítica de Sen em Behavior and the Concept of Preference é a falta de verificações das hipóteses e o modo como
os axiomas são tratados. Apesar de esta crítica dirigir-se à um tópico diferente daquele indagado por Kahneman &
Tversky (para estes a falta de incorporação destes resultados), existe em ambos uma observância da falta de verificação prática dos modelos neoclássicos.
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modelos neoclássicos consiste no modo de obtenção da informação. A dedução de preferência (um elemento a se considerar influente na escolha
do indivíduo) por meio da observação do “comportamento consistente de
mercado” do individuo cria implicações que frustram os trabalhos justamente por invalidar seu objeto de estudo como tal.
O presente trabalho possui intenção de expor duas críticas aos modelos
de análise baseados em axiomas normativos usados em análises econômicas
neoclássicas. Tanto Amartya Sen quanto Kahneman & Tversky trazem contribuições importantes, nem sempre convergentes, nem sempre divergente,
mas eventualmente dialogáveis (embora não complementares) de modo a
dar contribuições importantes para ambas as linhas de pesquisa. Apesar de
a crítica do primeiro incluir a dupla de pesquisadores, a despeito da clara
influência que estes sofreram do pesquisador indiano, existem ressonâncias
diversas entre as possibilidades de estudo.
Ademais, aqui pretendemos realizar um trabalho inicial em relação às
possibilidades que as duas linhas de pesquisa trazem, especialmente quanto
às contribuições que a filosofia posta por Amartya Sen pode trazer para os
modelos normativos, como a perspectiva de racionalidade dos atores.
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1 Introdução
O Sistema Penitenciário brasileiro vem recebendo destaque em debates públicos e em políticas governamentais, normalmente sendo entendido
como solução para os problemas de violência e descumprimento das normas legais (ESTECA, 2010). A rotina em estabelecimentos prisionais no
país é comumente marcada por violência e por segmentações de poder por
meio de facções, resultado, em grande medida, de um ambiente inadequado e superlotado, carregado de estigmas sociais e assolado
constantemente por doenças e mortes. Tal cenário também caracteriza os
desmontes das instituições presidiárias e dos próprios presídios brasileiros
(MINAS GERAIS, 2011).
1

* Mestranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo IMED, bolsista FAPERGS e
membro do Grupo de Pesquisa THAC – IMED, Passo Fundo, RS, Brasil. E-mail: Gabriele.figueiro@hotmail.com
2

** Doutor em Ciências Sociais, professor e pesquisador do mestrado de Arquitetura e Urbanismo Imed, membro do
Centro Brasileiro de Pesquisa da Teoria de Justiça de Amartya Sen, do Grupo de Pesquisa THAC – IMED, coordenador
do projeto Habitação Rural: uma análise da efetivação da política pública de habitação rural do RS, financiado pela
FAPERGS (edital 012017-ARD). E-mail: Henrique.kujawa@imed.edu.br
3

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. E-mail: neuro.zambam@imed.edu.br; neurojose@hotmail.com

Gabriele Santin Figueiró; Henrique Aniceto Kujawa; Neuro José Zambam | 357

A problemática dos estabelecimentos prisionais no Brasil, é retratado,
sobretudo, pela superlotação, presença de drogas, armamento e o fácil
controle da criminalidade pelos detentos, resultando em uma real deterioração das edificações e do sistema, produzindo comportamentos
humanos hostis, evidenciados por fugas, rebeliões e motins em resposta a
degradante realidade que se repete em todo o país (DULLIUS;
HARTMANN, 2016).
Nestes estabelecimentos encontram-se, ainda, grandes obstáculos
para o progresso e eficácia do sistema penal, tendo como exemplo a falta
de assistência jurídica, aliada à impunidade, à precária infraestrutura dos
estabelecimentos, aos altos índices de reincidência e à falta de conscientização populacional, tonando duvidosa a efetiva recuperação dos detentos
(DULLIUS; HARTMANN, 2016), já que ao saírem dos estabelecimentos penais são instigados à pratica de crimes por fatores de natureza econômica,
privação de oportunidades, desigualdade social e marginalização (BEATO,
1998).
Subjetivamente com os indivíduos isolados da sociedade em estabelecimentos prisionais, tem-se um sentimento de tranquilidade,
independentemente das condições destes espaços e da forma desumana
em que são tratados. Ao mesmo tempo, a sociedade não proporciona a
recuperação dos apenados, sem oferecer suporte, formação e capacitações
para que estes indivíduos paguem pelos seus atos mas retornem à sociedade capacitados a permanecerem longe da criminalidade (MARTINS;
ZAMBAM, 2017). Desta forma, conforme Sen, para que uma sociedade se
desenvolva é necessário que os indivíduos ampliem a suas condições de
agentes ativos, ampliem suas capacidades, resultando na ampliação de
suas liberdades (SEN, 2000).
Com o intuito de minorar estes problemas, se fez necessária a definição de um novo modelo penal para o país, indo além de medidas paliativas,
e com investimentos efetivos nas transformações derivadas de novos conceitos de instituições penais (ROLIM, 2003). Desta necessidade adveio, em
1972, um modelo prisional singular denominado APAC - Associação de

358 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

Proteção e Assistência aos Condenados, que acredita e investe na recuperação dos apenados, motivando o retorno deste ao convívio social,
presumindo que este indivíduo deve regressar a sociedade sentindo-se útil
e recuperado para agir como um cidadão de bem (ANDRADE, 2014).
Um dos mais importantes aspectos deste modelo é o cuidado, o pertencimento e a apropriação dos espaços pelos internos, sendo uma fração
essencial para a convivência respeitosa com os demais e para uma plena
recuperação, valorizando as experiências e transformações que aquele ambiente promove (CAMPOS, 2005), esta metodologia prioriza a capacitação
de seus recuperandos, ampliando a condição de agente ativo e consequentemente suas liberdades, preparando-os para a volta à sociedade.
A identificação com o local e a possibilidade de apropriação do espaço
pelo apenado são refletidas nas ligações afetivas entre pessoa-ambiente e
nas relações de poder sobre o mesmo. Segundo seu ideário, se estas relações possuem aspectos positivos, a apropriação pode se reverberar por
meio de atitudes de respeito para com o espaço. No entanto, em relações
negativas que envolvem sentimentos de segregação e alienação, a apropriação do ambiente ocorre de maneira hostil, com vandalismos e invasões,
comumente presenciado em estabelecimentos penais (POL, 1996).
Neste contexto, objetivo geral deste artigo é analisar a metodologia
APAC como possibilidade de constituição de agente e liberdade dos apenados, na perspectiva de Amartya Sen. O método de abordagem praticado é
o empírico analítico, com base na revisão bibliográfica sobre o tema e relatos da visita in loco, realizada em 29 de janeiro de 2019 na unidade APAC
Santa Luzia – MG, considerada um modelo arquitetônico no país, realizando comparações entre a teoria e os espaços e metodologias.
O artigo está dividido em três tópicos principais. O primeiro apresenta uma revisão sobre os conceitos de Amartya Sen, principalmente os
que se referem à condição de agente ativo e de liberdade. No segundo tópico é destacado os principais pontos norteadores da metodologia APAC.
O terceiro tópico expõe as relações entre o método APAC e os conceitos de
Sen. Por fim, demonstra-se a importância da realização deste artigo por se
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analisar as perspectivas de condição de agente ativo e liberdade de Amartya Sen em uma nova metodologia carcerária, demonstrando um exemplo
real das ideias apresentadas por Sen.
2 Condição de agente e liberdade para Sen
A desigualdade é vista como uma das maiores ameaças do desenvolvimento social, cultural, político e econômico de uma sociedade e entre os
povos. A busca pelo desenvolvimento social de maneira igualitária e por
condições de liberdade que resultem em uma vida digna para os cidadãos
é um dos objetivos mais árduos de Estados e instituições que possuem responsabilidades coletivas (ZAMBAM, KUJAWA, 2017). A abordagem da
temática penitenciária relacionada aos conceitos de desenvolvimento propostos por Sen, fundamenta-se na importância de estabelecimentos penais
e suas políticas na promoção das condições de agente e o desenvolvimento
das liberdades humanas.
Conforme Sen (2000), a concepção de desenvolvimento social deve
ir além de riquezas acumuladas, além do PIB e de variáveis relacionadas à
renda. Apesar de sua importância, o desenvolvimento pode ser entendido
como a expansão das liberdades de cada indivíduo e suas capacitações,
atribuindo maior importância ao ser. A capacidade é entendida, segundo
Sen (2000), como um tipo de liberdade para fazer opções, que resultam
em modos de vida diversos, além de explorar o desenvolvimento de habilidades individuais.
A ideia defendida por Sen é a de que uma sociedade para se desfrutar,
em sua plenitude, do desenvolvimento, deve haver a remoção das principais fontes de privação de liberdade, sendo consideradas a pobreza, a
tirania, a carência de oportunidades econômicas e destruição social, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de
Estados opressivos (SEN, 2000, p. 18).
Cabe ainda, ressaltar o valor do indivíduo visto como agente ativo na
sociedade, desejando que seus talentos e habilidades sejam reconhecidos
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durante a sua vida, mais precisamente, nos espaços onde possa induzir
mudanças sociais. Ademais, a condição de agente ativo reafirma o valor e
a dignidade individual, sendo o Estado o responsável pela garantia dos direitos inalienáveis do cidadão, mediante legislações, recursos,
organizações e instituições (ZAMBAM; KUJAWA, 2017).
Desta forma, a promoção das condições de agente resulta no reconhecimento do potencial de cada indivíduo e as condições que o mesmo
possui de comandar suas próprias escolhas de maneira livre, desenvolvendo-as com o intuito de influenciar o meio social, através de sua
participação e decisão. Nesta concepção, o exercício da liberdade ganha um
significado expressivo e insubstituível na atuação do cidadão em condição
de agente ativo, uma vez que as condições de agente ativo ampliam ainda
mais as condições de liberdade individual, ampliam as condições de empoderamento, chegando, assim em um maior desenvolvimento social
(SEN, 2000; ZAMBAM; KUJAWA, 2017).
Perante estes conceitos, torna-se fundamental o entendimento de liberdade, sendo esta substantiva ou instrumental. A liberdade substantiva
é entendida como a possibilidade ou autorização que o indivíduo possui
perante a lei, mas é este simples fato que não capacita o indivíduo a realizar
o ato, e é esta capacidade que caracteriza a liberdade real do indivíduo
(SEN, 2000; COSTA; SANTIAGO, 2014).
Assim, podemos entender a existência de liberdades instrumentais,
as quais facilitam a capacitação dos indivíduos e estas liberdades (substantivas e instrumentais) não são consideradas apenas os fins necessários
para o desenvolvimento, mas sim os seus principais meios (SEN, 2000;
COSTA; SANTIAGO, 2014).
As capacidades que cada indivíduo possui dependem diretamente de
recursos políticos, econômicos e sociais, e são as liberdades instrumentais
que facilitam a sua capacitação, podendo, assim, realizar aquilo que desejam (SEN, 2000). Essa visão é demonstrada por Sen (2000, p. 325)
Importa ressaltar também o papel instrumental da expansão de capacidades na
geração da mudança social (indo muito além da mudança econômica). De fato,
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o papel dos seres humanos, mesmo como instrumentos de mudança, pode ir
muito além da produção econômica (para a qual normalmente aponta a perspectiva do “capital humano”) e incluir o desenvolvimento social e político.

As capacidades dos indivíduos que cumprem pena privativa de liberdade podem ser relacionadas à liberdade de aceitar ou negar a prática de
violência dentro e fora de estabelecimentos penais. Porém, é importante
destacar a relação das capacitações com a oferta de condições básicas ao
desenvolvimento humano, uma vez que a falta destas condições impossibilita a liberdade de escolha humana, promovendo diferentes capacitações
e habilidades para a obtenção de bens. Com oportunidade sociais adequadas e capacitações básicas (educação, saúde, trabalho), os indivíduos
podem escolher seu destino e ajudar os indivíduos ao seu redor (ZAMBAM,
KUJAWA, 2017).
Partindo de concepções de Amartya Sen sobre capacitações e condição de liberdade, é possível analisar o atual cenário dos estabelecimentos
penais e os fatores que restringem as capabilities e a condição de liberdade
dos detentos. A existência e o domínio de facções criminosas sobre os estabelecimentos penais demonstram a omissão de condição de liberdade do
indivíduo, uma vez que estes grupos impõem a participação e/ou filiação
de detentos para sua sobrevivência nas cadeias. Esta parcela da população
deve cumprir ordens e compromissos durante e após o cumprimento de
pena, devolvendo à sociedade, um refém do crime.( fonte)
Outro importante ponto a se analisar refere-se à insuficiência de atividades educativas e laborais dentro destes estabelecimentos, visto que,
grande parte da população carcerária possui uma baixa escolaridade 4 e/ou
capacitação profissional; fatores que limitam sua inserção social e/ou no
mercado e reduzem as possibilidades de se obter uma vida digna ao fim
da pena. Aliado a isto, têm-se o grande estigma social que permeia o processo de ressocialização de detentos, posto que o isolamento do sistema
130F

4

Conforme Levantamento Nacional de Informações penitenciárias, última versão, de junho de 2016, 51% dos detentos de todo o Brasil possuem o ensino fundamental incompleto, seguidos de 15% com o ensino médio incompleto.
Os demais números se dividem entre indivíduos analfabetos, com ensino fundamental completo, ensino médio completo e ensino superior incompleto (INFOPEN, 2017)
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carcerário, as condições do indivíduo ao regressar a sociedade e a própria
compreensão social consideram este indivíduo um criminoso e, consequentemente, uma ameaça social, sendo um dificultador para a condição
de liberdade do agente.
Pelo exposto anteriormente, entende-se que a liberdade, tanto substantiva como instrumental, auxilia a garantia das condições de agente
ativo, permitindo que o indivíduo demonstre seus talentos e habilidades,
sentindo-se útil para ajudar ao próximo e realizar uma mudança social. A
partir de Sen, entende-se o êxito da metodologia APAC na ressocialização
dos seus recuperandos, uma vez que as instituições permitem uma maior
liberdade e, consequentemente, a ampliação da condição de agente ativo,
por meio de seu funcionamento e atividades internas. No próximo tópico
será explanado pontos principais da metodologia e de seu funcionamento.
3 Metodologia APAC
Criado em 1972, na cidade de São José dos Campos/SP, pelo advogado
e jornalista Mário Ottoboni, auxiliado por um grupo de voluntários cristãos,
o modelo nomeado como APAC mostrou uma nova alternativa para a diminuição da prática de violência com os indivíduos em cumprimento de pena
em nosso país (ANDRADE, 2014; FARIA, 2011; D’AGOSTINI; RECKZIEGEL,
2016). Esta instituição nasce no presídio Humaitá com a finalidade de evangelizar e fornecer apoio moral aos detentos e possuía como significado da
sigla: Amando o Próximo Amarás a Cristo (FBAC, 2013).
Em 1974, a Pastoral Penitenciária constatou que as dificuldades e dilemas enfrentados no dia a dia do presídio somente poderiam ser
enfrentadas por uma entidade organizada juridicamente, assim sendo, foi
formada a APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados,
sem fins lucrativos e com o objetivo de contribuir com o judiciário na execução penal, recuperando o detento, protegendo a sociedade e
promovendo a justiça restaurativa. Esta entidade ampara o trabalho realizado pela APAC – Amando o Próximo, Amarás a Cristo, apesar de serem
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distintas, além da Pastoral Penitenciária e outras Igrejas Católicas, respeitando as crenças individuais, de acordo com as normas dos direitos
humanos (FBAC, 2013).
A APAC conforma-se como uma entidade civil de direitos privados,
possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios, sem fins lucrativos. Ademais, é uma instituição autônoma nos âmbitos administrativos,
financeiros e jurídicos, amparada pela Constituição Federal para atuação
em presídios, possuindo um estatuto respaldado na Lei de Execução Penal
e no Código Civil (FERREIRA; OTTOBONI, 2016; MINAS GERAIS, 2011).
As entidades são filiadas à Fraternidade Brasileira de Assistência aos
Condenados - FBAC, órgão que coordena e fiscaliza as APACs, tendo a função de assistir, orientar e manter a ordem das unidades nacionais e
internacionais. Além disso, tem a função de fiscalizar, orientar e zelar pala
aplicação correta da metodologia e proporcionar treinamentos e cursos
para seus funcionários, voluntários, recuperandos e autoridades a fim de
aprimorar as unidades existentes e auxiliar na expansão e implementação
de novas APACs (FBAC, 2013).
O principal objetivo desta instituição, é a promoção da humanização
de ambientes prisionais sem postergar o caráter punitivo do cumprimento
de pena, buscando uma diminuição na reincidência criminal, oferecendo
alternativas para a recuperação e reintegração dos apenados na sociedade
(MINAS GERAIS, 2011). Um dos princípios da atuação da APAC é a aplicação de disciplina, baseando-se no respeito, na ordem, no envolvimento das
famílias de detentos e no trabalho, sendo os próprios recuperandos os corresponsáveis por sua recuperação (FERREIRA; OTTOBONI, 2016).
Para a conquista dos objetivos e da filosofia, as APACs aplicam um
método terapêutico penal constituído de 12 fundamentais elementos. O
primeiro deles é a participação da comunidade que busca se diferenciar
do sistema penal comum, que muitas vezes isola o condenado, afastandoo da comunidade, estabelecendo vínculos entre a população local e os recuperandos desde o primeiro momento, buscando um envolvimento no
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dia a dia da instituição, contribuindo na aquisição de novos voluntários,
parceiros, oportunidades aos egressos, entre outros (OLIVEIRA, 2008).
O segundo elemento se caracteriza pelo recuperando ajudando o recuperando tendo por objetivo despertar o sentimento de solidariedade,
responsabilidade, fraternidade demonstrando a importância de se conviver
com os demais. O terceiro elemento é o trabalho com o propósito de recuperar os valores, despertando a criatividade, as potencialidades e a criatividade,
auxiliando diretamente na capacitação profissional dos recuperandos. A religião é o quarto elemento, e busca despertar nos indivíduos, por meio de um
trabalho ecumênico, o sentimento de que o humano também é um ser espiritual, inspiração e fagulha de Deus (OLIVEIRA, 2008).
A assistência jurídica, quinto elemento, deve ser entendida como a espinha dorsal da metodologia, já que o processo de privação de liberdade
contraria as regras naturais da vida em liberdade. A assistência à saúde é
entendida como uma das prioridades das APACs, e deve ser realizada, sempre
que possível, por voluntários (dentistas, médicos, psicólogos), afastando do
recuperando a ideia de abandono e despreocupação com sua saúde. O sétimo
elemento, visto como base da metodologia APAC, caracteriza-se pela valorização humana, sendo de fundamental importância, uma vez que, quando
submetido ao cumprimento da pena no sistema comum, o detento é desvalorizado e, muitas vezes, se rebela contra o sistema (OLIVEIRA, 2008).
A família do recuperando e da vítima, também marginalizada, sofre constantemente com a falta de estrutura dos estabelecimentos e por
isso além de receber uma atenção especial nas APACs, deve estar presente
durante todo o estágio da vida prisional, recendo e fornecendo auxílio. O
voluntário e o curso para sua formação fazem parte dos elementos da
APAC, já que a capacitação dos voluntários é de fundamental importância,
além do conhecimento aprofundado da metodologia e da psicologia empregada para o bom desempenho dos agentes atuantes nestas instituições
(OLIVEIRA, 2008).
O décimo elemento recebe o nome de Centro de Reintegração Social – CRS. Este estabelecimento oferece ao recuperando a oportunidade
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de permanecer próximo aos seus familiares e amigos, favorecendo a ressocialização, respeitando legislações e os direitos do condenado (FBAC,
2013). O mérito, as conquistas, cursos realizados, bom comportamento,
elogios, tal como as faltas e sansões disciplinares, devem estar nos prontuários individuais para que auxiliem nos pedidos de benefícios jurídicos.
E por fim a jornada de libertação com Cristo, período de quatro dias
onde o recuperando passa por momentos de reflexão e encontro consigo
mesmo, assistindo a palestras espirituais para que, ao final, haja um encontro pessoal e com o seu superior, compõem os 12 elementos (Figura 1)
da metodologia APAC (OLIVEIRA, 2008).

Figura 1 - Os 12 elementos que compõem a metodologia APAC.
Fonte: ARLEY, 2018.

Atualmente, o sistema possui 51 unidades em funcionamento no país e
unidades em países africanos, europeus, asiáticos, americanos e em países
da Oceania, apresentando resultados promissores na ressocialização de recuperandos (FBAC, 2018; FBAC, 2019). Em termos de reinserção social, as
APACs possuem melhores resultados se comparados aos 70% de reincidência criminal do sistema prisional comum. No ano de 2014, as unidades que
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utilizavam o Método APAC possuíam taxas de reincidência entre 8% e 15%,
demonstrando uma melhora no cenário penitenciário, sendo recomendada
a expansão desta metodologia durante mutirões carcerários realizados pelo
Conselho Nacional de Justiça em todo o país (CNJ, 2014).
4 Relações entre metodologia APAC e Sen
Localizada na Estrada do Alto das Maravilhas, no município de Santa
Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte/MG, a APAC Santa Luzia
caracteriza-se por ser o primeiro projeto arquitetônico elaborado exclusivamente para este uso. Com início da construção datada de 2002 e com
inauguração em 2006, a unidade possui capacidade máxima de 200 recuperandos, sendo: 120 em regime fechado; 60 em regime semiaberto; e 20
em trabalho externo (CAMPOS, 2005). No mês de janeiro de 2019, a unidade APAC Santa Luzia contava com 98 recuperandos no regime fechado,
31 no semiaberto e 16 no trabalho externo, totalizando 145 apenados.
A gleba onde está implantada, demonstrada na Figura 2 a unidade
tem dimensão de aproximadamente 40.000m², que dista 3km do centro
da cidade; aspecto distinto de diversos estabelecimentos penais.

Figura 2 – Mapa de localização da APAC Santa Luzia – MG e a relação com o meio urbano.
Fonte: Imagens Google Earth, manipuladas pela autora, 2019.
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A aproximação da edificação com o centro da cidade permitiu a criação de uma grande praça pública que possibilita o acolhimento das famílias
dos recuperandos e a integração da comunidade com a instituição. Esta
praça conta com banheiros, espaços de oficinas e três lojas que possibilitam o comércio de tens produzidos artesanalmente pelos internos
(CAMPOS, 2005). Os artesanatos (Figura 3) são produzidos nas chamadas
laborterapias, oficinas voltas à capacitação dos recuperandos na produção
de telas, móveis em marcenaria, elementos decorativos, dentre outros, colocando-os como agentes ativos e principais responsáveis pela sua
recuperação.

Figura 3 – Marcenarias produzidas pelos recuperandos
Fonte: Acervo da autora, 2019.

Um dos principais diferenciais deste projeto é o seu desenvolvimento
a partir de um modelo arquitetônico preconizado para atingir os objetivos
de gestão propostos pela APAC. Destaca-se que, partindo do princípio da
múltipla influência entre o indivíduo e o ambiente, o modelo arquitetônico
pode contribuir para o comportamento dos internos bem como para sua
condição de ressocialização (CAMPOS, 2005).
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Neste projeto houve uma distinção espacial entre os diferentes regimes, transformando os pavilhões de celas do regime fechado em unidades
habitacionais dispersas do regime semiaberto. As obrigações do interno
também se modificam conforme o cumprimento da pena, tendo maior
participação e responsabilidades no cotidiano da instituição os internos do
regime semiaberto (CAMPOS, 2005), dando aos recuperandos a possibilidade de atuar no ambiente, ressaltando a noção de pertencimento e a
importância ao ambiente e suas ações.
Na perspectiva de Sen, as condições de agente ativo refletem nas condições de cada indivíduo fazer suas próprias escolhas, influenciando o
meio no qual vive com sua participação e decisão (SEN, 2000). Um exemplo claro desta liberdade de escolha está na ação de tornar-se um membro
da APAC, para isto é necessário que o apenado do sistema comum queira
entrar neste sistema e se comprometa a seguir as regras delimitadas pela
metodologia, respeitando os indivíduos ao seu redor e aceitando o seu
novo modo de viver, longe da criminalidade e da violência.
Nas APACs os recuperandos ampliam suas condições de agentes ativos, atuando no funcionamento das instituições, como já mencionado,
sendo responsáveis pelo cuidado da abertura e fechamento das portas de
entrada de cada regime, pelo preparo das refeições, limpeza das edificações, possibilitando uma maior liberdade e uma aquisição de novas
capacitações por meio de oficinas e aulas. As aulas e oficinas são consideradas as maiores responsáveis pelas mudanças pessoas, dentro e fora das
APACs, uma vez que com novas capacitações o indivíduo ganha a possibilidade de ter uma profissão após o cumprimento de sua pena, não
necessitando voltar ao mundo do crime para seu sustento e de sua família,
sentindo-se útil com suas novas habilidades
Outra estratégia utilizada no projeto foi a valorização da individualidade de cada recuperando, criando alojamentos (Figura 4) que
possibilitem a privacidade e as particularidades sem comprometer a segurança da unidade, remodelando os espaços conhecidos como celas,
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modificando a relação do indivíduo com o ambiente e consequentemente
melhorando a relação entre indivíduos.

Figura 4 – Imagem interna das celas do regime fechado.
Fonte: Acervo da autora, 2019.

A individualidade presente nos alojamentos intensifica os fundamentos de agente ativo e liberdade de Sen, onde cada recuperando é
responsável pela organização de sua cama e armários, auxiliando na limpeza dos espaços, sem perder a liberdade de ter seu espaço garantido,
diferentemente dos estabelecimentos comuns, onde há superlotação e insalubridade presente nos ambientes de celas.
Além disto, a criação de espaços de laborterapias, salas de aulas, espaços para cultos ecumênicos, dentre outros, tem relações com os
preceitos de liberdade, capacitações e condições de agentes ativos, uma vez
o alinhamento destes três pontos ocasiona o desenvolvimento de uma sociedade, neste caso representado pelos baixos índices de reincidência
criminal e pelo bom funcionamento que as APACs vêm apresentando em
educação e respeito dos recuperandos.
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5 Considerações finais
O Brasil vivencia um aumento significativo dos índices de violência e
da sensação de insegurança pública. Ao mesmo tempo, o sentimento populacional e as políticas públicas depositam no judiciário e no sistema
carcerário a esperança de minimizar o referido contexto. Em contrapartida, a realidade dos estabelecimentos penais mostra um sistema
carcerário, essencialmente, caracterizado pela superlotação e pela baixa
capacidade de ressocialização.
O presente estudo demonstrou a existência de instituições denominadas APACS que vem utilizando metodologias voltadas à ressocialização
efetiva do recuperando e a relação do mesmo com o ambiente e demais
indivíduos, que buscam a promoção de habilidades e o desenvolvimento
de capacitações humanas promovendo a liberdade individual. A produção
também explorou e constatou a relevância de conceitos de desenvolvimento segundo Amartya Sen e suas relações com as condições de agente
ativo e suas liberdades, apresentando diferentes formas de se analisar o
desenvolvimento social sem ser pelo PIB e por estatísticas relacionadas à
renda.
Por fim, considera-se que a construção de estruturas adequadas, a
inserção de atividades de trabalho e a profissionalização podem ampliar a
condição de sujeito ativo e a liberdade das pessoas em conflito com a lei e
eliminar “situações injustas evitáveis”; contribuindo para a construção de
uma sociedade mais desenvolvida e mais justa.
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Supremo tribunal federal como exemplo prático do ideal
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1. Introdução
Em regimes constitucionalmente democráticos a ausência de consensos sobrepostos e de juízos abrangentes e compatíveis entre si sinalizam a
necessidade de argumentos e posições abrangentes a fim de concretizar os
ideais de igualdade. A partir desses pressupostos há de se buscar a ideia de
justiça e do bem comum, a fim de satisfazer o debate público e o uso público
da razão, preenchendo assim uma justificação pública e válida sobre os conceitos de justiça que se torna imprescindível para a harmonia da sociedade.
Diante de tais aspectos, a presente obra visa lançar um panorama
geral da obra O Liberalismo Político de John Rawls, bem como tratar de
alguns aspectos centrais do ideal de razão pública tratada pelo autor.
A partir da obra O Liberalismo Político de Ralws extrai-se a seguinte
problemática: É possível a partir da ideia de razão pública, justificar a racio
decidendi do Supremo Tribunal Federal, no que tange a concretização de
direitos fundamentais na Ação Direta de Constitucionalidade 41?
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A hipótese inicial é de que, é possível a partir da racio decidendi do
Supremo Tribunal Federal, extrair-se a ideia de razão pública proposto por
Ralws.
Para tanto, a obra é composta de três capítulos principais, nas quais
serão tratados os seguintes aspectos: 1) Liberalismo Político e os ideais de
justiça; 2) o Ideal da razão pública de Ralws; 3) o Supremo Tribunal Federal como garantidor da razão pública: analise da ADC 41 como
aprofundamento do conceito de equidade; 4) Breve análise da ADC 41
como constructo prático da ideia de razão pública pelo Supremo Tribunal
Federal.
2. Liberalismo político e os ideias de justiça
A obra o Liberalismo Político de Ralws, visa a instituição e uma concepção acerca de uma política de justiça, e os ideais da democracia, para
tanto o autor traz em sua obra os conceitos de liberdade e igualdade. Tais
pressupostos na visão do autor são aquelas posições que o sujeito só poderia adquirir quando o mesmo estivesse investido na posição original e
sobre o véu da ignorância.
Tanto o conceito de posição original como o véu da ignorância são
artifícios representativos racionais de uma teoria criada por Rawls, para
que, o sujeito ao se investir desses artifícios possa decidir pautado pela
igualdade e pela justiça.
A posição original e o véu da ignorância são assuntos latentes por
toda obra de Ralws, são uns dos principais elementos para que se concretizem os princípios da justiça e para que a sociedade se torne um sistema
equitativo de cooperação.
A posição original,é um artifício de representação que o sujeito se investe a fim de permitir o afastamento de suas condições pessoais, a partir
disso, ele pode decidir de forma a beneficiar a coletividade conforme os
parâmetros da justiça e da equidade, sem levar em consideração seus elementos pessoais.
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O conceito de véu da ignorância vem ao encontro da posição original,
por ter a complementaridade de afastar conjuntamente com a posição original, o ideal de favorecimento de classes, poder econômico, ou mesmo
viés social, tais posições tem o viés de, a partir desses artifícios de representação estabelecer um acordo social sob condições equitativas.
Portanto, não se pode esperar que as condições particulares possam
ser suficientes para a propositura de uma concepção de justiça ampla na
sociedade, dessa forma, os elementos tanto de posição original, quanto do
véu da ignorância se tornam elementos essenciais para que se alcance a
ideia de justiça e o bem comum (RAWLS, 2000. p. 67).
Quando uma sociedade consegue contemplar esses dois elementos de
representação tem-se por cumprido o ideal de princípios da justiça proposto por Ralws, tendo em vista que, o sistema torna-se equitativo, justo
e cooperativo dentro de uma sociedade bem ordenada.
Ralws denota que, para que haja uma sociedade democraticamente
constitucional arraigada na concepção de justiça e de cooperação social a
fim de ter bases sólidas, fomentadas pela tolerância, tem que haver a concepção política de justiça com primazia no consenso sobreposto de
doutrinas abrangentes e razoáveis, a fim de dar consistência também a
ideia de razão pública.
A concepção de política de justiça de Ralws tem dois panoramas, o
primeiro deles diz respeito a valores políticos, e o segundo deles, trata que,
seus princípios são resultantes de um procedimento de construção e evolução das pessoas racionas sujeitas a condições razoáveis. Para Rawls,
evita-se excluir doutrinas que não sejam razoáveis, salvo se, tiver razões
solidas para tanto. As doutrinas abrangentes mais conhecidas e tradicionais são as religiosas, filosóficas e a moral (RAWLS, 2000.p. 103)
Por toda obra O Liberalismo Político será proposto a ideia de justiça
como equidade, tendo em vista dois princípios de justiça, o primeiro deles
diz respeito a igualdade de direitos e liberdades básicas compatíveis com o
direito de todos. E o segundo estabelece que as desigualdades existem, o
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autor não nega a existência delas, porém, somente se justificam se preenchidos dois elementos.
O primeiro elemento é permitir o acesso a todos em iguais condições
de oportunidades a cargos e posições políticas. E o segundo deles é que se
busque o maior benefício aos menos privilegiados da sociedade.
Tais elementos são básicos na obra do Ralws, pois, tais elementos vão
priorizar pela livre concorrência a cargos e posições que estiverem disponíveis, bem como priorizar que o maior benefício possível seja para os
menos privilegiados como forma de que com esses elementos possa se chegar a um ponto comum de equidade.
O ideal de justiça do autor está enraizado no conceito de justiça como
ideal de equidade, gerando para tanto a ideia organizadora apta para
exemplificar e exteriorizar medidas que assegurem a todos os cidadãos os
meios necessários para que se utilizem dessas vertentes tendo como sustentáculo principal os valores e princípios de um sistema equitativo de
cooperação social, que segundo o autor só poderá ser plenamente aplicada
entre sujeitos livres e iguais.
Para que se tenha uma concepção política aceitável, e para que haja
uma cooperação entre os cidadãos de uma sociedade, o ponto político tem
que ser publicamente reconhecido, e que isso exteriorize um ideal de justiça
para todos os cidadãos, a fim de se manter a equidade, dessa forma, chegase mais próximo do que Ralws vai entender como objetivo da justiça elemento prático apresentando-se como uma concepção de justiça que pode
ser compartilhada pelos cidadãos tendo em vista que a base bem informada
e voluntária surge de uma razão compartilhada (RAWLS, 2000. p. 52).
Dessa forma, a razão compartilhada tratada pelo autor traz a concepção de que a justiça deve ser independente de outras teorias ou doutrinas
tanto filosóficas quanto religiosas, tendo em vista que a obra O Liberalismo
Político busca conquistar justamente um conceito de consenso sobreposto,
que abarque doutrinas abrangentes e razoáveis de uma sociedade, ou seja,
doutrinas religiosas, morais e filosóficas, e que se tenha o ideal de justiça
a partir desses pressupostos (RAWLS, 2000. p. 52).
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A concepção política de justiça proposta pelo autor leva em consideração
três aspectos fundamentais, quais sejam: a) a concepção moral elaborada
para instituições políticas, sociais e econômicas, o que na visão do autor é
uma estrutura básica da sociedade a fim de se concretizar uma democracia
constitucional; b) uma concepção política de justiça como uma visão autossustentada, com um modelo de visão que não deriva de nenhuma doutrina
abrangente, mas tem sua visão autônoma e harmoniosa com as demais; c)
seu conteúdo é expresso por meio de ideias fundamentais que estão enraizadas e implícitas na cultura pública de uma sociedade democrática, essa
cultura, entende-se como um regime constitucional de interpretação, bem
como textos, documentos, tradições, ou mesmo doutrinas abrangentes como
a filosofia a religião e a moral (RAWLS, 2000. p. 56-57).
Essa concepção política de justiça proposta por Rawls é um elemento
que dará corpo a ideia de justiça como equidade, pois, segundo o autor, a
sociedade é um sistema equitativo de cooperação, os sujeitos que são envolvidos com esse sistema de cooperação devem ser livres e iguais para
que se tenha uma sociedade cooperativa e harmônica capaz de serem trabalhadas numa concepção política de justiça que poderá ser efetivado com
o apoio de um consenso sobreposto (RAWLS, 2000. p. 56-57).
A ideia de sociedade como um sistema equitativo de cooperação proposto por Rawls, leva em consideração três elementos: a) a cooperação é
guiada por regras e procedimentos conhecidos pela população e aceito por
todo indivíduo que cooperam por elas; b) a cooperação implica em uma
ideia de reciprocidade, todos os envolvidos na cooperação devem beneficiar-se da forma apropriada, tendo em vista um padrão adequado; c)
implica em uma ideia de vantagem racional, do bem de cada participante,
podendo ser um indivíduo apenas, famílias, associações ou governos
(RAWLS, 2000. p. 60-61).
Outro ponto a ser destacado na presente obra é a concepção de pessoa
em Rawls, a concepção de pessoa na obra o Liberalismo Político leva em
consideração a pessoa livre, igual e cooperativa em sociedade, que possuem
duas faculdades morais, quais sejam: a capacidade de ter senso de justiça; a
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capacidade de ter uma concepção do bem; e as faculdades da razão, sendo
elas: a de julgamento, pensamento e inferência. O fato de terem essas faculdades no grau mínimo necessário torna essas pessoas membros plenamente
cooperativos da sociedade podendo exercer as faculdades da política, bem
como e as torna pessoas iguais (RAWLS, 2000. p. 62).
Porém, para que consigamos realizar de forma plena as ideias de política de forma que priorizem o máximo as liberdades e igualdade dos
cidadãos, o autor retoma a ideia de posição original. O ideal de posição
original, se concretiza, na investidura de um artificio de representação, e
tem como ideal o aspecto de justiça igualitária, onde todos teriam benefícios mútuos, tendo em vista que, na posição original todas as pessoas são
colocadas em condições apropriadas, sem beneficiar ou prejudicar qualquer classe especifica, com o único intuito de satisfazer o máximo cada
cidadão, e propiciar uma sociedade bem ordenada (RAWLS, 2000. p. 66).
Ao tratarmos do aspecto de sociedade bem-ordenada, Rawls, expõe que
para se ter uma sociedade bem ordenada precisa-se ter três elementos: a)
cada indivíduo aceita e sabem que os demais também aceitam precisamente
os mesmos princípios de justiça; b) que todos reconheçam e acreditem que
a estrutura básica da sociedade bem ordenada está em conformidade com
as instituições políticas e sociais e se encaixam em um sistema único de cooperação; c) que os cidadãos tenham um senso minimamente afetivo de
justiça, e dessa forma possam agir de acordo com as instituições básicas que
considerem justas na sociedade (RAWLS, 2000. p. 79).
Para que consigamos entender a obra de forma completa outro aspecto se faz necessário na obra de Rawls, que é a noção e a distinção entre
o racional e o razoável. Faz-se mister entender esse aspecto, tendo em vista
que a visão do razoável e do racional em uma sociedade visa trazer, mesmo
que de forma implícita, a ideia de reciprocidade, imparcialidade, altruísmo
e o benefício mútuo, compreendido como benefício geral da sociedade
(RAWLS, 2000. p. 93).
Na justiça como equidade, os conceitos de razoável e racional são considerados duas ideias distintas e independentes entre si, pois, são distintas
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no sentido de que não há a menor intenção de uma derivar da outra, ou
seja, prescinde uma da outra. O racional é a capacidade de ter uma concepção do bem, enquanto o razoável é a capacidade de ter o senso de justiça
(RAWLS, 2000. p. 95-97).
Tendo como base essas características, Rawls afirma que o racional
não é público tanto quanto o razoável o é. Com base na razoabilidade estamos em grau de paridade com os demais cidadãos e nos dispomos a
aceitar ou mesmo a propor termos mais equitativos de cooperação em sociedade.
Quando os cidadãos recorrem para as razões que baseiam a concepção política de justiça, eles recorrem para algo que é publicamente aceito,
e está em harmonia com as doutrinas abrangentes, dessa forma, as pessoas razoáveis procuram o bem comum como um fim em si mesmos.
Por fim, cabe salientar que na visão de Rawls, a efetividade de concepção de justiça e uma sociedade bem ordenada, está definida e
regulamentada por uma concepção pública e efetiva de justiça cooperativa
entre as sociedades.
As ideias de publicidade, tal como é entendida como justiça equitativa, tem três níveis segundo o autor. O primeiro deles é regulamentado
por princípios públicos de justiça, os cidadãos aceitam e sabem que os outros também aceitam esses princípios, portanto, essa percepção é
publicamente reconhecida, dessa forma são justas, de maneira que, todos
os dotados de razão, reconhecem isso, fazendo com que as crenças publicamente compartilhadas se tornem aceitas e apropriadas para as questões
de justiça política (RAWLS, 2000. p. 111).
O segundo nível de publicidade, diz respeito às crenças gerais, sob o
prisma de que, os primeiros princípios de justiça podem ser aceitos em
uma sociedade bem ordenada, de modo que, as crenças podem ser confirmadas por meio de métodos publicamente compartilhados de investigação
e de raciocínio (RAWLS, 2000. p. 111).
E o terceiro nível de publicidade está relacionado com a justificação
plena da concepção pública de justiça, o autor trata esse nível como sendo
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o que define a justiça como equidade, tendo em vista que, esse nível é publicamente acessível, e está presente na cultura pública, refletida no
sistema jurídico e nas instituições políticas, bem como nas tradições históricas de sua interpretação. (RAWLS, 2000. p. 111).
Portanto, quando uma concepção política de justiça satisfaz essas
condições, as nuances sociais básicas, bem com as ações individuais dos
cidadãos podem ser plenamente justificáveis, é alcançado o ideal de justiça
como equidade, a sociedade bem ordenada e a cooperação social (RAWLS,
2000. p. 112).
Outro autor a trabalhar em partes a teoria de Rawls, é Amartya Sen,
ambos os autores entendem que, é o papel do Estado condicionar meios
suficientes para que se possa atingir um bem comum e uma justiça social,
pautada pelo debate e pelo pluralismo participativo e deliberativo para que
se possa chegar a um ideal de justiça, e a partir disso, se concretizar como
um princípio. Ademais, para ambos os autores, a justiça, tem de ser vista
com relação a buscar a equidade (SEN, 2011. p. 75 -102).
Torna-se claro, na obra de Sen que, a argumentação pública, e o fomento ao debate são elementos centrais para que se tenha a compreensão
da justiça, essa compreensão de justiça realizada por meio da argumentação pública, faz uma ligação direta com o que o autor vai trabalhar no que
tange a democracia (SEN, 2011. p. 354).
Na perspectiva de Sen, a ideia da democracia será mais bem analisada
vista na sociedade, se for ofertado o que o autor chama de “governo por
meio do debate”, o que terá relação com aquilo que John Rawls chama de
exercício da razão pública, que é trazer ao público as ideias, opiniões e argumentos sobre questões de políticas públicas (SEN, 2011. p. 354).
Para Sen, os elementos centrais de uma compreensão ampla de democracia são: a participação política; o diálogo; a interação pública; e o
debate público, dessa forma, as exigências da justiça, só pode ser avaliado
com a ajuda dessa argumentação na sociedade (SEN, 2011. p. 182).
Ademais, o autor acredita no melhoramento da justiça global através
desse debate, como sendo um dos elementos a fim de ser disseminado não
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somente as ideias de justiça, mas também um ideal de democracia, pois,
somente pelo debate saberemos as dificuldades dos demais, e dessa forma
teremos uma melhor compreensão das vidas alheias.
Portanto, torna-se muito próximo os ideias de "governo pela discussão”, como meio de definição de democracia, e a razão pública, ou exercício
da razão pública proposta por Ralws.
3. O ideal da razão pública de Rawls
Primeiramente, cabe salientar que na perspectiva de Rawls, não há
como conceber a razão pública em um conceito desvinculado de uma realidade democrática. A razão pública é marcada pela característica de um
povo e um Estado democrático, onde sem esse elemento básico não se sustenta o ideal desse instituto.
Rawls considera que somente no ambiente democrático, onde prevalece a liberdade das instituições, livre exercício dos povos e o pluralismo, é
que irá verdadeiramente ter as ideias da razão pública. O objeto dessa razão é o bem do público, ou seja, a estrutura básica das instituições da
sociedade voltadas aos objetivos e fins a que devem servir (RAWLS, 2000.
p. 262).
Partindo do pressuposto de uma concepção de política de justiça, bem
como uma sociedade bem ordenada, Rawls, trata a razão pública em três
sentidos, sendo eles: a) razão pública como razão dos cidadãos; b) seu objeto é o bem do público tendo em vista as questões de justiça fundamental;
c) a natureza e conceito são públicos, determinados pelos ideias e princípios da justiça política da sociedade (RAWLS, 2000. p. 262).
Nessa senda, as razões a serem explanadas no debate público devem
levar em consideração aquelas cuja a base de justificação possa ser aceita
em um acordo livre entre os cidadãos, nesse aspecto decorre outra ideia
importante de ser levada em consideração a fim de que se contemple a
razão pública, qual seja, o consenso sobreposto, que dará suporte a fim de
se concretizar o ideal de razão pública.

Huryel Locatelli; Neuro José Zambam | 383

No que tange aos problemas e limites impostos pelo autor na caracterização de uma razão pública é que, os ideais de razão pública não se
aplicam a todas as questões políticas, e sim somente aquelas que o autor
chama de “elementos constitucionais essenciais”, e questões de justiça básica (RAWLS, 2000. p. 263).
Isso significa dizer que, somente os valores políticos que envolvem
questões fundamentais devem ser resolvidos por meio da razão pública, o
autor traz como exemplos o direito ao voto; a quem se deve assegurar a
igualdade equitativa de oportunidades; ou ter propriedades (RAWLS,
2000. p. 263).
Salienta-se que, a razão pública para Rawls, não tem o condão de ser
um questionamento jurídico, mas sim uma concepção ideal de cidadania
assentada em um regime constitucionalmente democrático, pois sem esse
contexto não há o que se falar em razão pública.
Desta feita, a razão pública é o modo como os indivíduos da sociedade
tomam suas posições com bases em políticas elencadas por razões compartilhadas, onde possam ser aceitas por todos cidadãos, na esfera da
argumentação política pública (RAWLS, 2000. p. 264).
A razão pública possui dois tipos segundo Rawls. O primeiro deles
está o valor da justiça política, que pertence a categoria dos princípios de
justiça que definem a estrutura básica, os valores da igualdade social e da
reciprocidade econômica e o bem comum. No segundo tipo são elencados
tipos de valores políticos, valores esses pertencentes à categoria da indagação pública, que tornam essa indagação livre e pública devendo respeitar
o dever moral de civilidade e tornar possível à discussão pública sobre as
questões políticas. (RAWLS, 2000. p. 274).
Na medida em que o autor explica quais são as razões não públicas,
ficam mais visível os ideais que o autor expõe em sua obra. Rawls deixa
claro que as razões não públicas, portanto, não passíveis de um ideal de
justiça equitativa, leva em consideração teorias particulares, ou mesmo
ideais de certos grupos, como por exemplo: igrejas; universidades sociedades científicas etc.
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Esse tipo de razão não pública é tratada pelo autor com aquilo que ele
denomina de “cultura de fundo”, pois, essas teorias exaradas de grupos
individuais que não tivessem o ideal de razão pública, não poderia ser
aceito publicamente, pois, o mero discurso de alguma teoria não enseja o
ideal da razão pública, tendo em vista que se quer chegar em uma razão
ideal em sociedade cuja discussão pública seja refletida sobre questões políticas e não simplesmente em discursos particulares.
Os ideias da razão pública na obra o Liberalismo Político, são apenas
uma das concepções trazidas pelo autor a fim de as discussões fundamentais possam ser tratadas dentro daquilo que cada indivíduo considera
como concepção política de justiça esperado e exigido de todos os cidadãos
livres e iguais, baseada em valores sociais, e por intermédio de artifícios
de representação, para que se possa utilizar do máximo a imparcialidade
nas decisões(RAWLS, 2000. p. 276).
Dessa forma, o ideal de razão pública segue a ideia de propagação de
ideais justos e equitativos em âmbito público, para que tais elementos expliquem aos outros cidadãos as razões para que se defenda posições
políticas sob a ótica da concepção da justiça equitativa, e, portanto, possam
servir para todos cidadãos livres e iguais.
O autor deixa claro o âmbito de incidência da razão pública e qual
recorte que ele quer utilizar na sua obra, exemplo disso é que ele se utiliza
da razão pública em questões de políticas fundamentais; elementos constitucionais e questões de justiça básica.
Insta salientar, que o autor não nega a existência de uma participação
de doutrinas abrangentes na razão pública, desde que, essas doutrinas tenham a perspectiva de expor as razões políticas para além das próprias
doutrinas abrangentes, a fim de serem levadas ao debate público e a partir
de então criar um sistema equitativo de justiça.
Portanto, ao fim e ao cabo, a razão pública, em síntese, é a razão do
público, seu objeto é o bem público e as questões de justiça fundamental,
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baseada na razão dos cidadãos iguais que, enquanto corpo coletivo exercem poder político sobre os outros ao promulgar leis e emendar sua
constituição em uma sociedade democrática (RAWLS, 2000. p. 262-263).
Por fim, Rawls, fixa o Judiciário, como sendo o exemplo de razão pública, e o motivo que leva o autor a essa conclusão diz respeito ao fato do
Supremo Tribunal, ter papel de intérprete judicial supremo da Constituição democrática fundada em princípios e ideais políticos basilares da
sociedade, a fim de garantir uma justiça equitativa.
4. Supremo Tribunal Federal como garantidor da razão pública:
análise da ADC 41 como aprofundamento do conceito de equidade
Primeiramente cabe salientar, apresentando-se novamente alguns
pressupostos trazidos pelo autor quanto às funções da razão pública e de
que forma o Supremo Tribunal contribui para a garantia desse ideal.
Em um primeiro aspecto a revisão judicial de atos praticados pelos
demais poderes decorre de um sistema de “balanceamento” dos poderes,
como uma forma de revisão dos atos praticados pelos agentes públicos,
diante disso, a primeira questão trazida por Rawls é que, sendo o Supremo
Tribunal o garantidor dos liames constitucionais fortes, a interpretação
suprema da Constituição se dará por meio do Poder Judiciário, para que a
partir desse pressuposto possa se fazer valer os princípios de justiça e de
equidade estampados na Constituição. (RAWLS, 2000. p. 281).
Diante desse panorama, tendo em vista a pluralidade das sociedades
e dos membros integrantes a ela, requer-se uma necessidade forte de estabelecer para temas morais, políticos ou sociais, uma concepção pública
de justiça que detém um ideal de razão pública.
Ademais, sendo as instituições políticas estatais, criadas a partir de
um poder originário do regime democrático instituído por um poder constituinte próprio, cabe a elas o compromisso de atuarem sob os ideais da
razão pública, uma vez que, desses institutos emana todo o conteúdo dos
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atos públicos e que afetarão os cidadãos, desta forma, decorre também os
princípios de justiça a serem observados no que tange as ações políticas.
A Constituição é a expressão máxima de um Estado que se domina
ter um regime democrático. É a expressão do poder emanado do povo e
tem a autoridade máxima dentro de um regime político. É o ideal político
de governança de um povo com base em condições constitucionais. O objetivo da razão pública é justamente de articular esse ideal para que seja
utilizado em prol da sociedade e dos princípios de justiça, promovendo o
bem-estar geral (RAWLS, 2000. p. 282).
Com base nessas perspectivas Rawls elenca o Poder Judiciário, mais
especificamente o Supremo Tribunal como elemento máximo de aplicação
e efetividade da razão pública. Diante desse panorama, o autor pretende
lançar a esse poder o encargo de manter a coerência interpretativa da
constituição, fazendo valer os preceitos por ela trazidos ao caso concreto e
fazendo valer os princípios e valores da justiça dentro de uma sociedade
(RAWLS, 2000. p. 284).
O Supremo Tribunal harmoniza-se com a ideia de democracia constitucional, portanto, quando o tribunal assume esse papel de guardião da
constituição, ele não deve deixar que a Lei fosse corroída ou deturpada por
interesses privados, com o intuito de reduzir o sentido da norma nas custas de interesses privados. Quando o Tribunal desemprenha esse papel de
aplicação do ideal de razão pública ele não poderá ser interpretado como
tribunal antidemocrático, uma vez que a função dele é propriamente essa.
Outro aspecto a ser analisada, leva em consideração que o tribunal pode
revisar as leis ou atos normativos e a declarar inconstitucional, se os ideias
que vieram dela não estiverem em conformidade com a Constituição, portanto, não estarão também em conformidade com os ideais da razão pública.
Na visão de Rawls, o simples fato do Supremo Tribunal, declarar uma
lei inconstitucional com base em preceitos democráticos, não o torna um
tribunal antidemocrático, muito menos anti majoritário. O fato de ser anti
majoritário não dá ensejo a interpretação de que, se a decisão é anti majoritária, está em desacordo com a razão pública (RAWLS, 2000. p. 284).
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Diante dessas afirmações feitas pelo autor, entende-se o porquê o Supremo Tribunal tem posição de destaque em sua obra O Liberalismo
Político. Tal destaque decorre do fato que, a obrigatoriedade de fundamentação das decisões por parte dos ministros, faz invocarem em suas
reflexões e votos, o ideal dos valores políticos que as fundamentam. Por
essa forma, apenas valores políticos com base em valores equitativos e
constitucionais de justiça básica podem ser levados a debate público, e consequentemente a isso serem aceitos como ideais da razão pública.
Portanto, torna-se claro que, as deliberações do Supremo Tribunal,
no que tange as decisões tomadas pela Corte, tornam-se de extrema valia
a fim de se construir um ideal de democracia constitucional com bases em
uma concepção política de justiça, em uma sociedade bem ordenada, pública, e pautada efetivamente por uma concepção política
reconhecida(RAWLS, 2000. p. 303).
4.1 Breve análise da ADC 41 como constructo prático da ideia de razão
pública pelo Supremo Tribunal Federal.
Retomando o pensamento proposto por Rawls, do ideal de justiça
como equidade, voltamos ao primeiro pensamento proposto pelo autor,
qual seja, a igualdade de direitos e liberdades básicas compatíveis com o
direito de todos.
Não bastasse isso, o Autor explana no começo de sua obra que as desigualdades existem, porém, somente se justificam se preenchidos alguns
elementos conforme já tratamos anteriormente, sendo eles: permitir o
acesso a todos em iguais condições de oportunidades a cargos e posições
políticas; b) buscar o maior benefício possível aos menos privilegiados da
sociedade.
Na perspectiva de Rawls, para uma sociedade ser considerada justa,
tem-se como necessária a observância da diminuição de toda e qualquer
forma de desigualdade, e para que isso seja possível, faz-se necessário políticas que amparem essa exigência a fim de favorecer as minorias.
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Na Ação Direta de Constitucionalidade 41, se vislumbra claramente
os posicionamentos majoritários dos ministros no sentido de que a norma
que prevê ações afirmativas para o ingresso de negros no serviço público
federal, direta e indiretamente é constitucional.
Debruçamo-nos entre outros fundamentos, no voto do Ministro relator Luís Roberto Barroso, ao qual se assemelha à os ideias de justiça
proposto por Rawls, bem como os ideais de razão pública.
Primeiramente, o ministro relator fez algumas ponderações sobre a
análise do ideal de igualdade, trazendo à baila, as igualdades formais, material e igualdade como reconhecimento.
O ponto crucial da presente análise da ADC 41 vem em consonância
com os ideais propostas por Rawls, vejamos:
Por fim, na questão da igualdade como reconhecimento, ela identifica a igualdade no que se refere ao respeito às minorias e ao tratamento da diferença de
uma maneira geral. Assim, igualdade como reconhecimento significa respeitar
as pessoas nas suas diferenças, mas procurar aproximá-las, igualando as oportunidades. (STF, ADC nº41, Relatoria Min. Luís Roberto Barroso. p. 9).

Tal análise perpetrada pelo relator no caso se torna fulcral a fim de
que possamos exemplificar no caso concreto os ideais trazidos por Rawls.
A busca da igualdade material é princípio básico constitucionalmente positivado na Magna Carta de 1988, nas quais a própria corte brasileira
proferiu decisões no sentido de que, são constitucionais as ações afirmativas que visam à inclusão de cotas para ingresso em faculdades ou mesmo
no serviço público, conforme da análise desta Ação Direta de Constitucionalidade.
O ideal de sociedade bem ordenada, e justa socialmente só poderia
ter esse pressuposto se fundamentada na igualdade de direitos como alicerce norteador das decisões.
Ainda, cabe salientar outro ponto do voto do relator, vejamos:
[...]se tudo der certo, daqui a cinquenta anos esse problema não existirá mais;
cinquenta anos calculados, exatas duas gerações. Se nós conseguirmos fazer
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justiça por duas gerações, a discriminação e a desigualdade vão acabar (STF,
ADC nº41, Relatoria Min. Luís Roberto Barroso. p. 14-15).

Tal análise proposta pelo Ministro relator visa à garantia do maior
benefício possível ao menos privilegiados da sociedade, a fim de que se
possa em um futuro não tão distante, reduzir as desigualdades, posição
essa que vai de encontro com a teoria proposta por Rawls.
Segundo alguns dados trazidos na ADC 41 podemos notar a desproporcionalidade e a desigualdade no que tange aos negros na sociedade
brasileira.
Estima-se que no sistema carcerário brasileiro, 61,67% dos presos
são negros, isso reflete não somente o encarceramento em massa, mas
também o uso excessivo da força pela polícia no que tange a população
afrodescendente. Além do mais, dados de 2011 reflete a participação de
jovens pretos e pardos como vítimas de homicídio no país foi de 76,9 %
(STF, ADC nº41, Relatoria Min. Luís Roberto Barroso. p. 17).
Nas áreas de educação, a taxa de analfabetismo de pretos e pardos
com 15 anos ou mais é o dobro daquela verificada quanto aos brancos na
mesma faixa etária. Esses fatos também se refletem no campo de trabalho,
a taxa de desemprego de negros é 50% superior em relação ao restante da
sociedade, o que gera uma desigualdade social, vista que, a metade de população brasileira é negra. (STF, ADC nº41, Relatoria Min. Luís Roberto
Barroso. p. 8/18).
Portanto, tendo em vista a aplicação do maior benefício para os menos privilegiados da sociedade e com o escopo de se cumprir uma justiça
como equidade, se faz presentes os pressupostos de Rawls na racio decidendi do Supremo Tribunal Federal no caso da Ação Direta de
Constitucionalidade 41.
Afinal, a reserva de cotas para negros no serviço público, visa combater o racismo estrutural, como forma de se estabelecer uma igualdade
material de direitos, fato esse que, vai com consonância com o previsto na
Constituição de 1988, mais especificamente nos seus arts. 3ª, III e 5ª, caput
e XLII.
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Desse modo, ao fim e ao cabo, vislumbra-se a justa oportunidade idealizada por John Rawls, onde se pressupunha que uma sociedade bem
ordenada, somente poderia ser justa socialmente por meio de uma conciliação política e moral, enraizada fundamentalmente na igualdade de
direitos e na solidariedade coletiva, visando o bem comum como uma teoria de justiça universal.
5. Conclusão
Diante do panorama apresentado, conclui-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal, causam extremo impacto tanto político como
social na vida da população. Por esse motivo, o uso da razão pública como
constructo racional e deliberativo da corte, mostra-se apropriado para a
promoção dos ideais de equidade e da guarda da constituição, bem como
para sustentar os princípios da justiça que sejam coerentes com o Estado
Democrático de Direito.
Desse modo, fica confirmada a hipótese inicial no sentido de que é
possível justificar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal com
base no pensamento Rawlsiano.
Nesse sentido a razão pública torna-se imprescindível para assentar
o consenso de aspectos teóricos e práticos na sociedade. Ela é o artificio de
representação que da base às argumentações quando o que está em jogo é
questões fundamentais de um Estado Constitucional, criando para tanto o
modelo ideal de argumentação pública.
Conforme explanado na breve análise da ADC 41 o Supremo Tribunal
Federal veio a dar corpo, e cumprir com os imperativos estampados na
Constituição Federal de 1988, bem como assegurar a igualdade tanto formal quanto material, a fim de se buscar os ideais de justiça e de equidade
em uma sociedade bem organizada e pautada por conceitos abrangentes.
Portanto, vislumbra-se que é possível a partir da análise da ADC 41
assegurar com base na razão pública a ratio decidendi do Supremo Tribunal Federal no que tange a concretização de direitos fundamentais.
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Por fim, assume-se que o Supremo Tribunal Federal é o exemplo prático da razão pública, contribuindo para o Estado Democrático de Direito,
tendo em vista que busca assegurar o cumprimento dos direitos fundamentais, bem como, ser o guardião dos direitos estampados na
Constituição Federal.
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1. Introdução
Objetiva-se, através do estudo, tratar de duplo aspecto que se pode
revestir a proteção ao meio ambiente e em como ambas as formas podem
convergir para a ideia de cidadania ambiental. Considera-se que a análise
a partir da cidadania pode contribuir para identificar quais as percepções
que, dentro do ordenamento jurídico pátrio, possuem maior disposição
para a concretização dos ideais de defesa ao meio ambiente.
A discussão se insere diante da conjuntura da crise ambiental contemporânea. Para a compreensão de tal momento, recorre-se às
construções teóricas em torno da conceituação do Antropoceno como nova
era geológica em que se há uma profunda alteração das condições climáticas do globo terrestre em razão de ações antrópicas. Faz-se uso também
da ideia de sociedade de risco, de Ulrich Beck, para salientar a sensação de
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que os desafios em matéria ambiental têm assumido uma conotação de
inafastabilidade, de algo incontrolável. A partir de tal ideia geral, recorrese às conceituações de sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca, pontuando críticas acerca de como o modo de produção capitalista interfere
na absorção do que se defende no campo de proteção ambiental, recorrendo-se a Enrique Leff.
Segue-se buscando tecer interseções entre o pensamento de Amartya
Sen – acerca da forma de concretização das capacidades humanas, tomando por base a liberdade para realizar – e a ideia de que o valor dos
processos ecológicos a partir da defesa da diversidade cultural pode conduzir à infungibilidade dos ecossistemas. A defesa da liberdade para a
realização das funcionalidades inerentes à realidade cultural de determinado povo construiria abrigo para a incolumidade do meio ambiente.
Busca-se, na sequência, fazer um paralelo com o direito da natureza,
o Pachamama em matéria do Constitucionalismo Latino-Americano, demonstrando em que medida ocorre a mudança na abordagem da
preservação ambiental quando se insere a natureza como sujeito de direito. Trata-se de movimento que possui ampla aceitação nos Estados da
Bolívia e Equador, mas que no Brasil ainda se mostra incipiente.
Por fim, partindo-se do conceito de cidadania ambiental e como ele
se apresenta no contexto brasileiro, investiga-se criticamente como a cidadania ambiental pode ser enxergada como balizador da efetividade das
acepções teóricas tomadas acerca da preservação ambiental.
2. Crise ambiental e surgimento de nova percepção ética na relação
homem e natureza
A contemporaneidade vivencia uma crise ambiental de notável repercussão científica e midiática, o que não necessariamente se esteve atrelado
a uma reação positiva por parte da sociedade em torno das soluções para
a questão. Vivencia-se o ápice das interferências antrópicas no ambiente,
com profundas alterações climáticas, confluindo para a conceituação de
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uma nova era geológica, o Antropoceno (CRUTZEN, 2006, p. 201-203).
Trata-se de um período de escalada de incertezas e de riscos mortais para
a humanidade e que se inicia no ano de 1945, ano da explosão da primeira
bomba atômica, evento que sinaliza a magnitude da ação humana
(STEFFEN, 2011, p. 739–761).
O risco é algo inerente à existência qualquer espécie que habita o planeta, entretanto a escalada de eventos danosos antrópicos ao meio
ambiente e as consequências cada vez mais visíveis tornam possível a visualização de um futuro cada vez mais sombrio para a manutenção da vida
na Terra. A intensa divulgação de dados acerca da relação das atividades
humanas com desastres ambientais aproxima a sensação de perigo e
morte, transpondo a barreira do “saber que se vai perecer” para a sensação
de “saber que se vai perecer em determinado espaço de tempo”. A percepção do risco, trabalhada por Ulrich Beck como marca da atualidade, revela
que a questão não é a quantidade de riscos, mas a qualidade do controle,
a sensação de incontrolabilidade daqueles (BECK, Ulrich, 1999).
De outro lado, a busca pela concretização da ideia de sustentabilidade,
percebida como um equilíbrio entre desenvolvimento econômico, social e
ambiental, encontra significativa resistência no modo de produção capitalista, operando-se uma fragmentação do conceito, desmembrando-o
infinitamente em interpretações muitas vezes imiscíveis. Isso posto, há a
ideia de sustentabilidade fraca (OTT, 2003, p. 62.) aliada às intenções irrestritas de crescimento econômico, partindo-se do pressuposto que a natureza
está em constante autopoiese e que a reconstituição é algo inerente à existência natural. Outrossim, os ecossistemas e toda a vida neles contida são
reduzidos à ideia de capital natural, assumindo-se a possibilidade de transação entre agressão e recuperação do meio ambiente. Entende-se, sob esse
ponto de vista, que o capital natural seria, tal como o artificial, fungível, bastando-se a aferição de parâmetros confiáveis de medição da potência natural
desgastada e da que se deve preservar ou recuperar.
Sob essa ótica, surge o Crédito de Carbono inserido no contexto da
criação dos mecanismos de desenvolvimento limpo, tratados no Protocolo
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de Quioto. Em profunda crítica ao sistema proposto, Leff (2006, p. 151152) argumenta que os cálculos que promoveriam uma equação entre poluição e sequestro de carbono residem no campo ficcional, construído não
para imprimir alguma certeza científica, mas para legitimar a poluição em
Estados ricos, não havendo uma transação que se consubstancie em um
valor real e de preços justos (LEFF, 2006, p. 151-152).
Destarte, não se pode olvidar do fato de que o poder de barganha
internacional aumenta proporcionalmente com a capacidade econômica
do Estado, considerando ainda que os países subdesenvolvidos estão sob
uma consistente rede de internacionalização das cadeias produtivas, havendo forte interferência nas decisões do Estado por parte das empresas
transnacionais. Como argumenta Dupas (1999, p. 93), o fator decisivo
passa a ser a capacidade de determinar a modalidade tecnológica sobre a
qual se articula e organiza a produção global para maximizar a utilização
dos recursos mundiais. Ainda que a periferia possua bancos valiosos de
DNA em suas florestas tropicais, continua ela sendo provedora, não tomando as rédeas do topo da cadeia e, estando sujeita aos processos
decisórios estrangeiros.
Contrapondo-se à percepção da sustentabilidade fraca, há a sustentabilidade forte (OTT, 2003, p. 62), em defesa de uma dimensão real de
proteção e reparação ambiental ao não admitir as agressões naturais, exigindo responsabilidades para as ações humanas. Existe a percepção de
limite natural que restrinja as ações humanas em defesa da biosfera, entendida esta como sistema natural. Assume-se, ainda, que os ecossistemas,
e também as paisagens, são “unidades de significância”, que não podem
ser estimados por escaparem da lógica de substituição. De mais a mais,
pensar acerca da sustentabilidade forte envolve o repensar do cronograma
da economia, a mudança de paradigmas deve encontrar espaço em uma
reconstrução ética na relação entre o homem e a natureza. Trazendo a
ideia de infungibilidade dos processos ecológicos.
A defesa de uma revisitação dos fundamentos éticos na relação do
homem com o ambiente que o cerca emerge a partir da visibilidade das
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dicotomias inerentes ao momento histórico vivenciado pela humanidade.
Uma das marcas desse momento, a globalização, como argumenta Boaventura (1997, p. 108-109), além de promover a homogeneização de
padrões culturais das localidades economicamente privilegiadas, também
opera movimento de contração tempo-espaço, por meio dos meios de comunicação, tornando mundialmente conhecidos os desastres e agressões
ambientais. Tal conjuntura é palco para a visibilidade de dicotomias, como
a racionalidade instrumental/cognitiva, a cultura/natureza, sociedade/indivíduo, público/privado.
Boaventura (1990, p.19-20), ao tratar da relação do homem com o
ambiente, traz a discussão para a crítica à teleologia inscrita no processo
de desenvolvimento científico. Argumenta que desde a filosofia grega ao
pensamento medieval, a natureza e o homem pertenciam-se mutualmente
dentro do mesmo ato de criação. A ciência moderna, em contraste, turva
tal relação, desumanizando a natureza e desnaturalizando o homem. Atribui o autor responsabilidade ao modo de fazer a ciência, pois ao
transformar a natureza um objeto de estudo fez com que ela deixasse de
pertencer à essência do homem, para que houvesse a criação de um conhecimento capaz de instrumentalizar e controlar a natureza através das
transformações técnicas.
O conhecimento científico é substrato, a seu turno, do pensamento
abissal da modernidade ocidental que, segundo Santos (2009, p. 23),
aparta tudo que não está nele produzido à posição de inexistência. Do outro lado da demarcação existe uma vasta gama de experiências
desperdiçadas, tornadas invisíveis. Ocorre, outrossim, “la tecnologización
de la vida y la economización de la naturaleza” (LEFF, 2002, p. 9), o que é
alvo de crítica pela ideia da sustentabilidade forte, compreendendo que a
defesa do meio ambiente perpassa por reconhecer que ele não é cambiável,
que há uma relação que transcende a ótica de conversão de bens em riqueza, pois há uma cascata de valores agregados que são inestimáveis que
gravitam ao redor da defesa da justiça para o homem, mas também para
a natureza (ROBINSON, p. 23).
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Isso posto, a centralidade de um pensamento de sustentabilidade que
extravase a apropriação pelo mercado reconhece a operação em que a natureza é tomada como “expediente de mediação das relações sociais, um
expediente oculto que usa a natureza para ocultar a natureza das relações
sociais” (SANTOS, 1990, p. 19). O meio ambiente passa, assim, por um
mecanismo social de domínio, representando a antítese saudável da sociedade, metáfora etérea utilizada como criptograma das fábricas e postos
de gasolina (ADORNO, 2002, p. 28-29).
A forma de apropriação do natural pela ciência traz o gérmen da separação, da divisão que nutre o pensamento abissal da modernidade e, em
face a isso, novos movimentos de cidadania estão buscando legitimar valores e direitos humanos. A transformação se manifesta através do relevo
da diferença, a energia social desagua em estalidos sociais com mobilizações cidadãs e lutas pela resistência, reanimando a ideia de ética ambiental
como vontade de poder querer que vincula o conhecimento a uma ética do
desejo alimentando anseios de povos marginalizados e que possuem ligação com o território onde habitam (LEFF, 2002, p. 103). Como marco
dessa nova formação de conhecimento, pode-se inferir a Constituição Boliviana de 2009 e a Equatoriana, de 2008, que tratam da concepção ética
do buen vivir, a ser explorado no quarto tópico do artigo.
Paralelamente a isso, existe a emergência do direito à diversidade cultural, em outra via, por meios que não são contra hegemônicos. O direito
internacional tem marchado em torno da valorização da cultura como elemento agregador do ambiente, potencializando as estratégias de proteção,
especialmente no que tange ao caráter infungível dos processos ecológicos.
A associação entre desenvolvimento e cultura se materializa no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1966, e
passa a percorrer importante caminho até a atualidade. Sob essa segunda
ótica, valoriza-se o ambiente como elemento condicionante da identidade
cultural, sem que se atribua à natureza a condição de sujeito de direito,
mas dotando-a de valor que a torna insubstituível, não transacionável.
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3. Capacidades humanas para Amartya Sen e relação com a
preservação ambiental como condição ao direito à diversidade cultural
Partindo-se da conjuntura da crise ambiental e da construção da ideia
de sustentabilidade em meio à revelação de profundas dicotomias em matéria de preservação ambiental, procurar-se-á tratar do estudo da
desigualdade como força motriz para o direito à diversidade cultural. Ainda
que essa relação não esteja clara no tratamento da matéria por Amartya Sen,
propõe-se, nesse momento, o diálogo entre tais aspectos por se perceber
uma afinidade substantiva no tocante à busca da concretização da igualdade
substancial e a defesa da diversidade cultural. O tópico se encerra com o
encontro dos temas no tratamento do direito à cultura em específica Ação
Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal brasileiro.
3.1 Relação entre capacidade, desenvolvimento e preservação
ambiental para Amartya Sen
Sen (2008, p. 43-60) se debruça sobre o estudo da liberdade e como
este dialoga com diversos matizes de pensamento, muitas vezes conflitantes. Compreende que toda teoria do ordenamento social, no tocante às
propostas construtivas, tencionam a igualdade de algo, então quando uma
teoria trata do igualitarismo não a faz, de si, unificadora. Outrossim, a persecução da igualdade em um espaço pode implicar em uma condição antiigualitária em outro. Isso posto, pensar sobre igualdade implica em que
haja a identificação do espaço de avaliação, na seleção de variáveis focais
que conduzirão à ideia de igualdade basal. Por sua vez, a construção de
igualdades basais, partindo de diferentes variáveis focais, conduz a diferentes manifestações da desigualdade.
Por conseguinte, argumenta o autor que a desigualdade ocorre
quando há um desequilíbrio na disposição de bens primários para a construção do bem-estar dos indivíduos. Tal desequilíbrio, entretanto, pode
advir tanto de uma relação que não fecha uma proporção média em função
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da fisiologia básica do indivíduo, quanto da própria dificuldade que algumas pessoas têm, em relação a outras, de converter a renda em bem-estar.
Destarte, há uma rede multifacetada de condições que conduzem a tal conversão, que varia conforme as diversidades pessoais e sociais também.
Amartya (2008, p. 69-79) argumenta que a posição de uma pessoa
em determinado ordenamento social pode ser julgada sob dois prismas, a
realização de fato conseguida e a liberdade para realizar. Distanciando-se
do foco na realização, a que atribui ser característica do utilitarismo, centra-se na liberdade como oportunidade real para alcançar tal objetivo.
Nesse intento, subsiste a busca por estimar a vantagem individual considerando a medida do controle que a pessoa possui em relação aos recursos.
O transporte para os meios de liberdade, de outro lado, traz consigo o estudo da conversão do recurso no bem-estar pretendido.
Por sua vez, as variações nos processos de conversão derivam do fato
que viver, para o autor (2008, p. 69-79), pode ser visto como um conjunto
de “funcionamentos”, que são as derivações das ações possíveis, para cada
pessoa, diante de determinado bem. A materialização dos funcionamentos
depende da “capacidade” de os exercer – capacity to function. Enquanto os
funcionamentos são os caminhos para a construção do bem-estar do indivíduo, a liberdade para o alcance de tal intento resido no campo da capacidade.
O “conjunto capacitário”, ao materializar funcionamentos, propicia a realização da “condição de agente”, que pode ou não estar ligada diretamente ao
bem-estar do indivíduo, em virtude de a “liberdade efetiva” poder conviver
com delegação de atos que representam controle na vida das pessoas em
prol de mais tranquilidade, não havendo a necessidade de se tomar decisões
ou ações a todo instante e que sejam impreteríveis ao bem-estar.
Amartya, em “A ideia de justiça”, trata do desenvolvimento sustentável,
pondo relevo ao humano, pois “the value of the environment cannot be just
a matter of what there is, but must also consist of the opportunities it offers
to people” 4 (SEN, 2009, p. 248). Sen (2009, p. 249) procura dissociar a
136F

4

“O valor do meio ambiente não pode ser apenas uma questão de existir, mas também deve consistir nas oportunidades que oferece às pessoas” (tradução nossa).
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ideia de proteção com a de uma necessária ausência de presença humana,
defendendo que o desenvolvimento, percebido como a potencialização da
liberdade efetiva dos seres humanos, pode comungar com a proteção ao
meio ambiente fazendo-se uso, p.e., da educação e da mídia. Arrazoa, ainda,
que o desenvolvimento é essencial para a construção das capacidades, o que
acaba por formar uma teia de causa e efeito entre o desenvolvimento, o conjunto capacitário e a proteção ao meio ambiente.
Em contrapartida, Amartya (2008, p. 250) também reconhece que
para além da aferição das necessidades, é necessário respeitar os valores
sociais e, em particular, a apreciação da capacidade de raciocinar, avaliar,
escolher, participar e agir. Destarte, retornando aos objetivos da “condição
de agente”, percebe-se que há uma distinção, apontada pelo autor (SEN,
p. 103-110), em que, de uma parte, há a ocorrência de coisas que alguém
dá valor e se procura realizar, mas sem necessariamente entender que precisa materializar autonomamente, a que se deu o nome de “êxito acabado
na condição de ser agente”; de outra parte, há aquelas realizações que, entende o indivíduo, devem ser materializadas por ele próprio, por seus
próprios esforços, o “êxito instrumental na condição de agente”. Ambos os
aspectos envolvem percepções e opções individuais que se refletem em valorações que merecem apropriada consideração.
3.2 Tratamento da proteção ambiental em sintonia com a
preservação ao meio ambiente
Entende-se que tal percepção acerca da liberdade, da igualdade e do
“êxito da condição de agente” tratados, guardam semelhanças com a defesa, em matéria internacional, da diversidade cultural. Para traçar tal
paralelo, recorre-se aos argumentos utilizados na Ação Civil Pública do Ministério Público Federal, nº 23863-07.2016.4.01.3800, em face das
empresas Samarco, Vale, e BHP e de entes públicos igualmente envolvidos
com o desastre ambiental advindo do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Não é objeto do estudo adentrar no caso
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em si, mas de, através dos argumentos colecionados pelo Ministério Público especificamente no tocante à defesa da cultura, encontrar
semelhanças com a ideia de proteção ambiental defendida por Amartya.
No tópico III. 23 da fundamentação jurídica da aludida ACP, tece-se
exatamente a relação que se deseja tratar no artigo, intitulando-se “A Interdependência Entre Direito À Diversidade Cultural E À Preservação Dos
Recursos Naturais”. Inicia a argumentação da aludida sessão com a afirmação de que “O ordenamento jurídico, internacional e interno, reconhece
a diversidade cultural como patrimônio de todos e como elemento essencial da dignidade humana” (p. 219). A diversidade cultural, no seio de uma
discussão de cariz ambiental, passa a representar um dos aspectos da defesa do meio ambiente por estar conectada à dignidade da pessoa humana.
A discussão é levantada porque o Rio Doce, alvo da poluição em questão, possuía intrínseca relação com a sobrevivência física e cultural do povo
indígena Krenak, para o qual o rio é visto como algo sagrado, fazendo parte
de sua cosmologia e ritos (p. 226). Assume-se, assim, a importância do rio
como parte da identidade cultural do povo para que ele esteja abarcado na
esfera de proteção da defesa da diversidade cultural, para tanto, faz-se inclusive remissão de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos 5.
A fundamentação da ACP, ainda, realça o direito fundamental dos povos indígenas e dos demais povos tradicionais em preservar sua identidade
e seu modo de criar, fazer e viver. Outrossim, ressalta-se que caminham
nesse sentido a Convenção nº 129 da Organização Internacional do Trabalho, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural e a Declaração
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Partindo-se de
tal arcabouço normativo e da remissão à Corte Interamericana, infere-se
que a preservação do meio ambiente, para o povo Krenak e para todos os
outros que possuem uma intrínseca relação com o território, é condição
não apenas para o direito patrimonial destes, mas para a manutenção de
suas próprias identidades. Como consequência, constrói-se elo para a defesa de preservação ambiental por meio da defesa à cultura, tomando-a
137F

5

O julgamento em questão é o Caso Povos Kaliña e Lokono v. Suriname.
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como um dos elementos que sedimentam a dignidade da pessoa humana,
condição para o desenvolvimento das capacidades dos envolvidos.
Tal abordagem revela uma estratégia argumentativa que põe relevo
na questão da identidade cultural como mais um caminho de preservação
ambiental. Diferentemente da abordagem por meio da defesa do meio ambiente, em si, confere-se caráter singular ao espaço que contém os
ecossistemas a serem preservados, assumindo o aspecto de identidade,
tornando os processos ecológicos partes de um todo insubstituível. As notas de singularidade do espaço refutam a ideia de câmbio comercial, pois
o que se defende está amparado pelo direito fundamental à dignidade, que
é inegociável.
Pode-se compreender que a preservação da região é condição para o
livre exercício dos funcionamentos dos povos locais, influindo diretamente
na plenitude de seu conjunto capacitário. Sob a ótica seniana, a existência
do rio é condição para a conversão dos recursos em bem-estar fruto de
valores culturais fortemente arraigados.
A perspectiva de proteção ambiental que perpassa a defesa da cultura
centra atenção no humano, na representatividade do natural aos olhos de
determinada comunidade, erigindo o dever de cuidado em homenagem ao
livre desenvolvimento das liberdades substanciais condicionantes do bemestar. Revela-se visão que desafia a ordem econômica posta porque tolhe
a possibilidade de se considerar a natureza como algo transacionável em
seu todo, escapando da lógica trazida pelos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo.
Destarte, não se poderia argumentar que a agressão ao Rio Doce poderia ser compensada em outra parte do planeta por ações de conservação.
Dá-se maior robustez e efetividade ao princípio da reparação integral
(BRASIL, 2012), ou in integrum, que busca a responsabilização por todos
os efeitos da conduta lesiva até a completa e absoluta reparação in natura
do bem agredido.
Como afirmado, a robustez à reparação integral se reconhece por ser
elemento imprescindível para o sadio desenvolvimento das capacidades
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humanas, pedra angular no processo de liberdade e autodeterminação
(SARLET, 2007, p. 53-74.) dos indivíduos, ligando-se ao núcleo duro da
dignidade da pessoa humana.
Paralelamente, contudo, a tal forma de percepção da singularidade
no contexto de preservação dos ecossistemas, tem-se movimento na América Latina de protagonismo do direito ambiental por meio da afirmação
do direito da própria natureza. Por mais que se reconheça a dimensão relativa à construção das capacidades inerentes à concretização do direito à
dignidade, o Constitucionalismo Latino-Americano propõe uma aproximação ainda maior da cultura com a natureza, o que será objeto do
próximo tópico.
4. Direitos da natureza e constitucionalismo latino-americano
Como fora exposto anteriormente, as marcas da dualidade presentes
no conhecimento científico revelam uma epistemologia focada na separação para a construção do conhecimento. Trata-se não apenas de uma
metodologia para a produção do saber, como também uma perspectiva
instrumental. Paralelamente a essa forma de pensar, principia-se movimento de constitucionalismo latino-americano que prega por uma nova
forma de pensar a preservação ambiental, assumindo um protagonismo
dos povos locais e de sua relação cultural com o espaço onde habitam.
4.1 Direito da natureza no contexto latino-americano em desafio ao
modelo antropocêntrico de preservação ambiental
A Constituição boliviana de 2009 e a equatoriana de 2008 trazem
uma cosmovisão fundada na concepção ética arraigada na preservação da
natureza pela sua importância em si (WOLKMER, 2017, p. 232). Segundo
Wolkmer (2017, p. 235), a assunção de tal pensamento visa a superar a
dualidade entre homem e ambiente, marca da modernidade ocidental,
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apartando-se da ideia de que a natureza se encontra submetida aos desígnios da humanidade. Reconhece-se que a situação de dicotomia foi uma
criação europeia trazida para o continente americano e imposta através da
colonização, por meio do que se institucionaliza uma forma de construção
do conhecimento que possui bases monoculturais e antropocêntricas. Especialmente na região da América Latina colonizada pela Espanha,
percebe-se que tal formulação imposta conflitava com as formações sociais
locais que pregavam o respeito pela ordem cósmica, a compreensão de que
tudo que existe faz parte de um único sistema harmônico, a Pacha Mama
ou Madre Tierra.
Não se trata de desconsiderar o fato de que qualquer nível de conhecimento construído pela humanidade trespassa a essência da própria
humanidade, mas de desfocar o sistema jurídico de proteção dos direitos
humanos, multipolarizando-o. Assim, a proteção ao ambiente passa a ser
considerada não como dependente, em última instância da proteção do ser
humano, ainda que se considere que tudo que existe guarda uma relação
simbiótica com o planeta como um todo.
Argumenta Gudynas (2011, p. 104), que a região da América Latina,
em meio às construções éticas derivadas de uma cultura peculiar, enfrenta
as chagas de uma ideia de progresso e desenvolvimento forjada a partir da
década de 1940 em que se estabeleceu a propagação do conceito de desenvolvimento, pelos EUA, em oposição ao subdesenvolvimento, atribuído às
nações do cone sul americano. Em resposta a isso, movimentos populares
buscaram a reafirmação dos valores condensados em um arcabouço ético
próprio da região, o que principia a formação de Constituições mais sintonizadas com a proteção ambiental em paralelo com os direitos humanos
fundamentais.
Nesse sentido, a Constituição do Equador traz a ideia do buen vivir,
símbolo do direito da natureza, em paralelo e com a mesma hierarquia dos
direitos de igualdade, solidariedade e, inclusive, da dignidade da pessoa
humana (GUDYNAS, 2011, p. 107). O buen vivir pode ser compreendido,
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conforme lição de Wolkmer (2017, p. 232), como viver em complementariedade e harmonia com a “Mãe Terra” e toda a sociedade, sem
desigualdades ou elementos de dominação. Já a concepção material do que
vem a ser a Mãe Terra está textualmente disposto no artigo quinto da Lei
boliviana nº 300, consistindo em “el sistema viviente dinamico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres
vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino comum” 6.
Para além de todas as implicações advindas pela mudança estrutural
das concepções em torno da natureza, pode-se afirmar que as constituições do Equador e da Bolívia redefiniram o âmbito de proteção ao meio
ambiente por desvinculá-lo de uma relação de dependência para com os
direitos de cariz antropocêntrico. Traz-se a ideia de valor inerente à natureza, o que, à primeira vista poderia gerar uma certa confusão, pois
somente seres sencientes que podem conjecturar padrões morais, logo, a
valoração seria necessariamente antropocêntrica.
Em resposta a tal inquietação, Gudynas (2010, p. 53-55) argumenta
que ainda que a localização epistêmica do que se compreende por valoração parte do humano, não resta impossível que a humanidade se dispa de
uma visão fechada em si e perceba a natureza como uma complexidade
que possui valor intrínseco. A percepção da defesa da própria espécie operada pelo homem ocidental para com o seu semelhante ganha uma
ampliação quanto ao objeto, quando se parte da ideia de que existe um
todo indissociável, interdependente e do qual ele faz parte.
Afirmar que a natureza tem direitos próprios implica em compreendêla como sujeito de direito que pode ser percebido a partir de três ângulos
(GUDYNAS, 2009, p. 37-39): ético, em que ocorre, através do debate sobre
os valores que cercam o ambiente não-humano, a sua legitimação; moral,
em razão da derivação de obrigações como, p.e., a garantia da preservação
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“O sistema dinâmico vivo conformado pela comunidade indivisível de todos os sistemas de vida e seres vivos, interrelacionados, interdependentes e complementares, que compartilham um destino comum” (tradução livre):
BOLIVIA. Ley n° 300, de 15 de octubre de 2012.
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da biodiversidade; e político, manifestado pela positivação na Constituição e
na elaboração de todo um arcabouço legislativo infraconstitucional.
Por fim, ainda que a discussão se localize mais nos Estados de colonização espanhola, percebe-se tendência de utilização dos fundamentos que
solidificam o direito da natureza na realidade jurídica brasileira. Reverberase em movimento lento e não muito claro, mas que ganhou contornos mais
contundentes com recente ação promovida pela Associação Pachamama, em
5 de novembro de 2017, por meio da qual se tenta atribuir representação
jurídica à própria Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a partir dos mesmos fatos
que motivaram a impetração da ACP outrora citada.
4.2 Discussão acerca do direito da natureza dentro do ordenamento
jurídico brasileiro
O ordenamento jurídico brasileiro, no tocante à proteção ambiental,
possui um viés inovador que se distancia de uma submissão irrestrita às
leis do mercado. O artigo 225 da Constituição da República, ao afirmar que
todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado torna o
meio ambiente um direito social humano, mas, e em razão disso, perpetua
uma posição antropocêntrica de que a natureza é objeto de direito na sociedade humana (WOLKMER, 2017, p. 240-241). A despeito de tal diretiva
geral da Carta Maior, considerou-se, em recente ação ajuizada pela Associação Pachamama, que há espaço no corpo normativo nacional para uma
interpretação que amplie o protagonismo da preservação ao meio ambiente para o campo processual.
A associação se auto intitula representante da Bacia Hidrográfica do
Rio Doce, argumenta que a representação para a defesa do Rio cabe a toda
a população, coletiva ou individualmente, tendo em vista ser a Bacia Hidrográfica sujeito de direitos. Interpreta tal visão a partir de análise de corpos
normativos internacionais semelhantes aos levantados pelo Ministério Público na ACP, quais sejam a Convenção nº 129 da Organização Internacional
do Trabalho, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
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Indígenas, a Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica e a Convenção
da UNESCO sobre a Proteção do Patrimônio Cultural imaterial.
A argumentação da Associação amplia a interpretação semântica de direitos constitucionalizados e amparados pelos diplomas internacionais. O
direito ao pluralismo cultural (art. 215 e ss., CF/88), associado ao direito de
os indígenas locais poderem exercer seu modo de vida de maneira única,
abre margem para a aceitação da carga valorativa espiritual do Rio Doce.
Ao trazer o direito à integração cultural com os povos latino-americanos (art 4º, par. ú., CF/88) argumenta-se a possibilidade de o Brasil
incorporar as disposições equatorianas e bolivianas acerca do direito da
natureza. O direito à vida é estendido para o direito da existência da natureza ou ecossistema, em razão de através de sua proteção implicar na
sustentação da vida de todos os seres. Utilizando de interpretação extensiva de cariz teleológico, assume-se que se o direito brasileiro positivou o
reconhecimento como sujeito de direito a coletividades de bens, conflitaria
com os fins de proteção ao meio ambiente não estender tal acepção para a
matéria em questão.
A associação, reconhecendo que no Brasil a força da cultura indígena
se encontra obliterada pela ética cristã, recorre à Encíclica Papal Laudato Si
em que se afirma textualmente que (FRANCESCO, Papa, 2015, p. 84-85):
Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli e sorelle
in um meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna
delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello
sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla madre terra. 7
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Com efeito, a perspectiva trazida pelo Papa Francisco traz à baila a
ideia de Mãe Terra e a conexão com toda a existência, o que sugere de
modo inovador uma revisitação ética acerca da relação do homem para
com o meio. Em contrapartida, acredita-se no presente estudo, que a proteção continua a ser vista sob a ótica da dignidade humana, não sob o
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“Tudo está conectado, e todos nós seres humanos estamos unidos como irmãos e irmãs em um peregrinação maravilhosa, ligada pelo amor que Deus tem para cada uma de suas criaturas e nos une mesmo entre nós, com carinho,
ao seu único irmão, para a irmã Lua, para o irmão Rio e para a Mãe Terra” (tradução do autor).
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amparo de uma fundamentação autônoma de valorização da natureza, assim como se depreende da afirmação de que “Ogni maltrattamento verso
qualsiasi creatura è contrario alla dignità umana” 8 (FRANCESCO, Papa,
2015, p. 84-85.).
Por fim, a aludida ação conclui que o direito da natureza é a manifestação de um direito biocultural, em que a representação do natural e a
defesa das manifestações culturais se confundem em um jogo de representações que traduzem em um a imagem do outro.
Não é objetivo do trabalho tratar das repercussões processuais decorrentes da consideração do Rio Doce como sujeito de direito, mas buscar
realçar sob que bases conceituais reside a zona que separa a percepção de
que (a) a preservação da natureza pode decorrer do direito à diversidade
cultural da que (b) a preservação trespassa o direito a diversidade cultural,
surgindo a defesa do direito à natureza intrinsecamente considerada. A
partir de tal paralelo traçado, tenciona-se evidenciar que ambos os caminhos se encontram na conformação da ideia de cidadania ambiental que
toca essencialmente no aspecto da efetividade de ambas as correntes teóricas.
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5. Cidadania ambiental como parâmetro para a eficácia social das
teorias acerca da preservação ambiental no Brasil
Principiando o último ponto a ser abordado, recorre-se a François
Ost (1995, p. 211), ao afirmar que o naturalismo ecocêntrico focado na tentativa de construção de uma personalidade jurídica para a natureza,
muitas vezes torna impensável e impossível a intervenção do sujeito livre.
De outra parte, continua afirmando que, simetricamente, o pensamento
antropocêntrico, de clara vinculação kantiana, por entender o homem
como um fim em si, projeta sobre a natureza a sua imagem, desnaturandoa na medida em que a projeção dá forma aos ideais humanos. Isso posto,
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“Qualquer maltrato a qualquer criatura é contrário à dignidade humana” (tradução do autor).
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“fingindo apagar-nos a nós próprios diante da voz da natureza, ditamoslhes as notas da partitura” (OST, 1995, p. 211).
A crítica pontuada justifica a opção do presente estudo em não abordar o objeto específico de a natureza ser tomada como sujeito de direito ou
como parte do rol de proteção de direitos humanos, o que demandaria um
estudo específico, trazendo à discussão a teoria do biocentrismo. Apartase do enfrentamento de tal questão, não se desprezando a importância de
a investigar, mas focalizando como as premissas que fundamentam tais
formas de concepção da natureza podem contribuir para a consolidação
prática de uma cidadania a nível ambiental no contexto nacional.
A muito se deve a discussão acerca da cidadania no Brasil e em toda
a América Latina (GUDYNAS, 2009, p. 55), à ideia de Marshall acerca do
reconhecimento de direitos que permitem, p.e., que um sistema de classes
sociais seja aceito se a igualdade de cidadania, compreendida como participação integral na comunidade, seja reconhecida (MARSHALL, 1967, p.
62). Parte-se da ideia de cidadania como a assunção de direitos, afirmando
o papel relevante do Estado na sua garantia e valorizando a defesa do pertencimento a uma comunidade. Em reação a tal perspectiva, vem se
incorporando uma perspectiva ambiental, percebida como um dos aspectos dos direitos de terceira dimensão (PIOVESAN, 2004. p. 29.) e que tem
sido incorporada nas constituições latinas desde a década de 1980
(GUDYNAS, 2009, p. 55), mas que já vinha sendo gestada desde a Revolução Industrial, em razão das repercussões ambientais negativas
exponencialmente potencializadas (RIBEIRO, 2003, p. 401).
A cidadania ambiental é assumida desde o âmbito governamental,
para representar e legitimar diversas ações, como p.e., planos de educação
ambiental e de limpeza urbana. Abrange ainda, igualmente, “el fortalecimento jurídico de los derechos relacionados con el ambiente, a la
instalación de un defensor ciudadano ambiental” (RIBEIRO, 2003, p. 53) 9.
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“O fortalecimento legal de direitos relacionados ao meio ambiente, à instalação de um defensor ambiental cidadão”
(tradução livre).
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Isso posto, as presentes discussões acerca dos modos de percepção da natureza e sua relação com o direito à diversidade cultural se inserem no que
tange à concretização da aludida derivação ambiental da cidadania.
Segundo Solange Silva-Sánches (2000, p. 95), no Brasil, o processo
de construção da ideia de cidadania ambiental faz parte de um processo
amplo que envolve toda a sociedade civil, a partir da emergência de setores
organizados que assumem a capacidade de intervir e participar nos rumos
e processo da decisão política. Por meio da construção de uma cidadania
de caráter coletivo e que contou fortemente com a participação de movimentos ambientalistas, ergue-se uma faceta autônoma da cidadania de
cariz ecológico e de valores maximalistas e globalizantes. Fruto de tal luta,
principalmente na década de 1980, houve a consolidação no texto constitucional da defesa por um “ambiente ecologicamente equilibrado”.
Propõe-se que a percepção de preservação ambiental, inicialmente
tratada sob a ótica do conceito de capacidades de Amartya Sen, dialoga
com a construção da ideia de cidadania ambiental, tal como o faz as teorias
que afirmam ser a natureza sujeito de direito. A afirmação parte-se do fato
que, sendo uma das faces do aspecto ambiental da cidadania o fortalecimento dos direitos ambientais, com a ampliação do conceito de
participação e do reconhecimento, ambas as formas construídas de defesa
do meio ambiente tratadas ao longo do estudo possuirão o potencial de se
efetivarem no campo prático e o termômetro dessa concretização estaria
representado pela cidadania ambiental.
Alicerçando-se em tal raciocínio, propõe-se uma mudança na variável
focal do estudo da proteção ambiental. Recorrendo novamente à Amartya,
o tratamento da variável vocal para a parametrização do que se entende
por igualdade guarda similitude metafórica na presente questão. Quando
o autor defende a mudança na variável, focalizando não da disponibilidade
de recursos, mas na capacidade de conversão em bem-estar, acredita estar
atingindo a raiz do que se deve considerar no tratamento da igualdade.
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Similarmente, defende-se, no presente estudo, que a conversão da
ideia de proteção ambiental, na materialização construtiva de uma cidadania alargada, em um contexto de empoderamento da população –
incluindo as comunidades tradicionais –, de um Estado eficiente na consecução de políticas públicas voltadas à preservação e de um Judiciário
efetivo na aplicação da responsabilidade, são melhores balizadores acerca
da forma com a qual se deve enxergar a natureza.
Toda a discussão trazida no início do estudo fundamenta a defesa de
a natureza não poder passar por processo de objetificação, de monetarização, pois é através de tal caminho que surge a possibilidade de agressões a
determinados ecossistemas poderem implicar na restituição de outros, fiando-se na ideia de fungibilidade dos processos ecológicos. Desafiam tal
pensamento de claro viés capitalista a concepção de que a natureza possui
um valor intrínseco derivado da carga cultural que lhe é imprimida e também a partir da concepção de que a natureza é detentora, em si, de direitos.
A primeira das concepções se enquadra na ideia de antropocentrismo
alargado, que admite uma visão para além do humano, colhendo valores
biocêntrico (MORATO LEITE, 2010, p. 78), rejeitando uma concepção meramente instrumental da natureza e promovendo uma associação direta
com a defesa da dignidade da pessoa humana (PEREIRA DA SILVA, 2002,
p. 29). Sob tal aspecto, há espaço para se argumentar a defesa de uma
dimensão ecológica da dignidade, reconhecendo que esta se projeta sobre
direitos e deveres fundamentais que, mesmo que não estejam diretamente
ligados ao ser humano, atuam como concretizações em maior ou menor
medida da própria dignidade (SARLET, 2014, p. 79).
A segunda concepção tratada se amolda à ideia de cidadania ativa,
com a participação política e o reconhecimento dos direitos relativos às
tradições ancestrais, em uma perspectiva transformadora simbolizada
pelo Constitucionalismo latino-americano (BELLO, 2015, p. 51). Enquanto
que, no Brasil, tem-se a construção em torno da dignidade da pessoa humana através da introjeção de valores estrangeiros de liberdade e
solidariedade, a concepção latino-americana põe evidência na autonomia
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étnica, no direito à diversidade cultural e no direito da natureza intrinsecamente considerada (BELLO, 2018, p. 123). Considera-se o valor da
cidadania popular (WOLKMER, 1990, p. 43) por meio do pluralismo jurídico institucionalizado.
Ainda que ambas as visões encerrem clara imiscibilidade teórica na
forma de se valorar a natureza, entende-se, por fim, que a zona que as
separa é composta de um elemento em comum em ambas as percepções,
qual seja a intenção de construção de uma cidadania ambiental. Partindose de tal conclusão, considera-se que uma forma eficiente de se perceber
no Brasil se uma ideia ou outra deve prosperar no ordenamento jurídico
pátrio seria até que ponto se opera uma conversão entre a enunciação de
direitos e a materialização prática do exercício da cidadania.
Resgatando o exemplo da recente ação impetrada pela ONG Pachamama, as implicações jurisprudenciais decorrentes e a forma com a qual
a sociedade compreenderá a maneira de se pensar a natureza como sujeito
de direito pode vir a contribuir, em um futuro próximo, à mudança de
paradigmas para além de uma percepção já atual de antropocentrismo
alargado em matéria ambiental.
6. Conclusão
Procurou-se traçar um paralelo entre duas visões acerca da proteção
ambiental no Brasil. A escolha de tais concepções partiu da forma como a
dimensão do direito à diversidade cultural pode implicar em como se concebe a natureza na exata medida de lhe conferir um aspecto infungível.
Caso se valore a dignidade da pessoa humana como direito fundamental do qual deriva um aspecto ecológico, abre-se espaço à defesa do
meio ambiente a partir da dignidade humana de povos que possuem estreita relação cultural com o espaço. Em contrapartida, tomando a
natureza como um fim em si mesmo, rompe-se por completo com uma
filiação antropocêntrica, abrindo caminho para a consideração de personalidade jurídica à natureza.
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Analisando os subsídios teóricos que fundamentam ambas as concepções, percebe-se que as correntes de pensamento constroem sentido
dentro do arcabouço ético local e podem se utilizar de argumentos jurídicos semelhantes para defender posicionamentos distintos. Outrossim, a
Ação Civil Pública e a ação movida pela ONG Pachamama colecionadas revelam que o ordenamento jurídico pátrio se encontra de tal forma
construído que permite uma elasticidade na abordagem da matéria ambiental.
Tomando-se as formulações analisadas em uma dimensão concretizadora, propôs-se uma mudança na variável focal ao se tratar do tema de
proteção ambiental. Para tanto, expôs-se o conceito de cidadania ambiental e em como ele dialoga com as teorias que definem o local da natureza
no ordenamento jurídico estatal.
A corporificação dos direitos em matéria de proteção ambiental se
revela à medida em que ocorre a concreção da cidadania ambiental. Por
conseguinte, a cidadania de cariz ecológico está na substância de ambas as
percepções tratadas no estudo e a forma com a qual ela se materializa pode
ser utilizada como indicativo do que se pode ser melhor aplicado no país,
para além de uma discussão que tente rechaçar as bases conceituais de
ambas as visões.
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à luz das teorias de Amartya Sen e Ingo Sarlet
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1. Introdução
Frente a uma pobreza crescente e a necessária consolidação dos Direitos Humanos e Fundamentais, falar-se-á neste estudo sobre o estado de
pobreza e a Dignidade da Pessoa humana.
A pobreza está ligada há um contexto de privação de capacidades. Uma
questão desafiadora que no seio judicial ainda vem sendo avaliada em um
âmbito tecnicista ofendendo a dignidade da condição da pessoa humana.
Assim, dada a ineficiência Estatal em amparar o seu povo, de efetivar
e consolidar os preceitos constitucionais com vistas a proporcionar felicidade e dignidade ao seu povo, vencendo as questões concernentes as
vulnerabilidades humanas, preciosa se torna a busca, o acolhimento, a disseminação e a extensão de um sistema que alcance a todos, consolidando
a dignidade de indivíduos em estado de pobreza.
1

Mestranda em Direitos Sociais, Econômicos e Culturais pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL
- U.E de Lorena, instituição em que recebeu os títulos de Pós-Graduada em direito material e processual do trabalho
e de Bacharela em Direito; Advogada; Assistente de Pastoral Universitária no Centro Universitário Salesiano de São
Paulo – UNISAL - U.E de Lorena.
2

Possui graduação em FILOSOFIA pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena (1986), graduação em GEOGRAFIA pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena (1989), MESTRADO EM
FILOSOFIA pela Universidade Gama Filho (1998) e DOUTORADO EM FILOSOFIA pela Universidade Gama Filho
(2005). Atualmente é professor efetivo do CENTRO UNIVERSITARIO SALESIANO DE SÃO PAULO e efetivo da
FACULDADE DEHONIANA. Atua no Programa de mestrado em direito do UNISAL, na linha de pesquisa “Direitos
sociais, econômicos e culturais”.
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O presente ensaio, com metodologia de pesquisa bibliográfica filosófica e doutrinária do direito, trata da compreensão do estado de pobreza,
sua negação da dignidade da pessoa humana a partir de Amartya Sen e a
necessidade de sua superação.
Tem como objetivo contribuir com a melhor compreensão do fenômeno da pobreza, sua negação do princípio da dignidade humana, a fim
de justificar a existência de políticas públicas que promovam a dignidade
humana através da erradicação da pobreza.
Portanto aborda o seguinte problema: Como a compreensão do estado de pobreza a partir de Amartya Sen apresenta a negação do princípio
da dignidade humana e implica a adoção de políticas públicas eficazes?
Este estudo é de extrema relevância, por tratar de uma problemática
recorrente no seio social; atingindo indivíduos em grau de vulnerabilidades, bem como a comunidade jurídica; e importância científica por contar,
em âmbito jurídico, com pensadores de outras áreas.
O tema perpassa por várias áreas do conhecimento, quer no plano
histórico conceitual, quer no plano prático, ao tratar da efetividade da dignidade da pessoa humana. Encontra grande amparo na teoria do estado
de pobreza, apresentado por Amartya Sen, prêmio Nobel em economia.
Esbarra em aspectos psicológicos da pessoa humana e sociológicos, ao
apresentar um modelo de efetivação de direitos que contribui com a discussão acerca da pobreza, problema recorrente no seio social.
No primeiro momento, questiona os critérios da classificação do pobre, o marco da Constituição Federal e que tipo de violação ela acarreta.
No segundo momento aborda-se a perspectiva de Amartya Sen e a efetividade do princípio da dignidade humana, com base nos estudos de Ingo
Sarlet. Para no terceiro momento questionar qual o papel do Estado frente
a pobreza e a privação da dignidade humana.
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2. Conceito de pobreza: aspectos econômicos, sociais e jurídicos
relevantes
A pobreza é tema recorrente nas pesquisas acadêmicas e sem aparentes soluções inovadoras.
No Brasil, as questões que envolvem a pobreza e o pobre, não interessam em demasia aos juristas e aos tribunais. A temática é então
abordada com mais veemência por pensadores, cientistas, economistas.
Igualmente é trabalhosa a tentativa de conceituação do ser pobre, e
da relação da pobreza com os direitos humanos, haja vista ser o mesmo
conceituado por vezes como um termo jurídico e, em outros, moral.
Ocorre que o assunto da pobreza abarca a sociedade em diversos aspectos. Por certo:
Os pobres, assalariados ou não, já não estão localizados apenas na origem histórica ou nos limites geográficos da produção capitalista, encontrando-se cada
vez mais em seu coração – e assim, a multidão dos pobres surge também no
centro do projeto de transformação revolucionária. (HARDT; NEGRI, 2016, p.
72)

Na atualidade, verdadeiramente o “[...] conceito de indivíduo não é
definido pelo ser, mas pelo ter, em outras palavras, no lugar de uma ‘profunda’ unidade metafísica e transcendental, remete a uma entidade
‘superficial’ dotada de propriedade ou posse, hoje cada vez mais definida
em termos ‘patrimoniais’, como acionista”. (HARDT; NEGRI; 2016, p. 21).
Além do que, a definição de pobreza e de pessoa humana pobre é
também dificultada em virtude “das diversas formas de medição da pobreza, há a categorização ou classificação de classes (de A a E) de acordo
com a renda familiar. Mesmo assim, todos os critérios adotados não são
hábeis para definir a pobreza”. (SILVA, 2014, p. 40).
Mas este estudo quer cuidar desta temática e, para isso, se propõe a
desenvolvê-lo com base nos postulados teóricos de Amartya Sen - prêmio
Nobel em economia, que aumenta o enfoque da pobreza, tratando-a como
uma privação de capacidades.
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Antes porém, abordará em linha gerais o conceito de pobreza em aspectos econômicos, sociais e jurídicos.
Historicamente, a definição de pobreza passa por uma evolução em
1901, a partir de um estudo desenvolvido por Roewtree, economista britânico, que ao quantificar as necessidades básicas, envolveu a alimentação,
aluguel e itens básicos, como roupas e calçados, com vistas a estabelecer o
mínimo necessário em cada categoria. Já em 1960, o nível de renda é pautado em indicadores macroeconômicos, como o Produto Nacional Bruto
per capita, associado a ênfase no crescimento. Em 1970, a “questão da pobreza tornou-se fundamental com a manifestação de MacNamara no
encontro do Banco Mundial em Nairobi (1973) e, posteriormente, na publicação de Redistribuição com Crescimento” de Hollis Chenery, em 1974.
Além desses, considera-se de importância a ênfase na privação relativa,
inspirada no trabalho de Ruciman e Townesnd. Este último, redefiniu a
pobreza, “passando a significar não apenas não ter o nível mínimo de nutrição ou subsistência, mas também não atingir o padrão prevalecente
numa dada sociedade”. (SILVA, 2014, p. 40).
O pensador economista Amartya Sen também faz parte desta questão
histórica acerca das evoluções de pensamentos e visões a respeito da pobreza, demonstrando que suas teorias, muito embora sejam inovadoras,
partem de conceitos já construídos, os quais ele, observando a realidade
social os atualiza.
Ao se falar em sociedade e indivíduos em constante interação, a pobreza vem apresentada como “um indicador de injustiça social. É um signo
de que, provavelmente, interesses humanos essenciais foram violados,
muito embora pudessem ser prevenidos”. (EMERIQUE, 2009, p. XI).
Do conceito social de pobreza apresentado pela autora, ligado a uma
questão de injustiça, merece destaque o apontamento oportuno de que a
pobreza é uma questão passível de prevenção, em vistas da proteção aos
interesses humanos. Ou seja, claramente, não há que se falar em dignidade
da pessoa humana, quando esta pessoa encontra-se em estado de pobreza.
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Na Constituição Federal, o tema é abarcado no artigo 3º, inciso III, o
qual elenca que dentre os objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil, está “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”, buscado por certo, a construção de uma
sociedade justa, livre e solidária.
A tutela constitucional implica em erradicar ou eliminar a pobreza,
promovendo com isso também a eficácia da dignidade aos indivíduos que
a compõe.
Na perspectiva dos direitos humanos, a pobreza constitui uma:
[...] violação múltipla das liberdades fundamentais dos seres humanos e, sobretudo, a violação, do direito de viver uma vida digna tal como consagram os
documentos internacionais de direitos humanos a algumas constituições de
Estados, visto que a capacidade de realizar-se com dignidade, de poder gozar
uma vida que valorize ao indivíduo e que lhe permita devolver à sociedade o
melhor de si mesmo é um tipo de realização que depende de variadas dimensões. (EMERIQUE, 2009, p. XI).

Nesse aspecto jurídico, ligado a violação de múltiplas liberdades fundamentais e da vida com dignidade, há precisamente a proposta dos
documentos internacionais em tutela da vida da pessoa humana e, portanto, carrega as implicações jurídicas em caso de sua violação.
Nesse caso adentra-se a uma temática um tanto mais delicada ao se
refletir se há uma pretensão jurídica e se, portanto, os indivíduos da sociedade estariam fadados a responder juridicamente por não ajudar algum
indivíduo que se encontrasse em situação de vulnerabilidade, ajudando
por compaixão ou, em verdade, por uma imposição legal, ou se, apenas o
Estado seria o único responsável por assumir essa problemática.
Sobretudo pensa-se com mais veemência na atuação estatal quando
o assunto relacionado a pobreza perpassa pelo viés financeiro.
Para o Banco Mundial, a pobreza extrema é definida com “renda inferior a US$1,90 (cerca de R$ 7,06) por dia”. O relatório apresentado pelo
banco ainda demonstra que na América Latina e no Caribe:
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A região teve menos prosperidade compartilhada de 2010 a 2015 do que nos
anos anteriores, uma vez que as suas economias sofreram o impacto de uma
desaceleração nos preços globais de commodities. A região tinha quase 11% da
população com renda inferior a US$ 3,20 por dia e mais de 26% com renda
inferior a US$ 5,50 por dia em 2015. A pobreza, em dimensões não monetárias,
tais como a falta de acesso a água potável, saneamento adequado ou eletricidade, estava muito menos associada a aspectos monetários. (THE WORLD
BANK).

Cuida de um dado preocupante, revelando inclusive uma dificuldade
em se falar em condições de vida.
Há por certo, quando o assunto é a pobreza, uma crise de bem-estar
social ou uma obscuridade, o que para Habermas, “faz parte de uma situação em que um programa em termos de Estado de bem-estar social,
continuando a nutrir-se sempre da utopia da sociedade do trabalho, perde
a força de abrir possibilidades futuras para uma vida coletivamente melhor e menos arriscada.” (2015, p. 218).
É verdade que “[...] deve-se observar as privações que impedem a
vida digna e, ainda, todas as formas de omissão por parte do Estado fornecedor ou por que não, bem-estar social, cujo papel é proporcionar
condições mínimas de vida e dignidade.” (SILVA, 2014, p. 45).
Por certo, os dados são alarmantes, ainda mais se considerar que a
ausência de renda leva ainda a uma série de restrições a esses indivíduos.
Em verdade, o cenário não é bom.
Entretanto, o ideal aqui, são as tratativas da pobreza em um aspecto
maior, não apenas do indivíduo pobre, mas em estado de pobreza, o qual
por meio do desenvolvimento com liberdade, poderá alcançar a sua dignidade.
3. O estado de pobreza e a perspectiva de Amartya Sen
Amartya Sen, dispõe a questão da pobreza em um âmbito diferenciado, mais abrangente, sem considerar a questão da renda, somente. O
autor ancora os seus estudos nas capacidades humanas.
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Nessa perspectiva, “[...] a pobreza deve ser vista como privação de
capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que
é critério tradicional de identificação da pobreza”. Para Sen,
A perspectiva da pobreza como privação de capacidades 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. (2010, p. 120).

O autor é oportuno ao salientar que, não há como se pautar apenas
pela renda do indivíduo para considerá-lo pobre, se esta mesma condição
financeira, pode ter privado a sua capacidade de sair da pobreza. Sen
acrescenta sobre isso em outra oportunidade que “(1) O baixo nível de
renda pode ser uma razão para o analfabetismo e más condições de saúde,
além de fome e subnutrição; e (2) inversamente, melhor educação e saúde,
ajudam a auferir rendas mais elevadas”. (2010b, p. 35).
Sen ainda apresenta os argumentos em favor da abordagem da pobreza como privação de capacidade, segundo ele:
1) A pobreza pode sensatamente ser identificada em termos de privação de
capacidades; a abordagem concentra-se em privações que são intrinsecamente
importantes (em contraste com a renda baixa, que é importante apenas instrumentalmente).
2) Existem outras influências sobre a privação de capacidades – e, portanto
sobre a pobreza real – além do baixo nível de renda (a renda não é o único
instrumento de geração de capacidades).
3) A relação instrumental entre baixa renda e baixa capacidade é variável entre
comunidades e até mesmo entre famílias e indivíduos (o impacto da renda
sobre as capacidades é contingente e condicional). (2010b, p. 120).

Nesse caso, a medida em que se considera a pobreza como uma privação de capacidades, há, certamente, mais fundamentos para dispor que
a pobreza cuida de uma violação de Direitos Humanos. E explica que:
O que a perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é melhorar o entendimento da natureza e das causas da pobreza e privação desviando a
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atenção principal dos meios (e de um meio específico que geralmente recebe
atenção exclusiva, ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para
buscar e, correspondentemente, para as liberdades de poder alcançar esses
fins. (2010b, p. 123).

Amartya Sen apresenta a questão da pobreza de um modo diferente
do que é tradicionalmente abordado, sem, contudo, desconsiderar a importância da renda. Inclusive, em seus estudos chega a mencionar que “A
renda é um meio importantíssimo de obter capacidades”. (2000b, p. 124).
Mas que “juntamente com outras influências – tem de ser integrado a um
quadro mais amplo e completo de êxito e privação” (2010b, p. 35).
Daí se considerar a questão das capacidades, que se constituem:
[...] nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível
para ela. Portanto, a capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos
formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de vida diversos). (SEN,
2010b, p. 105).

A liberdade substantiva mencionada diz “não apenas a base da avaliação de êxito e de fracasso, mas também um determinante principal da
iniciativa individual e da eficácia social. Ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o mundo,
questões centrais para o processo de desenvolvimento.” (SEN, 2010b,
p.33).
Há, portanto, um estado de empobrecimento que vai além das causas
financeiras, surgindo em razão de alguma vulnerabilidade do indivíduo.
Segundo Sen há que se considerar nesses processos as vantagens dispensadas aos indivíduos, pois “ao julgar as vantagens que diferentes
pessoas têm em relação a outras, temos de olhar para as capacidades totais
que conseguem desfrutar.” (2011, p. 287).
Em verdade, a renda ou a riqueza não é o melhor critério para se
definir o indicador de vida ou de vantagens de uma pessoa. Sen em seus
estudos demonstra e inclusive, exemplifica de uma forma clara ao citar

Jéssica Terezinha do Carmo Carvalho; José Marcos Mine Vanzella | 425

que uma pessoa considerada rica, mas que esteja gravemente doente, pode
não ter maior vantagem do que um indivíduo considerado pobre e que
esteja forte e são, sem muitas restrições e, então o foco seria sobre as capacidades.
Ainda nessa linha de pensamento, outros autores seguem na definição mais ampla da pobreza, considerando que “[...] pobre não remete aos
que não têm nada, mas à ampla multiplicidade de todos aqueles que estão
inseridos nos mecanismos de produção social, independentemente de ordem social ou propriedade”. (HARDT; NEGRI, 2016, p. 56).
A pobreza, “está associada às condições de vida que a pessoa humana
tem, por exemplo, saneamento ambiental, alimentação, direito à moradia,
ao trabalho, às garantias e direitos da infância e juventude, como o direito
à educação”. (SILVA, 2018, p. 182).
Sen também expõe sobre essas melhorias de condições em uma perspectiva baseada na liberdade que traz uma certa semelhança genérica com
a questão da qualidade de vida “a qual também se concentra no modo
como as pessoas vivem (talvez até mesmo nas escolhas que têm), e não
apenas nos recursos ou na renda de que elas dispõem.” (2010b, p.40).
É verdade que “[...] deve-se observar as privações que impedem a
vida digna e, ainda, todas as formas de omissão por parte do Estado fornecedor ou por que não, bem-estar social, cujo papel é proporcionar
condições mínimas de vida e dignidade”. (SILVA, 2014, p. 45).
Amartya Sen, em seu livro “A ideia de justiça” (2011) lança um instigante exemplo reflexivo a partir da narrativa da disputa de uma flauta
entre três crianças. A questão se coloca em termos da sustentabilidade de
razões de justiça plurais e concorrentes, com pretensão de imparcialidade.
Anne é a única que sabe tocar. Bob é tão pobre que não possui brinquedo
algum. Carla é que a fez. Não se pode ignorar pretensões baseadas na satisfação humana, na remoção da pobreza ou no direito a desfrutar do
próprio trabalho. Porém em nossa sociedade pluralista conforme as palavras do autor:
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[…] teóricos com diferentes convicções, como os utilitaristas, os igualitaristas
econômicos, os teóricos do direito do trabalho ou os libertários sérios, podem
adotar a visão de que há uma só solução francamente justa, facilmente detectada, mas cada um argumentaria a favor de uma solução totalmente diferente
como a que é obviamente certa. (2011, p. 45).

Embora Amartya Sen, não apresente uma solução própria para o problema, que visa apenas no seu contexto lançar luz para a pluralidade das
razões teóricas. Pode-se a luz das suas teorias indicar uma alternativa conciliatória que remete a sua abordagem da teoria da escolha racional (228
et seq) e para o foco nas capacidades. A flauta pode ser dada a Clara que a
produziu na condição que se prontifica a ensinar Bob e Anne a fazerem
suas próprias flautas, desde que Anne também aceite ensinar Clara e Bob
a tocarem. O foco no desenvolvimento das capacidades como liberdade,
possibilita que todos ganhem em capacidade e liberdade. Ao transferir
analogamente o exemplo da flauta para a sociedade pode-se identificar o
seguinte. As exigências condicionais feitas a Clara e Bob, podem ser comparadas a impostos progressivos. Aos quais também correspondem
benefícios. (Tais como: condições básicas de vida, educação, saúde, infraestrutura etc.) Anne também recebe uma Flauta e Bob aprende a tocar.
Bob, mais carente recebe mais e adquire as capacidades necessárias. É evidente que os processos de negociação, compromissos e consensos sociais,
são deveras mais complexos que o modelo simplificado aqui descrito.
Há muitos fatores carentes de atenção quando se fala em pobreza.
Cuida de um assunto que exige muito mais que uma análise da renda de
um indivíduo. Todos por certo, têm por fim entender examinar e possibilitar meios de se cuidar dos indivíduos em estado de pobreza. O que se
quer com este estudo é demonstrar que o enfrentamento da pobreza em
um viés amplo, ligado a um contexto de privação de capacidades, pode por
meio da promoção de vantagens e das liberdades dos indivíduos, pode corroborar com a eficácia do princípio da dignidade da pessoa humana.
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4. A efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana em
tempos de pobreza
Na vida em sociedade, essencial para a formação humana, há cada
vez mais, a perda do sentido da vida, e o homem, com capacidade de pensar, sentir e agir, tornou-se uma coisa. Se não bastasse, muitos ainda
encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade social.
Entretanto, essa pessoa humana, em estado de pobreza, muitas vezes
tratada como coisa, possui uma dignidade, a qual merece ser resguardada.
A “dignidade, acima de tudo, diz com a condição humana do ser humano, cuida-se de assunto de perene relevância e atualidade, tão perene e
atual quanto for a própria existência humana”. Cuida de uma qualidade
intrínseca e indissociável de todo e qualquer ser humano – meta permanente da humanidade, do estado e do direito. (SARLET, 2011, p. 31).
Historicamente, no pensamento cristão, o ser humano não podia ser
transformado em mero objeto ou instrumento, já que foi criado a imagem
e semelhança de Deus e, portanto, é dotado de um valor próprio e que lhe
é intrínseco, posição igualmente observada por Tomás de Aquino.
(SARLET, 2011, p. 34-37).
A dignidade é algo inerente, um valor absoluto e que não pode ser
retirado, o qual o direito poderá exercer um papel crucial na sua proteção
e promoção. Diz sobre a
A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua
participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e vida
em comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos
demais seres que integram a rede da vida. (SARLET, 2011, p. 73, grifo do autor).
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Certo é ainda que “A dignidade da pessoa humana tornou-se, aos
poucos, um valor ético que entrou a fazer parte dos valores da sociedade”.
(VANZELLA; RAMPAZZO, 2016, p. 41).
Para a Ciência jurídica, o “princípio da dignidade da pessoa humana
atua como ‘alfa’ e ômega do sistema das liberdades constitucionais e, portanto, dos direitos fundamentais”. (SARLET, 2011, p. 91).
Não há dúvida que somente haverá espaço para a dignidade, onde
houver liberdade, autonomia, igualdade em direitos. Quando os direitos
fundamentais forem reconhecidos e minimante assegurados. (SARLET,
2011, p. 71).
Daí tratar da dignidade da pessoa humana como uma proposta frente
ao estado de pobreza: “[...] a dignidade da pessoa humana, esta (pessoa)
considerada como fim, e não como meio, repudia toda e qualquer espécie de
coisificação e instrumentalização do ser humano.” (SARLET, 2011, p. 45).
Também por isso, “é imprescindível que se outorgue ao princípio
fundamental da dignidade da pessoa humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a máxima de eficácia e efetividade possível, em suma,
que se guarde e proteja com todo o zelo e carinho este coração de toda
sorte de modéstias e agressões [...]”. (SARLET, 2011, p. 172).
Parece, de certa forma, que a vida em sociedade encontra-se “num
contexto de escassez, a saída mais visível é lutar individualmente pela sobrevivência, não necessariamente por direitos”. (PATTO, 2010, p. 271,
apud, SILVA, 2014, p. 28).
Importante ainda registrar que “o reconhecimento da dignidade humana supõe a construção e revisão de novas instituições sociais”.
(VANZELLA; RAMPAZZO, 2016, p. 41). Para com isso, garantir de forma
permanente a tutela à vida humana digna.
A vida humana é carregada de inúmeras necessidades, como visto.
Mas se faz preciso pensar quais seriam as necessidades comuns da sociedade em que se vive. É necessário:
[...] indagar se a concepção de seres humanos nela implícita é suficientemente
ampla. É certo que as pessoas têm “necessidades”, mas têm também valores e, em
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particular, elas prezam sua capacidade de raciocinar, avaliar, agir e participar. Ver
as pessoas somente em termos de suas necessidades pode nos proporcionar uma
visão um tanto acanhada da humanidade. (SEN, 2010a, p. 65).

Isso significa, que é necessário, uma compreensão abrangente da pessoa humana, a qual deve levar em conta sua cultura e liberdade. Além do
que, o princípio da Dignidade da pessoa Humana, impõe ao Estado o
[...] dever de respeito e proteção, a obrigação de promover condições que viabilizem e removam toda sorte de obstáculos que estejam a impedir as pessoas
de viverem com dignidade. Da dupla função de proteção e defesa segue também o dever de implementar medidas de precaução procedimentais e
organizacionais no sentido de evitar uma lesão da dignidade e dos direitos
fundamentais, ou quando isto não ocorrer, com o intuito de reconhecer e fazer
cessar (ainda que para efeitos simbólicos), ou, de acordo com as circunstâncias, minimizar os efeitos das violações, inclusive assegurando a reparação do
dano. (SARLET, 2011, p. 133).

E tudo isso leva a refletir acerca do conceito eficaz de vida digna. Na
sua obra “Sobre Ética e economia”, Amartya Sen afirma que: “Considerações
éticas poderiam induzir à maximização de algum outro objetivo que não o
bem-estar pessoal a alicerçar-se em uma base mais ampla que o consumo
do indivíduo” (p. 2008 a p. 97). A sociedade em estado de pobreza clama,
cada vez mais por intervenções estatais capazes de aumentar as capacidades
dos indivíduos, de promover oportunidades sociais, aquelas trabalhadas por
Amartya Sen como “disposições que as sociedades estabelecem nas áreas da
educação, dos cuidados de saúde, etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor.” (2010b, p. 59).
Amartya Sen ainda dispõe sobre a importância das liberdades, já que
“fornece uma fundamentação não só para afirmar nossos próprios direitos
e liberdades, mas também para considerar as liberdades e direitos dos outros.” (2011, p. 402).
A teoria desenvolvida por Amartya Sen acerca da pobreza, por certo,
em muito contribui para que o princípio da dignidade da pessoa humana
seja efetivo.
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Melina Fachin expõe a teoria de Amartya Sen como como um cabedal
estrutural básico:
[...] a promoção desse cabedal estrutural básico é apenas o princípio da marcha em prol da expansão das liberdades em direção à efetiva liberdade
substancial e ao pleno desenvolvimento humano. Do mesmo modo que a pobreza é uma fonte de privações múltiplas, sua remoção, por este minimum
standard of living, propicia o desenvolvimento humano e coloca as pessoas no
centro do palco, não como meras espectadoras, mas titulares de seus processos
vitais. (2015, p. 338, grifo da autora).

A descrição da autora acerca da teoria de Amartya Sen, por certo
acentua ainda mais a sua exatidão. Em verdade, não trata-se apenas de
uma teoria, mas de um estudo que é capaz de colocar o agente ou o indivíduo como titular da sua vida e promotor de suas necessidades. Não se
fala de pessoas em estado inativo que aguardam a realização de programas
e projetos estatais, mas de pessoas capazes de assumir o seu papel diante
da sociedade em que vive.
Amartya Sen, em seu livro “Desigualdade reexaminada” (2008b)
afirma que: “Portanto, a importância da diversidade humana na avaliação
da desigualdade, […] pode também ter uma relevância considerável para
a natureza e influência do problema do incentivo na busca de políticas
igualitárias”. (p. 217). Por sua vez Neuro Zambam, em sua obra “Amartya
Sen liberdade, justiça e desenvolvimento sustentável” (2012) faz o seguinte
comentário sobre a questão do desenvolvimento no sentido da justiça e do
combate às desigualdades:
A escolha de espaços onde a igualdade é possível ou necessária precisa contemplar a existência de desigualdade em outros. […]. O ponto fundamental
para essa arquitetura é a constatação da existência de uma ampla desigualdade, que precisa ser admitida como condição para a justiça. A ‘igualdade
basal’ é o espaço onde a construção da igualdade é possível e se torna a ‘base
informacional’ que contém os elementos para a avaliação das condições de
justiça numa sociedade com muitas desigualdades, mas exercem influência sobre as relações humanas, a estrutura da vida social, o estabelecimento dos
diversos tipos de contrato, os interesses econômicos e políticos, a forma de
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compreender e valorizar os recursos disponíveis e a sua utilização, assim como
as manifestações culturais e as exigências para um relacionamento entre os
povos. (p. 251).

Fica muito claro que, dada a complexidade da sociedade e do problema da desigualdade e por consequência da pobreza, não se pode
eliminar todas as desigualdades de uma só vez, mas partindo do seu reconhecimento, implementar políticas que escolham os campos de igualdade
basal. O que é orientado para a afirmação das capacidades.
Amartya Sen também compreende que “as exigências da igualdade não
podem ser interpretadas ou compreendidas claramente sem que se atente
claramente para considerações da eficiência” (2008b, p. 218). Isso significa
que as exigências de igualdade devem ser avaliadas também a partir de outras considerações. Numa fórmula simples ele explica na página seguinte: “
[…] a pessoa A terá um tratamento preferencial sendo ajudada a chegar a sua
realização máxima x sem que todas as demais sejam puxadas para baixo
[desde seu respectivo potencial máximo de 2x]”. (p. 219). Como se pode constatar, ele dá importância ao desenvolvimento das capacidades, mas também
aos seus funcionamentos na sociedade, por isso também afirma um pouco
adiante: “A justiça dos ordenamentos deve ser sensível aos respectivos impactos de diferentes sistemas sobre os aspectos agregativos e distributivos
das liberdades e capacidades efetivas das pessoas”. (2008b, p. 222). É neste
sentido, da avaliação da justiça dos ordenamentos que Amartya Sen afirma:
“O argumento a favor da reorientação da análise da pobreza desde rendas
baixas para capacidades básicas insuficientes pode ser conectado, em última
análise, a interesses fundamentais alternativos”. (2008b, p. 227). Esses interesses fundamentais alternativos dizem respeito aos meios mais eficazes para
realizar o princípio da dignidade humana e das liberdades fundamentais.
Melina Facchin expõe que “quando as pessoas passam a significar o
seu próprio desenvolvimento, levam em conta as reminiscências nas quais
estão mergulhadas e seus anseios acerca de uma vida que valha a pena ser
vivida”. (2015, p. 339). Isso segundo ela se dá em virtude do colorido que
o direito ao desenvolvimento traz consigo.
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Haverá dignidade quando o ser humano conseguir oportunidades,
que possibilitem vantagens e liberdades. E isso, “não só pode ser importante para a qualidade de vida humana, como também pode contribuir
muito para entendermos e reagirmos às outras privações que afetam os
seres humanos”. (SEN, 2011, p. 450).
Faz-se necessário, mais do que nunca, reconstruir com eficácia o conceito de pessoa:
Há uma ocasião perturbadora, deve-se descobrir novos caminhos, encontrar
utilidade nas novas formas de viver e (re) construir um novo sentido da vida
humana, promovendo a sua dignidade e levando a pessoa humana para além
dos muros que os mantiveram à margem. (SILVA, 2014, p. 23).

Vencer a questão da pobreza por meio da promoção de liberdades é efetivar o princípio da dignidade da pessoa humana. Como visto no exemplo das
três crianças e a flauta relatada no início da pesquisa, todos podem ganhar
com isso. Mas sua controvérsia exige o respeito as razões de cada um, além
de uma mediação para a negociação compromisso e finalmente o consenso
necessário para a efetivação das ações. Viver numa sociedade bem ordenada
traz uma série de benefícios aos indivíduos, os quais podem se beneficiar dos
bens e serviços públicos, além da tranquilidade, segurança e do bem-estar
social de uma sociedade de pessoas livres e iguais que cooperam.
5. Conclusão
Esse trabalho teve como ponto de partida a seguinte questão: Como
a compreensão do estado de pobreza a partir de Amartya Sen apresenta a
negação do princípio da dignidade humana e implica a adoção de políticas
públicas eficazes?
No primeiro momento, Verificou-se que o número de pobres cresce
cada vez mais. Há um clamor por intervenções do Poder Judiciário e a
questão financeira continua a ser vista como causa única da pobreza. Observou-se que os critérios de classificação da pobreza, centrados na renda
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não são adequados. Entretanto afirma-se que a pobreza é um indicador de
injustiça social. Também observou-se que consta na Constituição Federal
o propósito de, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Demonstrando claramente a busca por certo,
da construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Que a pobreza implica violação múltipla das liberdades fundamentais dos seres humanos e,
sobretudo, a violação, do direito de viver uma vida digna. Discorreu-se sobre o estado de pobreza como uma privação de capacidades, conforme
estudo desenvolvido por Amartya Sen. Neste sentido a pobreza não é aferida apenas a partir da renda, mas de forma muito mais ampla e complexa
está ligada há um contexto de privação de capacidades. Uma questão desafiadora no seio judicial. Não suprime a questão da renda, a qual é
considerada um meio importantíssimo para a obtenção de capacidades. A
capacidade é entendida como uma liberdade substantiva e a pobreza está
associada as condições de vida que a pessoa tem.
No segundo momento abordou-se a efetividade do princípio da dignidade humana, partindo da literatura brasileira. Com autores como
Sarlet, afirma-se a importância do princípio da ‘dignidade acima de tudo”.
Essa qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Reafirma-se que a pessoa deve ser considerada
como fim, e não como meio. Ampliando a concepção das necessidades para
os valores retoma-se a abordagem de Sen, no que diz respeito ao princípio
da dignidade humana.
No terceiro momento, retomou-se a leitura de Sarlet, o qual afirma o
papel do Estado de remover toda sorte de obstáculos que estejam a impedir as pessoas de viverem com dignidade. Ressalta-se a dupla função de
proteção e defesa. Ressaltou-se com Sen a importância das liberdades, já
que fornecem uma fundamentação não só para afirmar nossos próprios
direitos e liberdades, mas também para considerar as liberdades e direitos
dos outros. Neste sentido a erradicação da pobreza e a concepção do desenvolvimento como liberdade contribuem para que a afirmação do
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princípio da dignidade da pessoa humana seja efetiva. Tem-se que a marcha em prol da efetiva liberdade substancial, faz-se com políticas públicas
eficazes que colocam as pessoas no centro. Mostra-se que o desenvolvimento humano se dá quando superando a pobreza em seu sentido de
privação de capacidades as pessoas podem optar pelo tipo de vida que vale
a pena ser vivida, porque possuem oportunidades sociais.
Fica claro que a compreensão do estado de pobreza, a partir de Amartya Sen, superando o viés financeiro se dá como privação de capacidades,
que impedem as pessoas de exercer a liberdade substantiva, para ter a vida
que valorizam. Isso atenta contra a dignidade da pessoa humana, por violar suas liberdades fundamentais e implica a existência de políticas
públicas eficazes que promovam as pessoas e suas capacidades.
Haverá dignidade a um indivíduo se o estado de pobreza for superado, por meio de vantagens, oportunidades sociais, liberdades. Tratar da
pobreza apenas no viés financeiro, por certo, não trará sucessos. Os postulados teóricos de Amartya Sen em muito colaboram com a promoção da
dignidade da pessoa humana.
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Fumar não causa câncer:
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1. Introdução
Imagine uma biblioteca com um infindável acervo de informações sobre todos os assuntos, essa biblioteca fica sempre aberta e a humanidade
exerce o papel de bibliotecário. Em meados da década de 1940, essa biblioteca era só um conceito, hoje a internet realiza essa ideia. Contudo, no
atual contexto da dita “sociedade da informação”, onde temos acesso a essa
biblioteca de forma instantânea, mais acesso e mais informação não significam, mais conhecimento.
Atingiu-se um ponto em que cada pessoa ou grupo acredita naquilo
que lhe convém ou que melhor serve aos seus interesses, desconsiderando
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o meio social. Grupos que, frequentemente, quando questionados respondem prontamente que a liberdade de expressão lhes garante a proteção de
seus discursos.
Em tempos onde se questiona a eficácia e a segurança da vacinação
em massa, as consequências climáticas e a própria existência do aquecimento global, o espectro político em que o Nazismo se insere, é necessário
refletir se existem limites da liberdade de expressão nas democracias
quando ela dá vazão a afirmações que se opõe ao discurso científico 4 e carrega consigo a possibilidade de causar danos sociais de qualquer natureza,
atingindo bens jurídicos diversos, como o meio ambiente e outros direitos
difusos.
Observa-se com esses movimentos uma crescente “relativização” do
discurso científico impactando na sua credibilidade e legitimidade, o que
muitas vezes coloca em xeque avanços humanos trazidos pela ciência.
Logo, o presente trabalho tem como problema de pesquisa, verificar a possibilidade de desenho de limites entre liberdade de expressão e direito de
estar errado no mundo globalizado.
O objetivo geral desta pesquisa consiste é definir linhas de raciocínio
que possibilitem tratar o Direito de estar errado como algo que excede o
direito à liberdade de expressão, desde que gere danos sociais verificáveis.
Parte-se da perspectiva de Amartya Sen sobre a globalização e seus efeitos
nas sociedades, para além da dualidade ocidente e oriente, em que o principal problema deste fenômeno centra-se na equidade de acesso e
oportunidades justas em um mundo globalizado.
O primeiro objetivo específico é conceituar a liberdade de expressão,
diferenciando-a das demais “liberdades comunicativas” como a liberdade
de imprensa, pensamento e informação. Não obstante, busca-se demonstrar que a concepção de liberdade de expressão varia de acordo com o
147F

4

O termo “discurso científico”, para este estudo, é compreendido como a “cristalização do conhecimento” obtido por
meio do emprego de métodos e técnicas validadas pela comunidade acadêmica alcançar consenso científico, em oposição ao senso comum. É caracterizado pela objetividade e pretensa neutralidade, eis que este discurso também é
construído e desconstruído ao longo da história, assim como permeado por relações de poder. Não se tem a pretensão
de tratá-lo como perfeito, mas como um discurso metodologicamente construído e nevrálgico ao desenvolvimento
humano como processo.
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contexto jurídico, histórico e filosófico de cada sociedade. Como poderia se
esperar, o caso brasileiro assume sua própria concepção deste direito, que
será elucidada ainda neste tópico.
O segundo objetivo específico é mapear o “Direito de estar errado”
como conceito operacional, partindo dos conceitos de comunicação e informação, apresentar o conceito de discurso em erro, diferenciando-o do
ato de discursar em erro. O objetivo serve ao propósito de pontuar quando
a liberdade de expressão no discurso se torna direito de estar errado, exatamente pelo fato de causar danos sociais.
Para tanto, utiliza-se a metodologia hipotético-dedutiva e a técnica de
pesquisa bibliográfica. A hipótese formulada é de que o direito de estar
errado, quando se opõe ao discurso científico e carrega consigo a possibilidade de causar danos de qualquer natureza, pode ser considerado como
para além dos limites da liberdade de expressão.
2. Liberdade de expressão (i)limitada?
Seria possível, uma sociedade ser considerada democrática se nela
não houvesse liberdade de expressão? Categoricamente é possível responder que não. Além de ser um direito humano tal liberdade é uma das mais
caras e importantes para as democracias. Tal importância já foi evidenciada pelo próprio Amartya Sen (2015;2010) em trabalhos como Glória
Incerta e Desenvolvimento como Liberdade.
Neste tópico, pretende-se conceituar e contextualizar a liberdade de
expressão na sociedade contemporânea, especificamente no caso brasileiro, bem como discutir, se esta liberdade de expressão é uma liberdade
irrestrita e ilimitada, onde todos os discursos independentemente de seu
conteúdo, encontram proteção.
Antes de realizar tal objetivo, é necessário compreender o surgimento
das liberdades relativas a comunicação bem como algumas diferenças entre elas. A liberdade de pensamento foi a primeira das liberdades
comunicativas a ser reconhecida e protegida, e diz respeito à liberdade de
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ter suas próprias crenças e convicções. A liberdade de informação diz respeito à circulação, e amplo acesso à informação e opiniões. Já a liberdade
de imprensa, significa, antes de tudo “liberdade de imprimir 5”
(GUARESCHI, 2013).
Embora existam autores que tratam a liberdade de expressão e de pensamento como esferas autônomas e dissociadas como observado acima,
uma visão de mutualismo entre essas liberdades parece ser mais acertada,
como pontua Bolesina (2016, p.196) uma vez que qualquer expressão é a
manifestação de algum pensamento. Para ser expressão, é preciso que ela
tenha sido, em algum momento, elaborada na consciência. Não obstante,
um controle de pensamento propriamente dito seria possível em distopias
como a orwelliana 1984, ou ainda em contextos de “lavagem cerebral”.
A Constituição Federal de 1988 promulgada após longos anos de violenta censura e repressão da ditadura militar, trata do tema das liberdades
comunicativas em distintos artigos, reiteradas vezes. Logo no artigo 5º,
estão postuladas a liberdade de manifestação (Inciso IV), a liberdade de
consciência religiosa (VI) e a liberdade de expressão e comunicação (Inciso
IX). Ainda, ela possui um capítulo próprio para tratar da Comunicação Social, que vai do artigo 220 até o artigo 224, fato que ressalta a importância
e o espaço que a livre comunicação de ideias possui na sociedade brasileira
após a redemocratização.
Na Constituição a liberdade de expressão, por sua vez, contempla a
liberdade para exercer qualquer atividade intelectual, seja para expressar
alguma ideia, opinião ou pensamento por qualquer meio, seja uma criação
artística, literária ou científica, livre de censura ou repressão. Nota-se que
ela não diferencia a as atividades científicas das opinativas ou artísticas.
Carvalho (1999, p.21) por outro lado, faz uma diferenciação entre a liberdade de informação e de expressão. Enquanto que a liberdade de
148F

5

Ela surge em um contexto histórico e político onde o surgimento da técnica de impressão por tipos móveis permitia
a circulação de ideias e opiniões de uma forma mais livre. Isso representou uma mudança nos centros e redes de
poder simbólico que muitas vezes escapavam do controle do Estado e da Igreja. A possibilidade de acontecerem
mudanças nos centros e redes de poder simbólico que levassem a uma fragmentação da autoridade fizeram com que
tanto o Estado quanto a Igreja passassem a restringir seu uso (THOMPSON, 2005).
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expressão compreende pensamentos, críticas, opiniões ou expressões artísticas, a liberdade de informação refere-se à comunicação de fatos,
acontecimentos, estando necessariamente ligada com os critérios de veracidade, neutralidade e imparcialidade.
De qualquer forma, é importante frisar que, no contexto atual o papel
do Estado não se restringe em apenas manter uma conduta negativa, de
não interferência e não praticar censura. Mas também implica em ações
positivas que visem aplicar o alcance da liberdade de expressão para todos
os sujeitos, tais como a democratização dos meios de comunicação e expressão, bem como o combate a intolerância e a discriminação com base
em opiniões ou pensamentos.
“A ironia da liberdade de expressão” de Owen Fiss (2005, p.48) consiste exatamente neste aspecto: o papel do Estado é proteger e viabilizar a
liberdade de expressão, ainda que ele mesmo seja o alvo das críticas. Ainda,
nem sempre é o Estado que ameaça a liberdade dos sujeitos de se expressarem. Muitas vezes essa ameaça parte dos próprios sujeitos na medida
em que o discurso daqueles que possuem mais poder acabam por soterrar
ou abafar aqueles que estão em desvantagem. Trata-se do “efeito silenciador do discurso”, em que às vezes “é preciso diminuir a voz de alguns para
ouvir a de outros”.
Feitas essas diferenciações, passa o trabalho a analisar qual é a concepção de liberdade de expressão adotada no caso brasileiro. Na
contemporaneidade, sobretudo com a popularização das redes sociais, observam-se muitos casos em que, ao exercer a liberdade de expressão as
pessoas acabam violando direitos de outros, sejam eles individuais ou
transindividuais.
2.1 Liberdade de expressão à brasileira
Nesse contexto é necessário retomar a discussão sobre os limites da liberdade de expressão, isto é, em uma sociedade democrática o direito à
liberdade de expressão é absoluto e ilimitado? De fato, os limites construídos
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em torno da liberdade de expressão dependem muito da própria concepção
de liberdade e também de democracia que uma sociedade possui. Essas limitações encontram fundamento em bases filosóficas, sociais e jurídicas.
Isso faz com que, em países como Estados Unidos, por força da interpretação que se dá a Primeira Emenda da Constituição certos discursos
ainda que tenham contenham mensagens que incitem a intolerância e o ódio
contra minorias sejam aceitas. Houve um alargamento no escopo da liberdade de expressão que permitiu que outros direitos como privacidade, honra
e igualdade ficassem enfraquecidos diante da proteção ilimitada ao discurso.
Segundo o entendimento jurisprudencial construído ao longo do
tempo, foi de que as restrições ao hate speech envolvem limitações ao discurso político do ponto de vista do manifestante, sendo em regra,
inconstitucionais:
Assim, nem a difusão das posições racistas mais radicais e hediondas pode ser
proibida ou penalizada. Isto porque, entende-se que o Estado deve adotar uma
postura de absoluta neutralidade em relação às diferentes ideias presentes na
sociedade, ainda que considere algumas delas abjetas, desprezíveis ou perigosas (SARMENTO, 2003, p.9).

É por isso que passeatas e manifestações que representam os discursos discriminatórios, como o white power são permitidas, inclusive com a
colocação de frotas policiais à disposição para evitar confrontos e garantir
a segurança dos manifestantes.
Como exceções a esta concepção de liberdade de expressão estão apenas as às manifestações que pudessem provocar uma imediata reação
violenta da audiência (fighting words). Observa-se ainda, que a finalidade
desta proteção nem é a proteção ao direito das vítimas, mas a garantia da
ordem e da paz públicas (SARMENTO, 2009).
No caso brasileiro a liberdade de expressão não foi concebida como um
direito absoluto. Existem direitos fundamentais que lhe impõem restrições e
limites, como a indenização por dano moral ou à imagem (art. 5º, inciso V) e
a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem (art. 5º, X).
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Trata-se de uma concepção de liberdade de expressão em que posições contrárias aos valores democráticos não devem ser toleradas,
exatamente para proteger as democracias do colapso. Ao proibir a circulação de discursos de ódio e seus subjacentes, procura-se evitar que sujeitos
cheguem ao poder utilizando-se desses discursos para abolir garantias e
direitos fundamentais (SARMENTO, 2003). Não obstante, discursos intolerantes incitam o ódio contra minorias que serão, de uma forma ou outra,
atingidas e estigmatizadas. Logo, a proibição do discurso de ódio não prejudica as democracias, muito pelo contrário, as fortalece.
Uma liberdade de expressão que admite discursos que prejudicam
terceiros trata-se de uma liberdade em seu aspecto formal apenas. Por outro lado, a liberdade de expressão em sua forma “substancial”, requer a
análise do conteúdo do discurso (BOLESINA, 2017, p.175).
Sem a pretensão de esgotar a discussão levantada por Carvalho, mas
com o objetivo de demonstrar que no que tange os discursos em erro capazes de gerar algum tipo de dano social, os sujeitos não estão protegidos
pela liberdade de expressão para disseminá-los. Um argumento que se
sustenta também no direito de ter acesso à informação verdadeira, nos
termos das colocações de Carvalho (2008).
Ele ressalta que com a passagem de um Estado Liberal para um Estado Social, além da liberdade de informação, exige-se uma retomada de
posição com o acréscimo do “direito à informação”. Isto porque o postulado liberal da livre informação apenas garante que o informador noticie
o que quiser, quando quiser e da forma que quiser. Por outro lado, o direito
à informação compreende não apenas o direito do informador pesquisar
sem embaraços do poder público, mas também dos receptores das informações as selecionarem e receberem. Mas além disso e de forma
substancial o direito ao público à informação verdadeira.
Partindo deste pressuposto, Carvalho (2008, p.105) enfatiza “o direito à informação verdadeira”. Trata-se de um direito transindividual,
indivisível, cujos titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Nesse sentido, todas as pessoas que recebem
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informações possuem o direito de receber uma informação verdadeira, e
que todos esses titulares de um direito difuso à informação verdadeira estão submetidos à tutela do Estado para proteção desse direito 6.
Cabe relembrar aqui o caso Ellwanger 7, julgado pelo STF em 2003, que
evidencia a concepção de liberdade de expressão que o Brasil acolheu. O empresário e escritor Siegfried Ellwanger foi condenado a dois anos de reclusão
por incitação ao racismo em virtude da publicação de uma obra que nega o
holocausto, intitulado “Holocausto: Judeu ou Alemão? Nos Bastidores da
Mentira do Século’’ (1987). O escritor foi condenado pelo Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul e em 2003 o STF negou-lhe provimento ao Habeas
Corpus. Não obstante, ele possuía uma editora especializada em publicações
antissemitas e de revisionismo histórico do holocausto.
A esta altura já fica evidente que a ideia de liberdade de expressão
adotada no caso brasileiro não é absoluta e irrestrita, uma vez que ela encontra-se limitada por outros direitos, como honra, intimidade e
privacidade. Não obstante, discursos com conteúdo discriminatório e que
promovam o ódio são rechaçados. Porém, o que dizer dos discursos que
carregam consigo a possibilidade de causar algum tipo de dano social, seja
ele de natureza ambiental, econômica ou social exatamente porque relativizam fatos cientificamente comprovados? O direito à liberdade de
expressão confere proteção à relativização do discurso científico? É o que
se discutirá no próximo item.
149F
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3. Informação, comunicação e o direito de estar errado
Um dos fatores de diferença que o mundo viu emergir nos últimos anos
foi o papel da interconectividade humana na forma e na estrutura da informação e da comunicação. É fato que os elementos de interconectividade são
6

Carvalho (2008, p.109) cita o exemplo da exibição do debate Collor e Lula em 1990, na eleição presidencial. Sem
considerar os aspectos do direito eleitoral, o que torna o caso ainda mais complexo, qualquer legitimado poderia
propor uma ação judicial exigindo que uma versão sem cortes do debate fosse transmitida como forma de reparação
à verdade, pois se trata de um abalo institucional em detrimento de toda sociedade.
7

HC nº 82.424/RS, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 19/09/2003 (BRASIL, 2003).
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estudados como ferramentas de informação e campanha há pelo menos
duas décadas (DULIO; GOFF; TURBER, 1999), e consequência natural da
popularização da tecnologia é o enaltecimento da importância do assunto,
no entanto, talvez nem o mais preciso dos oráculos seria capaz de prever
que em meio à informação infinita o disparate seria normal e que o razoável,
e mesmo a humilde coerência, seriam quase milagrosa exceção (BORGES,
1944, p. 42).
Talvez a alusão à Biblioteca de Babel seja o ponto perfeito para dar
início à análise dos motivos pelos quais a forma e a estrutura de informação foram mudados pelo estado da arte da interconectividade humana,
mas antes de entender o porquê essa mudança de estrutura significa tanto,
é necessário observar o elemento da comunicação.
A comunicação, seja ela como veículo ou como objeto, é o elemento
de relevância de algumas teorias de peso utilizadas para estudar a sociedade. Algumas referenciadas de forma direta no título da proposta, como
a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas, e outras alocadas de forma
estrutural, como é o caso da Teoria Sistêmica Autopoiética em Luhmann.
Em Habermas, quando o autor se propõe a explicar “a possibilidade
de fundamentar as ciências sociais em uma teoria da comunicação”
(HABERMAS, 2012, p. 6), coloca que em sua teoria “a linguagem assume,
além da função de entendimento, o papel de coordenação das atividades
orientadas por fins de diferentes sujeitos da ação, e o papel de um meio da
própria socialização dos sujeitos da ação” (HABERMAS, 2012, p. 10). A linguagem, como mecanismo da comunicação, serve à sociedade como um
meio de socialização e, em última instância, como único meio de exteriorização suficientemente complexa do indivíduo (autoapresentação
comunicativa) (HABERMAS, 2012, p. 80).
Para Luhmann a comunicação é meio da operação social, como um
estado de acontecimentos extremamente improvável e que se transforma
em provável por sua própria ocorrência (LUHMANN, 2012, p. 113), o que
significa que o ato de produzir significantes que criam estados mentais em
outros seres (comunicação) se mostra como incrivelmente provável, ao
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tempo que se torna provável como resposta ao acontecimento da comunicação em si. É exatamente no desenvolvimento da comunicação como
meio que se verificam drásticas mudanças estruturais na sociedade para
Luhmann, desde a invenção da escrita (LUHMANN, 2012, p. 150), até o
advento das mídias eletrônicas (LUHMANN, 2012, p. 181).
De fato, a comunicação protagoniza muito das estruturas, da complexidade, e mesmo pode, por vezes, ser tratada como o elemento de
relevância que possibilita a existência da sociedade em si. É exatamente
por esse motivo que uma mudança (formal e estrutural) da comunicação
como objeto afeta a sociedade nas próprias burocracias de decisão (democracia procedimental), e passa a justificar discussões, como a presente, em
torno da liberdade de expressão.
As mudanças formais e estruturais da comunicação são elementos de
fácil constatação e exemplificação. Sobre as mudanças formais, que dizem
respeito à forma com a qual a sociedade comunica, de forma burocrática
e não-burocrática, é possível citar o PLS 176/2018 (BRASIL, 2018), que discute a possibilidade de alteração do Código de Processo Civil Brasileiro
para possibilitar o ato de intimar por aplicativos como o WhatsApp. As
mudanças estruturais, que dizem respeito à estrutura da comunicação em
si, podem ser exemplificadas no reconhecimento da mais utilizada ferramenta de comunicação, o smartphone como doença (HERRERO;
URUEÑA; TORRES; HIDALGO, 2019).
Já a informação, em termos formais, passou por mudanças quiçá
ainda mais profundas. Em termos formais, a revolução dos meios de comunicação em massa (LUHMANN, 2000), também chamados de TICs
(tecnologias de informação e comunicação), trouxe alterações drásticas à
existência e construção formal da informação, uma vez que desde a popularização do conhecimento (mesmo que como ruído e não como
informação estruturada) criou um fenômeno praticamente intransponível: a informação em massa generalizou o fenômeno do conhecimento
geral, do conhecimento sobre o que se sabe e sobre o que não se sabe
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(LUHMANN, 2000, p. 123), o que banaliza drasticamente a informação
como conceito.
A estruturação da informação passou por uma mudança ainda mais
drástica que as mudanças formais do conceito. A internet como objeto passou a representar nada mais nada menos do que a Biblioteca de Babel de
todas as informações já criadas pelo ser humano, em uma situação na qual
informações que não estão presentes na rede, virtualmente inexistem, (literal e figurativamente). O fato é que a intensidade de geração de
informações cresce em velocidade tão vertiginosa que só no ano de 2016,
a sociedade gerou mais informações do que toda a história humana até o
ano de 2015 (HELBING, et. al., 2019, o. 74), e é impraticável o ato de encontrar tendências de atenuação desse efeito.
3.1 Direito de estar errado como categoria operacional
Quando se fala em informação e comunicação no ano de 2019, é impossível não remeter às marcas dos acontecimentos das eleições ao redor
do mundo e sobre como o contexto apresentado na primeira parte da presente seção tem gerado elementos de diferença em diversos pleitos ao
redor do mundo. De fato, a decisão política é um elemento interessantíssimo ao estudo do direito de estar errado e da liberdade de expressão como
direito. No entanto, para o presente estudo o referido elemento deve ser
observado somente como ferramenta de diagnóstico, tanto pelo fato de o
estudo ser o primeiro esforço no sentido de conceituar o direito de estar
errado, quanto pelo fato de que o presente trabalho busca discutir elementos de veracidade e dano mais objetivamente verificáveis.
É nessa primeira pontuação que é possível pontuar o primeiro desenho do que pode ser chamado de “Direito de estar errado”. O conceito deve
servir como um limite argumentativo à liberdade de expressão e se desenha como um direito ilegítimo que não pode ser confundido como uma
tentativa punitivista de violar direitos daqueles que agem/comunicam/se
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expressam em erro, mas como alternativa à limitação da liberdade de expressão quando essa ocorre em erro. Talvez o exemplo mais elucidativo
(considerando o público do presente trabalho) de “discurso errado” (que
não pode se confundir com a estrutura do “Direito de estar errado”, por
motivo que será esclarecido na presente subseção) seja o caso da “mamadeira de erótica” das eleições presidenciais brasileiras de 2018.
A notícia, que ganhou grande notoriedade durante a mencionada
campanha, arguía que o Partido dos Trabalhadores distribuía mamadeiras
com formato de pênis nas escolas para transformar [sic] crianças em homossexuais (e-farsas, 2018). A notícia foi desmentida por diversos canais
de verificação de notícias falsas (inclusive o acima citado), e o sistema judiciário mostrou que possui ferramentas para julgar de forma coerente
esse tipo de discurso (BRASIL, 2018) errado (mesmo que isso não tenha a
celeridade e resultados práticos efetivos).
Considerando o caso supracitado, o conceito de “discurso errado” se
define pelo ato de comunicar (ou simplesmente gerar informações) em
discordância com a verdade, em situação na qual o discurso em si exerce
em sua manutenção e repetição o erro, o que em nenhum momento pode
ser confundido com o ato de “discursar em erro”, que se define pelo ato de
discursar de forma contraditória com a verdade e só adentra o campo do
“discurso errado” no ato de sua manutenção ou repetição. Isso se dá exatamente pelo fato de que a ilegitimidade discursiva não existe em si no ato
de discursar, mas no ato de manutenir esse discurso 8.
O leitor crítico nesse momento deve perguntar de onde vem a ideia
de verdade, e como possivelmente faria sentido validar o erro de forma
estruturada e confiável. É nesse ponto que surge o segundo elemento de
baliza que fundamenta o ilegítimo Direito de estar errado 9.
15F
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8

Pontuar o discurso em erro dessa forma se dá exatamente pelo fato de que não seria adequado lidar com o ato de
limitar o ato de discursar, ou mesmo discutir punições ao ato de fazê-lo em erro, discutir o discurso como manutenção parece servir muito mais ao ato de impossibilitar disseminação de certos conteúdos sem limitar a liberdade de
expressão em demasia.
9

Importante esclarecer que, nos termos do que se apresenta no presente trabalho, a definição em erro de um discurso, de nada deve servir sem o segundo elemento do Direito de estar errado, e é exatamente por esse motivo que
se deixa abertura para que a segurança da definição
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O segundo elemento que, acompanhado e fechando o conceito de discurso em erro, define o Direito de estar errado é o elemento do dano
social 10 cientificamente comprovado 11. O fechamento desse conceito se verifica, exatamente no consenso científico tanto em relação à veracidade
estrutural dos argumentos que denominam o erro do discurso, nos moldes
acima mencionados, quanto no dano potencial que o discurso possui, de
forma que deve ser definida em conceito, ou categoria operacional.
Direito de estar errado como categoria operacional que auxilia no ato
de limitar a liberdade de expressão em específico quando se verificam os
elementos de [1] solidez no discurso científico sobre a matéria e [2] verificável dano social decorrente do discurso em erro, como do Estado
Democrático de Direitos. Dessa forma, é possível verificar a tipificação do
ilegítimo Direito de estar errado em casos específicos e aplicá-lo como categoria ao ato de julgá-los.
Talvez o caso mais óbvio e paradigmático caso de embate direto da
comunidade científica contra os danos causados pelo exercício do Direito
ilegítimo de estar errado seja o caso dos discursos da comunidade antivacinas. O fato de que o elemento da “herd immunity” ou “imunidade de
rebanho” é cientificamente sólido e matematicamente discutido há anos
(LUONG, 2019), é exatamente o ponto argumentativo que serve à definição de que a defesa do discurso que aplica, discute ou mesmo prega essa
prática, com base na liberdade de expressão merece o rótulo de ilegítimo
Direito de estar errado.
153F
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4. Conclusão
Falar de liberdade de expressão, e principalmente, limites a este direito tão caro às democracias é sempre um desafio. A harmonização de
10

Importante colocar que o dano social não se define pelo simples elemento de “geração de dano”, mas pelo dano
que é suportado pelo meio social, e não só pelas pessoas que tomam decisões/discursam de certa forma, definição
que se exemplifica, respectivamente, na diferença entre o dano causado por fumar tabaco e o dano causado ao meio
social pela não-proibição de fumar tabaco em lugares fechados.
11

Para fins de discussão, esse elemento não se define pela alocação de “conceitos científicos absolutos”, mas pela ideia
de consenso da comunidade científica sobre certos assuntos.
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diferentes direitos fundamentais é uma delicada dança entre duas forças.
Criar óbices à liberdade de expressão pode beirar o autoritarismo, limitar
o acesso à informação ou perfectibilizar a prática de censura. Porém, não
é admissível que tal direito sirva a propósitos obtusos, que violem direitos
individuais ou transindividuais. Não obstante, essa harmonização fica cada
dia mais difícil de ser alcançada quando se tem diversas ferramentas de
comunicação nas mãos, bem como quando fake news são compartilhadas
e utilizadas como ferramentas de campanha.
Verificou-se também que a concepção de liberdade de expressão adotada pelo Brasil trata-se de uma liberdade de “expressão substancial”, e
não apenas material, o que demonstra que existe uma preocupação com o
conteúdo que expressado e se ele viola algum direito ou ataca algum grupo
ou minoria. Nesse sentido, não é todo e qualquer discurso que está protegido por este direito, sobretudo aqueles capazes de gerar algum tipo de
dano, como foi demonstrado ao longo do trabalho. Não obstante, é um
direito da sociedade ser informada de forma verossímil.
Com o intento de mediar a delicada dança entre duas forças, o presente trabalho propôs um conceito operacional que carrega consigo
amarras na comunidade científica e no intento de evitar danos sociais.
Pensando no cuidado e remediação do sintoma do autoritarismo, amarrar
o conceito no consenso científico serve como garantia contra a arbitrariedade na delimitação do que é ou não “Direito de estar errado”, de forma
que decidir sobre o “erro” deixa de ser elemento que se curva à vontade
política ou à decisão de poder. Ao mesmo tempo, amarrar a ilegitimidade
do Direito à existência do dano social serve à garantia, não o colocando à
mercê de propósitos obtusos.
Tendo cumprido com o objetivo geral e com os objetivos específicos,
o trabalho falseou e confirmou a hipótese de que o direito de estar errado,
quando se opõe ao discurso científico e carrega consigo a possibilidade de
causar danos de qualquer natureza, pode ser considerado como para além
dos limites da liberdade de expressão, conforme proposto em sede de introdução. Consequência direta disso é o ato de responder ao problema de
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pesquisa “é verificável possibilidade de desenho de limites entre liberdade
de expressão e direito de estar errado no mundo globalizado?” De forma
positiva, em situação na qual o próprio desenvolvimento do trabalho realizou esforço no ato de esboçar o desenho problematizado.
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A democratização de dados pessoais e a ideia de justiça
Júlia Benetti Franzosi 1
15F

1. Introdução
Nos últimos anos a proteção de dados tem sido cada vez mais discutida seja no âmbito acadêmico, seja no comunitário, deixando uma lacuna
sobre o que é justo entre a proteção do direito à informação e do sigilo de
dados pessoais.
Assim, o direito à informação tem sofrido questionamentos, bem
como a proteção de dados tem fomentado um aclame público para o desenvolvimento de normativas mais rígidas, tanto no tratamento de dados
online quanto off-line, especialmente após escândalos como o Cambridge
Analytica.
Neste cenário surge a temática do artigo, “democratização da proteção de dados pessoais e a ideia de justiça”, onde o questionamento central
desenvolvido é “Seria a democratização das novas regras de proteção de
dados importante para a ideia de justiça?”, considerando como hipótese
que a democratização dos meios e a elaboração de leis mais rígidas para
empresas de tratamento de dados são importantes para o argumento público, para a democracia e destarte para a ideia de justiça.
A partir disto, para desenvolvimento da temática será utilizado o método hipotético-dedutivo, a fim de encontrar uma resposta que corrobore
1
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ou supere tal hipótese, sendo empregados também os métodos procedimentais histórico e monográfico, as pesquisas dar-se-ão por livros, artigos,
legislação, notícias, casos fáticos, dentre outros.
No tocante a exposição e estrutura do presente trabalho, este será
dividido em dois capítulos, os quais irão tratar dos assuntos diretamente
relacionados à compreensão do tema proposto.
Feitas tais considerações, primeiramente, serão abordadas a justiça e
a democracia em Amartya Sen, buscando a inter-relação entre ambas para
a definição do que é justo.
Em um segundo momento, adentrar-se-á nas mais recentes normas
sobre proteção de dados, buscando compreender seus ideais de democratização, assegurando a proteção dos dados individuais de cada cidadão,
tanto online quanto off-line.
Ainda, expondo brevemente o case Cambridge Analytica, para uma
melhor compreensão das indagações sobre se os dados pessoais realmente
estão seguros, se o não tratamento adequado dos dados pelas empresas
vem resultando na elaboração e na democratização das normas, assim trazendo mais segurança jurídica aos cidadãos.
Finalmente, será possível compreender a importância que carregam
as novas regras de proteção de dados no tocante a sua democratização,
para a justiça e para o acesso à informação.
2. Justiça e democracia em Amartya Sen
A partir de assuntos difíceis de serem debatidos de forma racional,
surge a necessidade de uma teoria de justiça, sendo sensível e identificando
justiças e injustiças, possuindo então requisitos de argumentação para
tanto. (SEN, 2011)
De início para atingir a ideia de justiça, autores “buscaram fornecer
uma base intelectual para partir de um senso geral de injustiça [...] (e assim) chegar às análises de formas de promover a justiça. ” (SEN, 2011, p.
27)
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Atualmente, a teoria de justiça adotando o institucionalismo transcendental, que não é necessário e nem suficiente para atingir juízos de
comparação para a justiça, mas que é preponderante, segundo Sen:
“[...] transforma muitas das questões mais relevantes da justiça em retórica
vazia [...] Quando as pessoas em todo o mundo se mobilizam para obter mais
justiça global [...] não estão clamando por algum tipo de “humanitarismo mínimo”. Também não estão se mobilizando a favor de uma sociedade mundial
“perfeitamente justa”, mas apenas pela eliminação de alguns arranjos afrontosamente injustos, para melhorar a justiça global.” (SEN, 2011, p. 45)

Desta forma, a teoria de justiça mais adotada, levanta diversos questionamentos sobre a justiça e como atingi-la, por mais que exista vontade,
ela enfrenta limites, que por vezes caem em redundâncias e factibilidades,
os quais fomentam a conveniência de serem geradas modificações na teoria de justiça na sua forma mais convencional. (SEN, 2011)
Para entender o que é a justiça, deve-se compreende-la como um
meio de atender a equidade, como posto por Rawls (RAWLS, 2003), deste
modo, ao julgar determinado fato para uma justiça social, “levam-se em
consideração os interesses e as preocupações de terceiros, evitando levar
em conta nossos próprios interesses, como em uma espécie de imparcialidade, ou seja, a partir da posição original”. (RAWLS apud SEN, 2011, p.71)
Outrossim, a voz possui suma importância no entendimento da justiça, que exige muito mais do que um pensamento único e solito, mas
necessita do diálogo e da comunicação para que seja bem compreendido e
desenvolvido, jamais excluindo a possibilidade de que mesmo com os mais
rebuscados esforços unidos, ainda podem restar equívocos a serem discutidos e aperfeiçoados, conforme bem posto por Sen:
Compreender as exigências da justiça não envolve um exercício solitário maior
do que em qualquer outra disciplina humana. [...] O diálogo e a comunicação
não são apenas partes do objeto de estudo da teoria da justiça (temos boas
razões para sermos céticos quanto à possibilidade de uma “justiça não discutida”), mas também a natureza, a robustez e o alcance das próprias teorias
propostas dependem de contribuições com base em discussões e debates. Uma
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teoria da justiça que exclui a possibilidade de que nossos melhores esforços
ainda podem nos deixar presos a algum engano ou erro, por mais oculto que
esteja, tem uma pretensão que seria difícil justificar. Na verdade, para uma
abordagem não é derrotista permitir a incompletude dos juízos e também aceitar a ausência de uma finalidade definitiva. (SEN, 2011, p. 102)

Outro ponto importante para a concretização da justiça são as instituições que atuem de modo a visar uma promoção de justiça e não apenas
como manifestação dela, já que são as instituições que irão promover uma
estrutura social e definir seus princípios de justiça, avaliando qual deles
necessita de mais ou menos atenção conforme seu andamento e se este
andamento é justo ou não. (Ibdem)
Na realização da avaliação das necessidades, dos estados de coisas,
considera-se além do utilitarismo e da moralidade, o questionamento sobre o quanto estas coisas podem ser melhoradas e então chegarem mais
perto de atingirem a justiça. (Ibdem)
Quanto à escolha social, esta oscila entre as motivações individuais e
conclusões sociais, aceita diversas interpretações a partir de diferentes argumentações. Assim, busca alcançar juízos mundiais para uma escolha
com embasamento nos diversos pontos de vista e premissas. (Ibdem)
Sobre as capacidades é imprescindível a existência de confiança nas
ordenações parciais e acordos limitadas, devendo ser aceitas comparações
que nascem das argumentações, tanto pessoal, quanto pública. (Ibdem)
As liberdades e os recursos implicam nas privações ou realizações de
determinado indivíduo ou grupo. Logo, grupos, comunidades e indivíduos
possuem pensamentos distintos, pois a valoração do que é justo ou não,
do que convém ou não, advém para cada um de uma forma diferente, já
que um mesmo indivíduo pode participar de mais de um grupo e de mais
de uma comunidade. (Ibdem)
Para que se chegue a um consenso dentro das mais diversas dimensões abrangidas pelo que é a justiça, leva-se em consideração a pluralidade
como parte prima para a teoria da justiça, observando as mais diversas
questões propostas especialmente por ideais de liberdade e igualdade.
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Na conjuntura de que é a partir de um consenso que se compreende
a justiça, entra a democracia, como sendo um “governo por meio do debate”. (Ibdem, p. 311)
A palavra democracia, possui sua origem na Grécia e, portanto, advém da palavra demokratia, para a etimologia o termo “demos” significa
povo e “kratos” domínio ou poder. Dessarte, em um primeiro momento,
democracia é um regime no qual o poder emana do povo.
Para Tilly (TILLY, 2016), é essencial compreender os conceitos de democracia e democratização. Assim, por um método procedimental, a partir
de uma ideia mais antiquada e focada na ideia de deliberação, a democracia é instituída através dos seguintes elementos:
1. Existência de um sistema político multipartidário e competitivo;
2. O sufrágio universal destinado a todos os cidadãos de um país;
3. Eleições regulares, com voto secreto, seguro e que represente a vontade
popular;
4. O acesso do eleitorado aos partidos, por meio de campanhas abertas. (Ibdem, p. 174-175)

Além disto deve existir ao mesmo tempo uma participação efetiva,
igualdade de voto, controle de agenda, inclusão e compreensão clara (estabelecendo limites e oportunidades iguais dentro de políticas alternativas
e de suas consequências). (Ibdem)
Ainda, para que haja democracia é necessária uma organização onde
seja definida a forma de Estado, e que este estabeleça uma relação com
todos os cidadãos, mas também pense nos estrangeiros, empresas multinacionais, expatriados, dentre outros. (Ibdem)
No aspecto político, a democracia pretende que a criação de políticas
públicas se dê por meio de consultas aos cidadãos sobre suas opiniões, necessidades e demandas. (Ibdem)
Já a democratização, ou a desdemocratização é a forma como se faz
ou desfaz a democracia, acarretando em maior ou menor vínculo, proteção, igualdade entre Estado e cidadão. (Ibdem)
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Dessarte, a democracia pode ser compreendida como uma medida
pela qual o Estado se porta de forma a atender as demandas dos seus cidadãos, que participam de forma igualitária e ativamente do sistema,
conforme Tilly “um regime é democrático na medida em que as relações
políticas entre o Estado e seus cidadãos ocorrem por consultas vinculantes,
amplas, de igualdade e proteção. ” (Ibdem, p. 204)
Tão logo, a argumentação pública é de suma importância para a concretização da democracia, assim como na justiça, trazendo para a
discussão política questões morais e instrumentais sobre justiça, poder e
coerção. (SEN, 2011)
Para Sen, a democracia e a justiça estão diretamente ligadas, visto
que as solicitações que envolvem a justiça só podem ser avaliadas através
da argumentação pública, como expressa a seguir:
O mais importante é observar que a totalidade dessas novas contribuições ajudou a trazer o reconhecimento geral de que os pontos centrais de uma
compreensão mais ampla da democracia são a participação política, o diálogo
e a interação pública. O papel crucial da argumentação pública na prática da
democracia coloca todo o tema da democracia em estreita relação com o tópico
central deste livro, isto é, a justiça. Se as exigências da justiça só podem ser
avaliadas com a ajuda da argumentação pública, e se essa argumentação está
constitutivamente relacionada com a ideia de democracia, então existe uma
íntima conexão entre a justiça e a democracia, que partilham características
discursivas. (grifos meus). (Ibdem, p. 312-313)

Notável é que a para se atingir a ideia de justiça, a democracia possui
papel fundamental, também deve-se considerar o papel do direito à informação, da mídia e da liberdade de imprensa para a argumentação pública,
aqui entra a proteção de dados.
Deste modo, tratar-se-á na sequência a temática das novas legislações
sobre proteção de dados, voltado a compreender plenamente sua importância para a ideia de justiça.
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3. Novas legislações sobre proteção de dados e a importância da
proteção de dados para a ideia de justiça
No começo do ano de 2018 veio à tona o escândalo conhecido como
Cambridge Analytica, o qual envolveu uma quebra da confiança dos usuários do Facebook.
O Case teve grande repercussão internacional e trouxe mais uma vez
ao debate a democracia, a privacidade e a proteção de dados, bem como as
medidas adotadas pelas políticas de privacidade no âmbito digital com exploração comercial de dados pessoais, especialmente em período eleitoral.
(O Globo, 2018)
A notícia foi primeiramente publicada por jornais americanos, informando que um questionário respondido por milhares de usuários da rede
social levou ao acesso aos seus dados pessoais, tornando-os de posse da
Cambridge Analytica, a qual forneceu estes dados para uso na campanha
eleitoral de Donald Trump nos EUA. (Ibdem)
A partir deste fato, o valor das ações do Facebook caiu e teve início
uma fase de perda de confiança na rede social, resultando em diversas
contas encerradas por usuários que não se sentiram mais seguros ao utilizar a rede social. (Ibdem)
Além disto, a rede social acabou sendo condenada em US$5 bilhões
pela Federal Trade Comission, firmando amplo acordo e colocando fim às
acusações de que a empresa não protegeu devidamente as informações
pessoais de seus usuários. (O Globo, 2019)
A repercussão deste caso influenciou nos debates e na edição de normas regulamentadoras sobre dados pessoais na internet em diversos
países, inclusive no Brasil, visando dar maior proteção e segurança aos
usuários de redes sociais e empresas prestadoras de serviços que mantém
dados de seus clientes tanto online quanto offline.
Como resultado temos a democratização das regras sobre proteção
de dados a partir de leis mais rígidas e de aplicabilidade mais rigorosa para
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o conjunto de empresas que utiliza e trata dados, buscando proteção para
todos os usuários titulares.
Segundo dados da comunidade de pesquisas Privacy Hub, hoje “no
Brasil existem mais de 40 normas em vigência tratando direta ou indiretamente da proteção de dados pessoais, que embora setoriais, não podem
ser tratadas de forma isolada.” (PRIVACY HUB, 201-)
A fim de harmonizar estas normas, vem a Lei Geral de Proteção de
Dados (BRASIL, 2018), sancionada em agosto de 2018, modificada em julho de 2019 e devendo entrar em vigor no ano de 2020, exigindo adaptação
das empresas com sede em território brasileiro a tal normativa. (PRIVACY
HUB, 201-)
Diferente do Marco Civil da Internet (BRASIL, 2014), a LGPD tem
aplicação tanto para serviços online quanto off-line, estabelecendo regras
mais flexíveis ao tratamento de dados pessoais. (Ibdem)
A LGPD visa garantir o direito à privacidade e proteção de dados,
dando maior controle ao cidadão sobre o tratamento dos seus dados, estabelecer regras claras sobre como as empresas devem lidar com o
tratamento de dados, fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico, garantir as livres iniciativa e concorrência, além da defesa do
consumidor, aumentar a confiança para a coleta de dados e trazer maior
segurança jurídica. (MONTEIRO, 2018)
Alguns dos fatores que levaram a aprovação de uma Lei Geral sobre
proteção de dados no Brasil, segundo Monteiro (2018) foram a aprovação
da General Data Protection Regulation pela União Europeia, o escândalo
Cambridge Analytica e a Lei do Cadastro Positivo.
Além da legislação brasileira, a General Data Protecton Regulation da
União Europeia, em função dos limites jurisdicionais incluírem responsáveis por tratamento de dados inclusive fora do território da EU. (PRIVACY
HUB, 201-) O mesmo acontece quanto a aplicação extraterritorial da
LGPD. (MONTEIRO, 2018)
O regulamento da União Européia (GDPR) baseia-se no risco e traz
consigo o princípio da responsabilidade, segundo Guerreiro (2018, p.83):
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[...] obrigando o responsável pelo tratamento a implementar as medidas técnicas e organizativas que forem adequadas de forma a garantir os princípios
relativos ao tratamento de dados pessoais na prática, e deverá poder comprová-lo, devendo ter em atenção a natureza, o âmbito, o contexto e as
finalidades do tratamento dos dados, bem como os riscos para os direitos e
liberdades das pessoas singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser
variáveis (art. 24º, n.º 1), conforme a abordagem baseada no risco.

Outras premissas do GDPR (PARLAMENTO EUROPEU, 2016) dizem
respeito à: 1. Informação acerca da base legal para tratamento de dados
aos titulares dos dados; 2. Definição de prazos para respostas a pedidos
sobre exercício de direitos sobre portabilidade, exclusão e notificações dos
dados; 3. Definição de dados sensíveis (por exemplo, dados de saúde, que
levem a descoberta do usuário por sua condição) e sua sujeição a condições
específicas para tratamento; 4. Maior controle de circunstâncias pelas
quais é obtido o consentimento do usuário; 5. Registro, controle, documentação e garantia de segurança, desde a primeira obtenção dos dados,
incluindo processos mais rígidos para tratamento e transferência de dados, atingindo também as subcontratações, que devem apresentar as
autorizações para uso dos dados em processo.
Diante disto, é compreensível que com a adoção de novas regras, de
aplicação imediata e mais rígidas para as empresas que possuem bancos de
dados, os Estados visam garantir, além da proteção de dados dos indivíduos,
a proteção do argumento público, de forma a evitar que injustiças sejam cometidas, como quando informações cedidas à empresas de tratamento de
dados, acabam por ser utilizadas para captação de pessoal mais propício a
tomar uma decisão sobre o que é justo ou não, a partir de uma influência
provocada por uma informação, falsa ou não, sobre determinada matéria, o
que também fere os preceitos democráticos. Vez que, para atingir a ideia de
justiça, a democracia e a argumentação pública são essenciais.
Reforçando a ideia, colaciona-se trecho de uma entrevista sobre proteção de dados e democracia realizada pela Folha de São Paulo com alemã
Birgit Sippel que é membro do parlamento e relatora de uma legislação
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sobre privacidade de dados digital no continente Europeu: “Se queremos
proteger a democracia, temos de ser determinados. Temos de proteger
qualquer indivíduo contra a vigilância e manipulação, para que ele realmente possa fazer uma livre escolha [...] É a base para qualquer
democracia.” (CARAZZAI, 2018)
Com relação a liberdade de imprensa, ao direito a informação e a argumentação pública, deve-se apoiar uma imprensa livre e independente,
o que é considerado saudável e importante por várias razões, especialmente pelo seu papel de facilitadora da argumentação pública. (SEN, 2011)
É pela contribuição da liberdade de expressão e da de imprensa que
são obtidas fontes para comunicação entre seres humanos, inclusive para
uma melhor compreensão do mundo e do desenvolvimento da análise crítica. (Ibdem)
Quando inexistente a liberdade de expressão, é minimizada a capacidade de comunicação, o que implica em um processo de
desdemocratização e faz com que haja perca de qualidade de vida. Ainda,
neste caso é suprimida a voz dos desfavorecidos, que fazem uso das mídias
como aliados na disseminação de suas reivindicações. (Ibdem)
Assim, outro fator importante para a democracia e para a ideia de
justiça é o direito à informação, da mídia e da liberdade de imprensa, que
desenvolve um papel ímpar, pois como visto o escândalo que embasou diversas discussões sobre proteção de dados veio à tona graças a estes, que
também estão interligados à ideia de justiça.
4. Conclusão
Diante de todo o exposto, é possível notar que a democratização de
dados pessoais e a ideia de justiça estão interligadas, a partir das conexões
demonstradas entre argumentação pública e democracia.
É compreensível que para que se atinja uma ideia de justiça, a democratização dos meios e a elaboração de leis mais rígidas para empresas no
tratamento de dados são importantes.
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Muito embora, a definição do que é justo seja algo difícil de alcançar,
considerando todas as variáveis que a argumentação pública leva em
conta, além de depender de uma posição original sobre um determinado
assunto, que consiste numa espécie de imparcialidade, qual é difícil de ser
afastada de indivíduos que convivem em sociedade.
As novas regras legislativas sobre proteção de dados guardam sua
importância para que se encontre o que é justo e o que não é justo, especialmente na sociedade da tecnologia em que vivemos.
De grande importância é a proteção de dados e o direito à informação
para a proteção da democracia e para a formação de um melhor argumento público, procurando evitar o mal-uso, por parte das grandes
corporações, de dados pessoais para fins comerciais e, inclusive, para fins
de persuasão de opinião.
Finalmente, resta corroborada a hipótese inicial de que a democratização dos meios e a elaboração de leis mais rígidas para empresas de
tratamento de dados são importantes para o argumento público, para a
democracia e dessarte para a ideia de justiça.
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1. Introdução
Diante da desigualdade social presente em todo o mundo e a aparente
falta de perspectiva de melhora em curto prazo, discussões em torno de
uma sociedade justa e igualitária crescem. No intuito de buscar novas perspectivas e soluções para o problema vários filósofos construíram teorias
de justiça, dentre os mais recentes está o liberal igualitário, como ficou
conhecido, John Rawls. Ele procurou pensar uma estrutura que tornasse
possível uma sociedade equitativa e com liberdades individuais garantidas
ao mesmo tempo.
Ainda no que se refere ao contexto da desigualdade social, um dos
temas em discussão no sentido de uma melhor distribuição de renda é a
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ideia de um Rendimento Universal Garantido. Visto como uma medida capaz de proporcionar liberdade, dignidade humana e autonomia do
mercado de trabalho aos cidadãos, o Rendimento Universal é um valor
destinado a cada indivíduo sem qualquer contrapartida. Ou seja, é universal, incondicional e individual.
Entretanto, dentre os aspectos que envolvem a discussão para a implantação da medida está a indagação sobre ela ser ou não justa. E é
precisamente sobre esta visão em torno da justiça que nos propomos a
abordar neste artigo. A pesquisa tem, portanto, como objetivo, analisar a
relação entre um Rendimento Universal Garantido e a Teoria de Justiça de
John Rawls.
Nesta teoria o filósofo americano procurou buscar uma harmonia entre os princípios liberais (liberdades individuais e direitos básicos) e os
princípios igualitários dos programas de bem-estar social (igualdade política e suas consequências sociais, materiais e econômicas). Não obstante a
teoria ter inicialmente como uma de suas características uma proposta de
viés distributivo, Rawls não justifica o Rendimento Universal Garantido.
Eis, portanto, o problema desta pesquisa: por que a Teoria de Justiça de
Rawls não justifica um Rendimento Universal Garantido?
Para o desenvolvimento deste trabalho utilizou-se o método de abordagem dialético, buscando fazer uma análise crítica a partir de outros
autores clássicos e contemporâneos, dentre os quais destaca-se o pensamento do filósofo indiano Amartya Sen, principalmente a partir de sua
obra ‘A ideia de Justiça’.
O método de procedimento utilizado foi o monográfico e a técnica de
pesquisa utilizada foi a do levantamento de dados bibliográficos. Neste
sentido, em um primeiro momento faz-se uma breve e modesta explanação da Teoria de Justiça de Rawls, em seguida procura-se fazer a relação
entre esta e o Rendimento Universal Garantido, utilizando argumentos
críticos aos problemas que se apresentam durante a pesquisa sobre a teoria do liberal-igualitário.
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Este trabalho se justifica ao passo que questões referentes à desigualdade social e a uma redistribuição de renda são temas de interesse
mundial, abordados pelos mais diversos ramos das ciências sociais. Além
disto, as questões sobre uma teoria de justiça são de relevância para as
academias jurídicas, de modo que esta análise pode vir a contribuir para o
enriquecimento da área justificando ainda mais, portanto, esta pesquisa.
2. As características da teoria da justiça de John Rawls
O filósofo americano John Rawls busca discutir em sua teoria como
distribuir bens e direitos de forma justa em uma sociedade democrática.
Ele propõe um novo contrato social, onde as regras da sociedade serão
discutidas entre seus integrantes a partir de uma posição original usando
um véu de ignorância, e na qual nenhum de seus participantes terá ciência
da posição que ocupa nela. As normas serão determinadas a partir de princípios que buscam o bem-comum e as liberdades fundamentais,
proporcionando uma sociedade equitativa e igualitária, onde todos os indivíduos cooperam e agem em prol do seu funcionamento de forma
organizada.
Para entender se a aplicação da renda universal garantida é justa ou
não na concepção do liberal-igualitário, posição pela qual ficou conhecido,
é necessário inicialmente compreendermos a construção do seu conceito
de Justiça e como sua teoria funciona. Entretanto, é preciso destacar que a
obra dele é bastante complexa, tornando-se, portanto, um grande desafio
buscar discorrer minimamente sobre ela e sua aplicação à ideia desta
renda universal.
Para o autor, a teoria da justiça é baseada em regras e princípios.
“Acredito que o conceito de justiça é definido, então, pelo papel de seus
princípios na atribuição de direitos e deveres e na definição da divisão
apropriada das vantagens sociais. A concepção da justiça é uma interpretação desse papel” (RAWLS, 2016, p.12).
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Entretanto, ele entende que cada pessoa buscaria dialogar as regras
e princípios de acordo com suas particularidades, noções de sociedade,
condições sociais, etc. O pluralismo das sociedades contemporâneas, para
ele, aumenta o desafio da construção de uma democracia justa, pois, é permeada por diferentes e até incompatíveis doutrinas morais, religiosas e
filosóficas. Sendo assim, torna-se bastante complexo garantir as liberdades nesse contexto. Logo, Rawls se questiona como seria possível pensar
em uma sociedade justa e democrática se cada um agirá de acordo com
suas convicções, a partir da posição que ocupa no mundo.
É neste sentido que o autor vem propor um novo contrato social. Em
seu livro ‘O liberalismo político, ele discorre sobre as noções de equidade
e igualdade e questiona de que forma é possível construir essa sociedade
justa. Começa a se questionar sobre como formular regras e princípios
justos e que permitam distribuir os bens e direitos na construção dessa
sociedade justa.
Como resposta, ele vai buscar fazer esse novo contrato social. Diferente dos contratualistas clássicos, ele fundamenta sua teoria através da
utilização de uma posição original, onde o cidadão é retirado de sua posição social para uma posição originária, e nela estará coberto por um véu
da ignorância. Para ele, “a posição original é o status quo inicial apropriado
para garantir que os acordos fundamentais nele alcançados sejam equitativos. Esse fato gera a expressão justiça como equidade”. (RAWLS, 2016,
p.21)
Este véu de ignorância seria um elemento fundamental da posição
original que possibilitaria a realização de um acordo equitativo, de pessoas
livres e iguais. Ele funcionaria como uma espécie de venda, não permitindo
o cidadão saber se é rico, pobre, homem, mulher, jovem, velho, ou qualquer outra característica pessoal. Isto porque, para ele, não deve haver
divergências no acordo, senão não há neutralidade ou imparcialidade na
justiça.
Segundo o autor, esta estratégia faria justamente com que qualquer
pessoa ‘razoável’ escolhesse as regras que lhes permitissem chances iguais
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de vantagens, pois, não saberia em que posição estaria quando reinserido
na sociedade. Ele diz que apenas nessa posição originária, coberto pelo véu
da ignorância seria possível o cidadão formular estas regras imparciais,
justas e universais para todos. Todos buscariam um bem-estar social. Sobre este aspecto, ele diz que:
O objetivo é excluir os princípios que seria racional alguém propor para aceitação, por menor que fosse a possibilidade de êxito, se essa pessoa conhecesse
certos fatos que, do ponto de vista da justiça, são irrelevantes. Por exemplo, se
determinado homem soubesse que era rico, poderia achar razoável defender
o princípio de que os diversos impostos em favor do bem-estar social fossem
considerados injustos, se ele soubesse que era pobre, seria bem provável que
propusesse o princípio oposto. Para representar as restrições desejadas, imagina-se uma situação na qual todos carecem desse tipo de informação.
(RAWLS, 2016, p.22-23)

E a partir desta posição, o indivíduo irá formular suas regras baseadas em dois princípios fundamentais que vão tornar possível a construção
dessa sociedade justa. Ressaltando que aqui a justiça é pactuada antes
mesmo da criação das instituições. O primeiro é que “cada pessoa deve ter
um direito igual ao sistema mais extenso de iguais liberdades fundamentais que seja compatível com um sistema similar de liberdades para as
outras pessoas”. Já o segundo princípio é “as desigualdades sociais e econômicas devem estar dispostas de tal modo que tanto (a) se possa
razoavelmente esperar que se estabeleçam em benefício de todos como (b)
estejam vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos” (RAWLS, 2016,
p. 73). De acordo com o autor, estes princípios determinados em uma posição original visam proteger os menos privilegiados da sociedade.
É importante destacar ainda que ele deixa claro que é preciso que os
princípios sigam uma ordem de prioridade. Ou seja, o princípio da liberdade tem precedência sobre o princípio da igualdade de oportunidades,
que, por sua vez, tem precedência sobre o princípio da diferença.
Para ele, o Direito precisa ser um instrumento do Estado para garantir a cidadania. O primeiro princípio básico para a construção dessa
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sociedade que o autor considera justa versa justamente sobre as liberdades
dos cidadãos, que devem ser dadas a todos os indivíduos de forma igualitária e de forma que possam ser usufruídas ao máximo. Aqui o autor fala
sobre os direitos humanos de primeira geração (civis e políticos).
É essencial observar que as liberdades fundamentais figuram em uma lista de
tais liberdades. Dentre elas, têm importância a liberdade política (o direito ao
voto e a exercer cargo público) e a liberdade de expressão e reunião; a liberdade de consciência e de pensamento; a liberdade individual, que compreende
a proteção contra a opressão psicológica, a agressão e a mutilação (integridade
da pessoa); o direito à propriedade pessoal e a proteção contra prisão e detenção arbitrárias, segundo o conceito de Estado de Direito. O primeiro princípio
estabelece que essas liberdades devem ser iguais. (RAWLS, 2016, p. 74)

Já com o segundo princípio, Rawls busca explicar que as desigualdades sociais e econômicas são legítimas, mas, desde que sigam os dois
subprincípios descritos.
As desigualdades sociais e econômicas devem preencher duas condições: em
primeiro lugar, devem estar ligadas a funções e posições abertas a todos em
condições de justa (fair) igualdade de oportunidades; e, em segundo lugar, devem proporcionar a maior vantagem para os membros mais desfavorecidos
da sociedade. (Rawls, 2000, p. 208)

Logo, em sua teoria compreende-se que seria injusto não permitir as
desigualdades econômicas e sociais já que algumas pessoas desenvolvem
muito mais as próprias potencialidades do que outras. Mas, para que estas
desigualdades sejam justas, as regras devem favorecer o máximo possível
os mais desfavorecidos (princípio da diferença) e todas as pessoas devem
ter acesso às mesmas oportunidades (princípio da igualdade de oportunidades). Neste ponto o autor toca no acesso aos direitos humanos de 2ª
geração, que são os sociais.
É através destes princípios que os bens poderão ser distribuídos na
sociedade. Portanto, o filósofo americano vai dizer que esses princípios se
referem a autonomia do indivíduo.
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A teoria de justiça de Rawls pretende ser justa, e não discutir valores
éticos ou morais. Ou seja, a justiça não consiste em aumentar o máximo
possível a soma dos benefícios socioeconômicos, nem em distribuí-los
igualitariamente, mas em fazer com que os menos favorecidos sejam beneficiados o máximo possível.
Outro fator de extrema relevância a ser destacado na teoria de justiça
de Rawls, é que para ele, dentro da sociedade, todos devem cooperar. “a
sociedade constitui um sistema equitativo de cooperação entre pessoas livres e iguais” (Rawls, 2000, p. 213). Ou seja, é preciso que haja um
equilíbrio reflexivo e esta é uma das bases para que regras possam ser
estabelecidas em uma sociedade democrática. Este é justamente um dos
principais pontos a ser discutido entre a Renda Universal Garantida e a
teoria de justiça do filósofo americano, o que faremos no próximo tópico.
Além disso, destaca-se também nas teorias de Rawls a noção de razão
pública que ele aplica na sua obra ‘O liberalismo político’. O pluralismo das
sociedades atuais, como dissemos anteriormente, é um desafio para sua
teoria de justiça. Mas, na obra sobre ‘o liberalismo político, no que se refere
à possibilidade de um acordo em torno das questões de concepção política
da justiça, Rawls aplica um consenso sobreposto.
Como é possível existir, ao longo do tempo, uma sociedade justa e estável de
cidadãos livres e iguais que se mantêm profundamente divididos por doutrinas religiosas, filosóficas e morais razoáveis?
Estas conferências apresentam os detalhes da resposta da seguinte maneira: a
estrutura básica de tal sociedade é efetivamente regulada por uma concepção
política de justiça, concepção esta que é objeto de um consenso sobreposto que
pelo menos englobe as doutrinas abrangentes razoáveis professadas por seus
cidadãos. (RAWLS, 2011, p. 56)

Para o filósofo americano, a razão pública é o modo de pensar sobre
valores políticos compartilhados por cidadãos livres e iguais, que, no entanto, não interfere nas doutrinas abrangentes dos cidadãos desde que elas
sejam compatíveis com uma sociedade democrática.

Juliana Queiroz Gontiès; Enoque Feitosa | 473

Ele acredita que os indivíduos cooperam e são racionais e razoáveis e
por isso seria possível chegar a um consenso sobre os princípios de justiça.
Pois, a racionalidade se apresenta nos interesses próprios, que os leva a
estabelecer uma concepção de bem para suas vidas. E, a razoabilidade se
manifesta através do senso de justiça que cada um possui.
Uma forma de exercer a cidadania é através da escolha dos princípios
para agir no espaço público. Para o autor, o pensamento sobre a liberdade
individual é o que legitima o Estado, e exige de cada um uma conduta racional. Pois, na medida em que um cidadão é livre, precisa pensar
racionalmente que todos os outros também são.
Neste contexto, John Rawls constrói uma percepção de política que
agrega diferentes pensamentos, mas que tem como diretriz valores morais. Ele defende uma justiça com coerência.
Por fim, nesta sucinta e simplória explanação a respeito da teoria de
John Rawls, cabe-nos ressaltar ainda um pouco a discussão que o autor faz
entre igualdade e equidade. Para ele, uma sociedade justa não é aquela
igualitária, mas aquela em que há equidade.
Cabe ainda um último comentário sobre a Teoria da Justiça de Rawls:
apesar de ter sido e ainda ser bastante criticada por diversos filósofos, ela
retomou as discussões sobre justiça e tornou-se a base para diversas análises.
3. A relação da teoria da justiça de Rawls com a renda universal
garantida
Diante o exposto sobre a teoria do filósofo americano liberal-igualitário, percebe-se que, com ela, ele busca construir uma sociedade
democrática através de princípios que, na visão dele, podem proporcionar
a neutralidade e a justiça necessária nas decisões que dizem respeito aos
cidadãos. Entretanto, sua teoria foi criticada em vários aspectos, inclusive,
diversos autores dizem que não conseguiu ser caracterizada como neutra.
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Como dito anteriormente, a renda universal garantida é um rendimento pago pelo Estado a todos os cidadãos, independente de qualquer
contrapartida. Atualmente só foi instituída de fato no Alasca, mas diversos
países discutem a sua adoção na busca pelo cumprimento dos direitos
econômicos, sociais e culturais, bem como o desenvolvimento sócio-econômico. Ela tem caráter universal, incondicional e individual, três aspectos
que a remetem à liberdade dos indivíduos.
Dentre as vertentes éticas que justificam a renda universal, estão os
que a estudam como possível forma de redistribuir a renda e minimizar
as desigualdades sociais presentes no mundo. O tema envolve, portanto,
discussões sobre cidadania, distributividade, equidade, igualdade, autorrespeito, autonomia, liberdade, cooperação, moralidade e justiça,
conceitos também abordados nas discussões do filósofo americano John
Rawls, embora por diferentes nuances.
Sendo assim, para fazer a relação entre esta teoria e a medida da
renda universal garantida, é interessante iniciar indagando justamente: o
que é cidadania? Ou o que é ser cidadão? Pois, para o autor, os direitos de
cidadania igual são invioláveis em uma sociedade considerada justa.
Inclusive, sobre este detalhe, é importante destacar a característica
comum tanto na teoria de Rawls, quanto na medida da renda universal
garantida, onde há, na essência de cada uma, a busca para que os governantes tratem os cidadãos de forma igual em relação a algo.
E embora não haja um consenso teórico sobre o termo cidadão, buscou-se algumas acepções de diferentes autores e correntes para
possibilitar a compreensão na relação a qual se propõe este estudo.
Pela etimologia da palavra, civitá vem do latim, e significa cidade.
Logo, cidadão seria aquele que vive na cidade. Entretanto, o filósofo Jean
Jacques Rousseau (1996), que tem influências iluministas, em sua obra ‘O
contrato social’ explica que, para ele, na maioria das vezes o termo é usado
de maneira errada.
Rousseau descreve cidadão, em uma democracia, como aquele indivíduo que passou do estado natural ao estado civil, e, portanto, a pátria lhe

Juliana Queiroz Gontiès; Enoque Feitosa | 475

oferece certa proteção em troca das obrigações civis. Neste pacto social, o
homem perde a liberdade natural e ganha a liberdade civil, limitada pela
lei. Mas, para que o indivíduo seja de fato um cidadão é imprescindível que
ele participe das discussões e elaborações destas leis, caso contrário, voltaria a um estado de servidão.
Essa participação do cidadão nas discussões e elaborações das leis
para regular a vida em coletividade também é defendida pelo filósofo e
sociólogo Jürgen Habermas, embora em uma perspectiva mais atual e
pragmática. Ele procura definir os deveres de cidadania dentro de uma
conjuntura de complexificação das sociedades, propondo uma aliança entre aspectos de dimensões liberais e de comunitarismo.
Neste contexto, quando fala sobre direito e democracia, Habermas
elabora pressupostos teórico-normativos e transforma o conceito em um
modelo denominado democracia deliberativa. O modelo dispõe que o cidadão deve participar das tomadas de decisões políticas relacionadas aos
princípios que vão orientar a sociedade, de forma que o autor busca manter tanto a dimensão individual de cada um, quanto também a da
comunidade em que ele está inserido.
Portanto, percebe-se que ser cidadão é um conceito que vai além das
definições jurídico-constitucionais brasileiras, como fundamento da República, que estabelecem de forma simplória que cidadão é aquele que está
no gozo dos direitos civis e políticos do Estado.
Na Teoria da Justiça de Rawls, quando ele propõe o véu da ignorância
na posição original pressupõe que o cidadão terá um saber intuitivo da
cultura política pública para elaborar as normas que regulam a sociedade.
Ou seja, ele irá agir de maneira política intuitivamente. Já Rousseau (1996)
diz que na passagem do estado natural ao estado civil, o cidadão ganha um
instinto de justiça em sua conduta e suas ações se tornam morais.
Logo, percebe-se que as definições ou descrições de cidadão estão, em
sua maioria, ligadas ao agir do indivíduo na sociedade na qual estão inseridos. Entretanto, com as desigualdades sociais existentes em grandes
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níveis, percebe-se que na prática nem sempre o indivíduo consegue exercer essa cidadania participativa.
Por exemplo, sem o mínimo existencial garantido, ou seja, sem acesso
a direitos fundamentais, como alimentação, moradia adequada, saúde,
educação, dentre outros, esse agir em prol de uma democracia, onde o indivíduo participa de forma ativa fica prejudicado. Neste sentido, refletese que a renda universal garantida tem como um objetivo a garantia de
direitos fundamentais, dando ao indivíduo segurança e mostrando-se,
portanto, como possível meio dele reviver essa democracia.
Ainda sobre as buscas de uma definição para o termo de cidadão,
pode-se refletir a discussão do jurista Bruce Ackerman (2006) sobre a cidadania também. Considerar a rigidez do cidadão da posição original de
Rawls, que terá intuitivamente a consciência política e que agirá moralmente nem sempre parece óbvio.
Ackerman (p.321-327) discorre sobre três tipos ideais de cidadão: o
comum, o público e o ‘perfect privatist’. Ele faz uma comparação entre o
primeiro e os outros dois que representam extremos.
O cidadão comum é aquele que concentra seus interesses em outra
coisa que não a política, mas, não tem menor valor ou virtude por isso. O
cidadão comum dirige seus pensamentos para suas atividades pessoais. O
segundo é aquele profundamente comprometido com a esfera pública e
política. Já o terceiro é aquele que “dá valor à cidadania sem permitir que
ela ultrapasse os limites, invadindo a esfera dos valores de sua vida pessoal”. (ACKERMAN, 2006, p.326)
Por este ângulo, o não cumprimento dos direitos econômicos, sociais
e culturais por parte do Estado e os problemas das desigualdades sociais
(às quais se referem à renda universal garantida) podem ser refletidos justamente como um dos motivos que levam o cidadão comum do referido
autor, e que parece estar presente nas sociedades atuais, a não se envolver
tanto com as questões políticas.
Sendo assim, pode-se refletir também que da forma como as relações
de trabalho são estabelecidas hoje, muitos empregos demandam dedicação
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exaustiva das pessoas e elas precisam concentrar seus esforços nas ‘lutas
cotidianas da vida prática’ para garantir sua subsistência. Como discorre
Ackerman sobre o cidadão comum, esse compromisso corrente com a cidadania esclarecida e bem informada poderia desviá-lo das atividades que
necessita fazer para ter o seu mínimo existencial garantido.
Nesse caso, volta-se a refletir o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, quando ele aponta que não participar ativamente da vida política do
Estado levaria o indivíduo de volta a uma condição de servidão. O que
acaba se tornando um ciclo nessas relações, já que a necessidade de garantir seu mínimo existencial gera a servidão, porém em contextos modernos.
E essa servidão empregatícia para garantir sua subsistência pode o afastar
da participação pública e política de seu Estado. Por sua vez, a falta de esclarecimento e comprometimento político, que poderia ser a solução para
sair desta conjuntura, mas que ele não consegue exercê-la, prende-o nesta
posição.
Como dissemos, a renda universal garantida também se propõe a
proporcionar mais autonomia ao cidadão nas relações de emprego. Uma
vez que na forma como as relações de trabalho são exercidas hoje, o indivíduo, principalmente aquele de classe social baixa, é rebaixado à categoria
de coisa, sendo obrigado a aceitar as condições mais degradantes para garantir seu mínimo existencial e de sua família. A liberdade individual
destes cidadãos é tolhida face à subsistência
Percebe-se, portanto, que além do agir na sociedade, a cidadania está
intrinsecamente ligada às liberdades dos indivíduos também, pois, estas
liberdades são estabelecidas pelas instituições através de normas públicas
que definem os direitos e deveres de cada um. Ou seja, a liberdade civil
definida por Rousseau. Logo, percebe-se também que a liberdade é mais
um possível ponto comum de discussão entre a teoria do filósofo americano e a renda universal garantida.
Assim sendo, como dito anteriormente, estabelecer o cidadão como
membro plenamente cooperativo da sociedade como faz Rawls a partir da
posição original, não parece óbvio. Mas, ele estabelece essa ideia de posição
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original justamente na busca dos princípios adequados para realizar a liberdade e a igualdade, motivo pelo qual o autor é criticado.
No que diz respeito à autonomia do cidadão, o filósofo indiano Amartya Sen 4 (2011, p. 262 e 263) faz importantes reflexões sobre a liberdade
para o indivíduo e sobre o fato da natureza humana buscar oportunidades.
159F

A liberdade é valiosa por pelo menos duas razões diferentes. Em primeiro lugar, mais liberdade nos dá oportunidade de buscar nossos objetivos – tudo
aquilo que valorizamos. Ela ajuda, por exemplo, em nossa aptidão para decidir
viver como gostaríamos e para promover os fins que quisermos fazer avançar.
Esse aspecto da liberdade está relacionado com nossa destreza para realizar o
que valorizamos, não importando qual é o processo através do qual essa realização acontece. Em segundo lugar, podemos atribuir importância ao próprio
processo de escolha. Podemos, por exemplo, ter certeza de que não estamos
sendo forçados a algo por causa de restrições impostas por outros. A distinção
entre o “aspecto de oportunidade” e o “aspecto de processo” da liberdade pode
ser significativa e também de longo alcance. (SEN, 2011, p. 262-263)

Sendo assim, é possível refletir a adoção da Renda Universal Garantida não como um estímulo ao desemprego, mas possivelmente como
estímulo oposto, uma vez que os indivíduos terão essa autonomia e liberdade de oportunidade proposta por Sen para escolherem aquilo que os
realizará. Pois, com uma renda capaz de garantir seu mínimo existencial,
os cidadãos terão a oportunidade de se capacitarem para aquilo que desejam trabalhar e poderão aceitar ou recusar um emprego de acordo com as
condições que lhes parecerem mais adequadas.
Nesse sentido, podemos refletir a renda universal garantida ainda
como uma evolução na perspectiva de alcance da dignidade humana, tanto
no aspecto do mínimo existencial, quanto neste aspecto das liberdades. A
renda universal garantida pode ser pensada como uma forma de proporcionar bem-estar ao cidadão.

4

Amartya Sen, em seu livro ‘A ideia de justiça’ (2011) relata que apesar de discordar da Teoria de Justiça do filósofo
americano John Rawls em vários pontos, reconhece a importância das análises dele no estudo filosófico sobre a
justiça.
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Como visto anteriormente, em seu primeiro princípio, John Rawls
aborda as liberdades individuais, juntamente com os direitos fundamentais, que ele acredita que devem ser assegurados de forma igual a todos,
de forma coletiva. Ele coloca que para alcançar uma sociedade justa, este
é o primeiro passo a ser defendido. Mas, ele associa a um segundo princípio, que está ligado às questões de igualdade e benefício aos menos
favorecidos (apresentando-se aqui uma característica de distributividade).
E, como exposto na primeira parte desta pesquisa, Rawls dispõe que estes
princípios devem seguir uma ordem de prioridade.
Contudo, essas liberdades fundamentais apresentadas por ele são diversas (liberdade de pensamento e de consciência, liberdade política e de
associação, além dos direitos e liberdades do estado de direito). Provocando, portanto, a reflexão sobre como agir no caso de liberdades
conflitantes.
A resposta de Rawls é clara: “uma liberdade fundamental só pode ser
limitada ou negada em nome de uma outra ou de outras liberdades fundamentais, e nunca, por razões de bem-estar geral ou de valores
perfeccionistas” (RAWLS, 2011, p.349).
Aqui é possível perceber, portanto, pensamentos opostos entre esta
teoria da justiça e a renda universal garantida. Pois, na medida em que
busca a distribuição de renda na tentativa de alcançar um objetivo maior
de erradicar a miséria absoluta e diminuir a pobreza extrema, provavelmente a renda universal garantida colocará interesses individuais em
segundo plano. Mas na teoria de Rawls, as liberdades individuais aparecem acima dos direitos sociais.
Neste sentido, o economista e filósofo indiano Amartya Sen faz uma
crítica ao americano, pois, acredita que a rigidez de um único conjunto de
princípios não alcançará a justiça. Ele demonstra que as sociedades atuais
assumiram formas bastante complexas e plurais, de modo que apenas um
conjunto não consegue abarcar a equidade e a imparcialidade. “a imparcialidade pode assumir muitas formas diferentes e ter manifestações
bastante distintas”. (SEN, 2011, p.87)
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Criticando este tipo de pensamento, o filósofo alemão Thomas Pogge
coloca possivelmente a posição de justiça de Rawls como contraditória,
sendo um dos defensores deste capitalismo despreocupado com os grandes níveis de desigualdades sociais.
“os defensores das instituições capitalistas desenvolveram concepções de justiça que dão suporte ao direito da apropriação unilateral de partes
desproporcionais dos recursos, ao mesmo tempo em que aceitam que todos os
habitantes da terra tenham, em última análise, iguais reivindicações aos seus
recursos”. (pogge, 2007, p.152)

Além disso, a cooperação dos indivíduos é outro fator de extrema relevância colocada como intenção na posição original de Rawls. Ponto que
também merece destaque nessa discussão entre a teoria da justiça dele e a
renda universal garantida.
Segundo sua característica de universalidade, a renda universal garantida é prevista para ser distribuída entre todos os indivíduos da
sociedade. Vanderborght e Parijs (2006, p.32) afirmam que: “a renda universal garantida é garantida a todos: ricos e pobres (sem comprovação de
renda); em termos individuais; sem nenhuma exigência de contrapartida”.
Para estes autores, se deixar de ser condicionada a qualquer coisa, a
renda universal permite maior auxílio à parcela mais pobre de uma população. Pois, quando não há, por exemplo, a verificação de situação
financeira, a probabilidade de esta classe social receber o benefício é maior.
Além disso, o fato de não ser condicionada às questões de emprego
também retira o estigma que pode levar o indivíduo a se sentir constrangido em pedir o benefício. Há aqui, portanto, uma promoção ao
autorrespeito (conceito também abordado por Rawls com nuance diferente). Além de permitir ainda ao indivíduo desempregado continuar
recebendo o benefício ao aceitar um trabalho, fato que minimiza o estímulo ao desemprego formal.
Mas, é justamente nesse caráter universal que se encontra um dos
maiores questionamentos sobre a medida. Para alguns autores, inclusive
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Rawls, não parece justo que todos recebam o benefício, uma vez que haverá pessoas em condições de trabalhar, mas não o farão por já possuírem
o mínimo existencial garantido.
Rawls apud Phillippe Van Parijs, em seu artigo ‘Por que os surfistas
devem ser alimentados: o argumento liberal em defesa de uma renda universal garantida’ 5, se refere a este caso quando fala sobre os ‘surfistas de
Malibu’ e se mostra claramente contra a renda universal garantida: “quem
surfa o dia todo em Malibu deve encontrar uma maneira de se sustentar e
não teria direito a verbas públicas” (RAWLS apud PARIJS, 2014, p.2).
Sendo assim, percebe-se, de forma clara, que o filósofo americano
coloca em sua teoria da justiça a questão da cooperação dos indivíduos na
sociedade como aspecto de extrema relevância. Ele afirma que:
160F

Na justiça como equidade, a sociedade é interpretada como um empreendimento cooperativo para o benefício de todos. A estrutura básica é um sistema
de normas públicas que define um esquema de atividades que conduz os homens a agirem juntos a fim de produzir um total maior de benefícios e atribui
a cada um deles certos direitos reconhecidos a uma parte dos ganhos. (RAWLS,
2016, p.102)

Ou seja, na sua teoria, para que exista de fato a equidade é preciso
que todos cooperem socialmente. Mas a renda universal garantida possibilitaria uma pessoa que não tivesse um emprego por opção própria
(mesmo tendo condições de trabalhar) ficar apenas recebendo o benefício
do Estado, que é fruto da cooperação social dos outros cidadãos. Rawls não
admite isso como justo, e para ele em uma sociedade justa e equitativa
ninguém deve permanecer naquilo que ele chamou de ‘boa vida’, pois, tal
conduta não seria moralmente aceita.
Outra crítica de Amartya Sen aparece neste ponto também que diz
respeito a posição original em Rawls, na medida em que presume a cooperação de todos na sociedade. O filósofo indiano destaca que de acordo
5

Nesta publicação Phillipe Van Parijs reconhece dívida especial ao filósofo John Rawls. Ele também explica que apesar
de discordar de sua Teoria da Justiça em diversos aspectos, o pensamento do americano foi fundamental para a
construção de suas obras.
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com a teoria do filósofo americano todos vão se comportar de determinada
forma na sociedade justa, ou seja, todos se comprometeriam previamente
a cooperar.
E, com base no argumento rawlsiano de que, no mundo pós-contrato, cada
pessoa se comportará em conformidade com a concepção de justiça que emana
da posição original, não deveríamos esperar então, nesse mundo orientado
pelo dever, o cumprimento espontâneo por todos de seus respectivos deveres
produtivos (como uma parte dessa concepção de justiça), sem necessidade alguma de incentivos?
A ideia de que as pessoas vão fazer espontaneamente o que concordaram em
fazer na posição original é do próprio Rawls. Contudo, Rawls parece ir “até
aqui, e nada além disso.”(SEN, 2016, p. 91).

Como dito anteriormente, para Rawls o cidadão intuitivamente teria
ideias sobre a política pública. No entanto, esse agir participativo e cooperativo do cidadão na sociedade em que vive não parece óbvio,
principalmente diante da complexidade que estas sociedades apresentam
atualmente.
Além disso, o argumento de que a renda universal garantida não leva
em conta aspectos morais, na medida em que beneficiaria aquela minoria
de pessoas que não cooperam em uma sociedade, não poderia ser questionado diante da aproximação de um bem-comum que parece possível com
a sua adoção?
Sobre este aspecto da teoria de John Rawls, Amartya Sen diz ainda
que:
A igualdade de liberdade pessoal tem prioridade sobre as exigências do segundo princípio, que diz respeito à igualdade de certas oportunidades gerais e
à equidade na distribuição dos recursos de uso geral. Ou seja, as liberdades
que todos podem desfrutar não podem ser violadas em razão, digamos, da
promoção da riqueza ou renda, ou para uma melhor distribuição de recursos
econômicos entre as pessoas. (SEN, 2011, p.90)

Também sobre a questão da moralidade, o autor Thomas Pogge
(2007, p.) defende que um dividendo dos recursos globais “implementa
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um direito moral, que pode ser justificado de várias maneiras: olhando
para o futuro, com referência a seus efeitos, e olhando para o passado, com
referência à evolução da distribuição econômica atual”. Tal argumento
pode ser igualmente aplicado à renda universal garantida, e nos persuade
ainda mais de que mais do que uma discussão sobre justiça, a aplicação
desta medida tem bases morais.
Percebe-se que, assim como a renda universal garantida busca alcançar um bem-estar de ‘o maior número de pessoas’ (busca uma igualdade),
a teoria de Rawls também o faz, mas no caso dele, desde que as liberdades
individuais não sejam sacrificadas em virtude disso. Como visto, a hierarquia de princípios que o filósofo americano propõe coloca a liberdade
individual acima da concretização dos direitos sociais, o que aparentemente pode ser um contrassenso aos interesses da vida em uma sociedade
justa.
Esse objetivo de alcançar o maior número de benefícios compartilhados pela maioria dos membros de uma sociedade pode ser descrita como
a busca de atingir um bem-comum. Mas, diante da pluralidade e complexidade das sociedades atuais já demonstradas por Amartya Sen, buscar
isso também não parece ser uma tarefa fácil. Fato que motiva diversas discussões filosóficas e sociais a respeito também.
É uma temática bastante analisada, por exemplo, pelo cientista político Robert Dahl 6 (2012), que fala sobre a democracia contemporânea. O
autor explica que um sistema democrático adequado é aquele onde os cidadãos buscam alcançar o bem-comum em todas as suas decisões,
entretanto, demonstra a dificuldade desse fim justamente em face dessa
pluralidade das sociedades.
Na renda universal garantida, o bem-comum pode ser percebido
como um fim justamente na já comentada característica da universalidade
a qual se propõe a medida. Ela busca redistribuir a renda nas sociedades
16F
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No livro ‘A Democracia e seus críticos’, o cientista político Robert A. Dahl traz no capítulo 20 um diálogo entre um
modernista, um tradicionalista e um pluralista. Dentre outras questões da democracia, os três personagens discutem
sobre o bem-comum, como alcança-lo diante do pluralismo de uma sociedade e quais os valores que o formam. O
autor busca mostrar a dificuldade de se alcançar um consenso dado este pluralismo da sociedade.
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de modo que todos consigam sobreviver pelo menos com o mínimo de
dignidade garantida, com o mínimo de bem-estar.
4. Conclusão
Cabe ressaltar que considerando a complexidade de abordagens sobre a Teoria de Justiça de Rawls e dos diferentes conceitos que a
constituem, bem como a complexidade das discussões geradas em torno
de um Rendimento Universal Garantido, o presente artigo não tem a intenção de encerrar todas as relações possíveis entre os dois temas.
Diante da análise realizada pelo presente artigo, é possível perceber
que apesar da teoria do filósofo americano John Rawls ser fundamentada
refletindo critérios que se propõem a reger uma distribuição de renda na
sociedade, esta não é compatível com a adoção de um Rendimento Universal Garantido.
Observou-se que na medida em que Rawls estabelece uma posição
originária para o cidadão; estabelece um princípio da liberdade que tem
precedência sobre um princípio da igualdade de oportunidades, que, por
sua vez, tem precedência sobre um princípio da diferença, o autor coloca
as liberdades individuais acima das questões sociais. De modo que sua teoria prioriza a liberdade de um indivíduo em detrimento de várias outras
pessoas, fato que termina por ser contraditório com uma redistribuição de
renda.
Foi possível perceber ainda que, através da posição originária, o autor
supõe que o cidadão terá um agir político intuitivo em prol de uma democracia, e agirá sempre de forma a cooperar para o bem da sociedade da
qual faz parte.
Contudo, não obstante o bem-comum que o Rendimento Universal
Garantido dispõe-se a proporcionar no sentido de garantir o mínimo existencial dos cidadãos e na direção de eliminar a pobreza extrema e
desigualdade social, John Rawls era contra a medida.
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Isto porque, para ele, a adoção de um Rendimento Universal Garantido possivelmente possibilitaria alguns cidadãos a não buscar trabalhar,
portanto, estes não estariam cooperando com a sociedade, uma vez que
através deste Rendimento Universal já teriam o seu mínimo existencial
garantido. Neste sentido, o autor, que parte da lógica liberal sobre uma
questão moral que envolve o trabalho, considera que a medida seria amoral ao passo que alguns indivíduos receberiam uma verba pública para
permanecer no que ele chamou de ‘boa vida’.
Entretanto, através das críticas do filósofo indiano Amartya Sen à teoria de Rawls, observou-se ainda que o americano se utiliza de uma rigidez
de conceitos que termina por o distanciar de seu objetivo inicial, qual seja,
a busca de uma teoria capaz de estruturar uma sociedade justa e igualitária. Principalmente tomando-se como base a complexidade e pluralidade
das sociedades atuais, fatores que influenciam diretamente nas capacidades dos indivíduos e, consequentemente, nos fundamentos da dignidade
humana.
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1. Introdução
Compreender o desenvolvimento de uma sociedade pode ser tido
como um processo de cidadania, haja vista que tal conhecimento possibilita ao indivíduo questionar os mecanismos utilizados para ampliação de
oportunidades econômicas, políticas e sociais.
Coaduna com tal concepção os ensinamentos de Amartya Sen, que
leciona o conceito de desenvolvimento como um processo de expansão das
liberdades empíricas que as pessoas gozam (SEN. 2000, p. 52)
Para Sen, as crenças da economia tradicional, as quais alocam o desenvolvimento como resultado do crescimento do Produto Nacional Bruto
1

Mestranda em Direito pela Faculdade IMED de Passo Fundo/RS. Graduada em Direito pela Faculdade Anhanguera
de Passo Fundo. Advogada. Membro do Centro Brasileiro de Pesquisas sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen.
Membro do grupo de pesquisa Direitos Culturais e Pluralismo Jurídico. E-mail: <laianademenech@gmail.com>.
Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/040439135278354>.
2

Possui estágio pós doutoral 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. Líder do Grupo de Estudo Direitos Culturais e Pluralismo Jurídico. Líder
do Centro Brasileiro de Pesquisa sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen: interfaces com direito, políticas de desenvolvimento e democracia. Passo Fundo/RS E-mail: nzambam@imed.edu.br; neurojose@hotmail.com. Currículo
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6893744456793355>.

488 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

(PNB), aumento das rendas pessoais, industrialização, avanço tecnológico
ou modernização social, mostram-se restritas, devendo o enfoque partir
de outros determinantes. Nos dizeres do autor:
O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do
Produto Nacional Bruto (PNB), aumento das rendas pessoais, industrialização,
avanço tecnológico ou modernização social. O crescimento do PNB ou das rendas individuais obviamente pode ser muito importante como meio de
expandir as liberdades desfrutadas pelos membros da sociedade. Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como as disposições
sociais e econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos civis (por exemplo, a liberdade de participar de discussões e
averiguações públicas). (SEN, 2000, p. 17)

Assim, Sen direciona seu olhar para o desenvolvimento inter-relacionado à diversas liberdades, distintas, porém, encadeadas entre si: as
liberdades instrumentais, de modo que políticas especificas podem fazer
uso desta abordagem para discutir sua atuação. Nesse sentido: “Não é, de
modo algum, uma lista completa, mas pode ajudar a salientar algumas
questões de políticas específicas que requerem atenção especial nesta ocasião”. (SEN, 2000, p. 54)
Sen (2000, p. 25) aponta cinco categorias de liberdades instrumentais imprescindíveis para o indivíduo promover suas capacidades gerais,
quais sejam: (1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de transparência, e (5) segurança
protetora.
Nesse contexto, diante do prisma defendido por Sen, a atuação das
instituições públicas, dos políticos, de projetos sociais e do indivíduo, comunica-se com o exercício das liberdades instrumentais. E esta
perspectiva está presente na política social adotada pelo Projeto TransformAção em Arte, o qual utiliza a educação e a arte como propulsoras do
desenvolvimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, culminando em um processo de liberdade. Diz-se
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vulnerabilidade social para retratar a insegurança do quadro social em que
os beneficiários do projeto estão inseridos, designando violência, tráfico de
drogas, prostituição, pobreza e escassas oportunidades sociais.
O Projeto TransformAção em Arte tem por finalidade amparar os filhos dos trabalhadores da reciclagem e demais crianças e adolescentes do
bairro Vila Popular, localizado no município de Passo Fundo, RS, Brasil. O
projeto busca a conscientização de crianças e adolescentes dos problemas
sociais de sua comunidade, além da educação dos seus beneficiários mediante a oferta de atividades lúdicas e oficinas de capoeira, dança, percussão,
inclusão digital, grupo de estudos, entre outras, em turno inverso ao escolar.
A gestora do Projeto TransformAção em Arte, Irmã Inês Sartori, está
à frente do mesmo desde o início de suas atividades, o que motivou a realização de uma entrevista com ela para investigar o papel das liberdades
instrumentais em Sen no contexto do projeto, tendo sido autorizado pela
irmã Inês a utilização das informações prestadas para elaboração do presente artigo.
Assim, o tema central deste artigo é uma abordagem sobre as liberdades instrumentais propostas por Amartya Sen e sua repercussão no
Projeto TransformAção em Arte do município de Passo Fundo, RS, Brasil.
Analisa-se um conjunto de resultados do projeto considerando cinco
vetores: (a) liberdades políticas; (b) facilidades econômicas; (c) oportunidades sociais; (d) garantias de transparência; (e) segurança protetora,
utilizando-se de uma entrevista com a gestora do projeto.
A problemática em discussão é: Como, no Projeto TransformAção em
Arte, as liberdades instrumentais contribuem para a superação do quadro
de vulnerabilidade social de crianças e adolescentes.
O objetivo geral é: investigar como, no Projeto TransformAção em
Arte, as liberdades instrumentais contribuem para a superação da vulnerabilidade social entre seus beneficiários.
Os objetivos específicos são: a) apresentar o Projeto Transformação
em Arte; b) explicar o conceito de liberdades instrumentais; c) descrever
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como o projeto em comento auxilia a superação da situação de vulnerabilidade social.
Esta pesquisa se justifica devido às dificuldades de enfrentamento das
situações de exclusão social e para suscitar o debate permanente sobre políticas sociais.
2. O projeto transformação em arte
No ano de 2009, com o escopo de amparar os filhos dos recicladores
e demais crianças e adolescentes do bairro Vila Popular, localizado no município de Passo Fundo, RS, Brasil, foi criado o Projeto Transformação em
Arte. A partir de então, executa atividades educativas com as crianças e
adolescentes a fim de que estas não estejam expostas, enquanto os pais
estão trabalhando, às precárias condições de vida da comunidade.
O projeto atende 65 crianças e adolescentes, possui sede própria estabelecida no bairro Vila Popular, conta com 20 computadores com acesso
à Internet, 01 impressora, tablets, instrumentos musicais, brinquedos,
campo de futebol, um banheiro para meninos e outro para meninas, cozinha, dispensa com máquina de lavar, etc., ou seja, uma infraestrutura
bastante organizada para se manter operando. Além disso, possui monitores para cada oficina ofertada, há profissionais nas áreas da psicologia e
assistência social que atendem as crianças, os adolescentes e seus familiares.
A situação de vulnerabilidade social das crianças e dos adolescentes
denota-se por meio da exposição às conjunturas de violência, do tráfico de
drogas, da prostituição, da fome, da miséria, da educação pública de baixa
qualidade, das precárias condições de moradia e saneamento público.
Exatamente nestas realidades de desigualdades sociais, em que a mão
estatal não tangencia, a pobreza priva as crianças e os adolescentes do
acesso às oportunidades sociais de educação e saúde com qualidade, às liberdade civis e políticas, às facilidades econômicas de acesso a bens e um
emprego de qualidade, às garantia de transparência devido a descrença
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em ter atendido seus direitos, à segurança protetora por ausência de políticas públicas aptas a reverter as péssimas circunstâncias de vida. Nos
dizeres de Sen: “a pobreza deve ser vista como privação de capacidades
básicas em vez de meramente baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação da pobreza” (SEN. 2010, p. 120)
A inserção de projetos sociais como o Projeto TransformAção em Arte
em contextos de desigualdades sociais discrepantes pode salvaguardar o
exercício da liberdade para crianças e adolescentes com escassas oportunidades de desenvolvimento social, econômico e político, haja vista a
finalidade de buscar esperanças, vida digna, autonomia, realização pessoal
para seus membros.
A ação social visa educação dos seus beneficiários mediante a oferta
de atividades lúdicas e oficinas de capoeira, dança, percussão, inclusão digital, grupo de estudos, entre outras, em turno inverso ao escolar. As
atividades desenvolvidas fomentam a consciência crítica para o exercício
da cidadania, fazendo-os refletir acerca dos objetivos de vida que podem
desfrutar.
A união comunitária e o desenvolvimento de projetos sociais como o
TransformAção em Arte ganham relevância social e status de transformação social, já que “um bom sistema de educação e saúde, acesso ao
trabalho, equilíbrio das relações sociais são indispensáveis para o agir responsável” (ZAMBAM. 2012, p. 47).
Pode-se constatar que o acesso ao direito à educação por meio do
Projeto TransformAção em Arte oportuniza as crianças e aos adolescentes
do bairro Vila Popular um novo sentido para seus destinos, do que se infere esta ação social como instrumento para outros direitos, oportunidades
e liberdades.
3. Liberdades instrumentais em Amartya Sen
Para Amartya Sen, a liberdade se faz essencial para o desenvolvimento de uma sociedade: “desenvolvimento pode ser visto como um
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processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”.
(SEN, 2000, p. 17)
O autor retrata que as liberdades constituem os meios, e não apenas
os fins, do desenvolvimento, além de explicar a inter-relação entre os diversos tipos de liberdades. Discorre que liberdades políticas agenciam
segurança econômica, haja vista disseminarem liberdade de expressão e
eleições livres; oportunidades sociais conectam-se a participação econômica, ante ao papel integrador da educação e da saúde; facilidades
econômicas podem originar abundância individual e ampliar os recursos
públicos para projetos sociais, dado que estão atreladas à participação no
comércio e na produção. (SEN, 2000, p. 25-26)
Sen aloca a liberdade em dois papéis distintos: o constitutivo e o instrumental. E esta perspectiva explica a relação meio/fim que o autor
emprega a liberdade. Nesse sentido, constatasse o papel constitutivo correspondente a ideia de fim primordial, designando as liberdades
substantivas, e o papel instrumental conectado ao conceito de principal
meio, contextualizado a partir de cinco categorias de liberdades. No aspecto:
Nesta abordagem a expansão da liberdade é considerada (1) o fim primordial
e (2) o principal meio do desenvolvimento. Podemos chamá-los, respectivamente, o “papel constitutivo” e o “papel instrumental” da liberdade no
desenvolvimento. O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade
substantiva no enriquecimento da vida humana.
[...]
Essa consideração fundamental é distinta do argumento “instrumental” de
que essas liberdades e direitos também podem contribuir muito eficazmente
para o progresso econômico. (SEN, 2000, p. 52-53)

No tocante ao papel constitutivo, destaca-se as liberdades substantivas são capacidades elementares para um indivíduo obter êxito na
sociedade, visam a ampliação das liberdades humanas. Assim, as liberdades substantivas abrangem as capacidades básicas, destacando-se como
exemplo: ter oportunidades de escolha para evitar a fome, a subnutrição,
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a morbidez evitável e a morte prematura, bem como saber fazer cálculos,
ler, exercer a cidadania e expressão sem censura. (SEN, 2000, p. 52-53)
Os vários exemplos apontados por Sen demonstram que diversos aspectos sociais contribuem substancialmente para a realização do indivíduo
e, a partir dessa satisfação, a concretização da condição de agente livre e
sustentável para ser a força propulsora do desenvolvimento (SEN, 2000,
p. 19)
Destarte, numa abordagem de liberdades substantivas, não se pode
negar a relevância da valorização do crescimento do Produto Nacional
Bruto (PNB) e da industrialização, mas essencial examinar outros fatores
que contribuem definitivamente para o desenvolvimento. Assim, as liberdades substantivas integram-se: a participação política, ao acesso à
serviços de saúde e educação de qualidade (SEN, 2000, p. 19-20); a diferenciação do papel da renda per capita e “a liberdade dos indivíduos para
ter uma vida longa e feliz” (SEN, 2000, p. 20); a liberdade de participação
dos mercados, inclusive no combate do trabalho adscritício (SEN, 2000. p.
21); e a discussão do papel dos valores sociais e costumes (SEN, 2000, p.
23-24)
Em Sen, as abordagens instrumental e constitutiva são diferentes,
porém, possuem equivalência de relevância para o estudo do papel da liberdade como força propulsora do desenvolvimento, consoante se verifica
no seguinte trecho: “[...] a relevância do papel instrumental da liberdade
política como um meio para o desenvolvimento de modo nenhum reduz a
importância avaliatória da liberdade como um fim do desenvolvimento.”
(SEN, 2000, p. 53)
A importância de ambos espectros é indiscutível, contudo, necessário
distinguiam ambos. Assim, vê-se que a objetivo instrumental da liberdade
se relaciona com a eficácia da liberdade como meio para o desenvolvimento – e não apenas fim. (SEN, 2000, p. 53)
O papel instrumental da liberdade diz respeito a forma como distintos direitos, oportunidades e intitulamentos [entitlements] cooperam com
o alargamento da liberdade humana em geral e, por conseguinte, para o
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impulso do desenvolvimento. (SEN, 2000, p. 53) Não se refere a relação
evidente de que cada tipo de liberdade colabora para o crescimento da liberdade humana em geral. A importância da eficácia da liberdade
instrumental reside nas interconexões que distintas liberdades estabelecem entre si, reforçando umas às outras e expandindo outras liberdades.
(SEN, 2000, p. 54)
Assim, as liberdades instrumentais distintas e inter-relacionadas são
os meios para se chegar nas liberdades substantivas, bem como fontes importantes para políticas públicas que visam o aumento das capacidades
humanas e das liberdades substantivas. (SEN, 2000, p. 25)
Sen (2000, p. 25) aponta cinco categorias de liberdades instrumentais imprescindíveis para o indivíduo promover suas capacidades gerais,
quais sejam: (1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4) garantias de transparência, e (5) segurança
protetora.
Cada categoria de liberdade instrumental relaciona-se com diferentes
contextos da vida humana, conforme se expõe a seguir:
As liberdades políticas, incluindo os direitos civis, correlacionam-se
com os direitos políticos relativos às democracias, envolvendo o diálogo
político, dissenção e crítica, direito ao voto, eleição dos membros do Poderes Executivo e Legislativo. (SEN, 2000, p. 55) Dizem respeito ao ato de
votar e ser votado mediante eleições livres, ter liberdade para escolher e
fiscalizar os governantes, os partidos políticos e as instituições públicas,
ocupando a democracia espaço importante neste contexto (ZAMBAM,
2012, p. 61).
As facilidades econômicas relacionam-se aos mecanismos, consumo
ou troca, dos quais resulta o conceito de intitulamentos [entitlements], de
modo que os “[...] intitulamentos que uma pessoa tem dependerão dos
seus recursos disponíveis, bem como das condições de troca, como os preços relativos e o funcionamento dos mercados.” (SEN, 2000, p. 55) Daí
deriva que à proporção que ocorre o desenvolvimento econômico de renda
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e riqueza de um país, há incidência no aumento de intitulamentos econômicos da população. (SEN, 2000, p. 55), devendo-se considerar a
importância do modo como as rendas são distribuídas (SEN, 2000, p. 56)
Zambam (2012, p. 62) explica o conceito de facilidades econômicas
em Sen, referindo que estão ligadas a oportunidades econômicas que as
pessoas necessitam e estão disponíveis no mercado ou na natureza, incluindo as condições efetivas para as pessoas participarem dos mercados e da
distribuição de riqueza, obter renda, efetuar transações comerciais, usufruir de programas de crédito.
As oportunidades sociais derivam o acesso à sistemas de saúde e educação que propiciem qualidade de vida (SEN, 2000, p. 56) A importância
da garantia de oportunidades sociais se torna evidente ao passo que, por
exemplo:
[...] o analfabetismo pode ser uma barreira formidável à participação em atividades econômicas que requeiram produção segundo especificações ou que
exijam rigoroso controle de qualidade (uma exigência sempre crescente no
comércio globalizado). De modo semelhante, a participação política pode ser
tolhida pela incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se por escrito com
outros indivíduos envolvidos em atividades políticas.

As garantias de transparência empregam-se no sentido de que ter
garantido o dessegredo e clareza nas relações sociais entre os indivíduos,
correspondendo às necessidades de sinceridade adstritas ao convívio de
uns com os outros. (SEN, 2000, p. 56) Anseiam que os cidadãos possam
ter acesso ao que vem sendo decidido pelas instituições públicas.
(ZAMBAM, 2012, p. 63), o que contribui significativamente para inibir a
corrupção, a irresponsabilidade financeira e transações ilícitas. (SEN,
2000, p. 56)
Por fim, a segurança protetora visa coibir algumas pessoas do limiar
de vulnerabilidade e afastar o risco de incorrem em privações matérias que
afetam drasticamente suas vidas. (SEN, 2000, p. 57) Assim, busca a proteção em caráter permanente ou emergencial, designando sistemas de
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seguridade social, proteção contra calamidades públicas, geração de empregos para os indigentes (ZAMBAM, 2012, p. 64).
Em virtude do mencionado, pode-se constatar que Sen entende que
a liberdade dos indivíduos é o motor para gerir o desenvolvimento, sendo
que as liberdades instrumentais, diferentes e inter-relacionadas, desempenham papel protagonista na realização empírica desta perspectiva de
desenvolvimento.
4. O projeto transformação em arte sob as lentes das liberdades
instrumentais em Amartya Sen
As liberdades instrumentais são propostas por Sen como indexadores
da análise do desenvolvimento, referindo uma análise para além da acumulação de rendas e riquezas, sendo importante a investigação de cinco
critérios: (1) liberdade políticas, (2) oportunidades sociais, (3) facilidades
econômicas, (4) garantia de transparência e (5) segurança protetora.
Assim, o Projeto TransformAção em Arte pode ser objeto de estudo
com o escopo de observar se esta ação social fornece as liberdades instrumentais e contribui para o desenvolvimento político, econômico e social
de seus membros, sendo realizada uma entrevista com a gestora do projeto, Irmã Inês Sartori, para tanto.
No tocante as liberdades políticas, restou constatado, por meio da fala
da entrevistada, que o projeto possui como constante preocupação contribuir para seus componentes adotarem decisões importantes em sua vida,
sendo trabalhado esta perspectiva em cada oficina, reunião, objetivo, através do diálogo, do debate, das leituras e de orientações. O projeto contribui
para crianças e adolescentes se tornarem exemplos em suas famílias, de
modo que seus familiares se tornam mais confiantes e isso contribui para
buscarem uma situação melhor para o bairro. Tanto que o projeto está em
vigor há 10 anos e houveram mudanças significativas em relação às drogas, às brigas, à violência, ao abuso sexual.
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A gestora relata que o projeto trabalha a liderança para que os seus
membros possam realizar escolhas aptas a gerar a mudança do local em
que habitam, sendo que a linha fundamental do projeto é incentivar seus
membros a buscarem o melhor para suas vidas no sentido positivo: mercado de trabalho, responsabilidade, constituir uma ótima família, os
cuidados com a vivência em sociedade, a conscientização dos direitos e deveres, as escolhas que determinam o caminho do bem e o caminho do mal.
Desse modo, constata-se que o Projeto TransformAção em Arte opera
as liberdades políticas através das atividades realizadas com as crianças e
os adolescentes, visando a conscientização de seus membros de que suas
escolhas impactam em seu contexto familiar e, por conseguinte, cooperam
para transformar o bairro Vila Popular.
Em relação às facilidades econômicas, a Irmã Inês destaca que o projeto possui cerca de 40 adolescentes que passaram pelo projeto e estão
integrados ao mercado de trabalho, sendo as empresas contratantes, por
exemplo: o Hospital Ortopédico, vários mercados, a CORSAN, etc. Desde
que estão matriculados no projeto, os beneficiários recebem orientações
diárias do comportamento, da postura, da responsabilidade, da autonomia
necessária para realizar o trabalho. As estratégias para os adolescentes
conquistarem uma vaga de emprego são variadas, sendo realizados diálogos com as empresas, alguns conseguem por conta própria e outros
trabalham com os próprios familiares. Busca-se efetivamente “fazer com
que a sociedade perceba que são capazes, que são responsáveis e que podem desenvolver ótimas atividades”, consoante relato da interrogada.
Assim, o Projeto TransformAção em Arte constitui importante ferramenta para o patrocínio de facilidades econômicas, incentivando a
habilidade dos adolescentes em buscar uma vaga no mercado de trabalho,
bem como estimulando a mostrarem suas aptidões e capacidades aos seus
empregadores e a sociedade.
No que tange às oportunidades sociais, a coordenadora do projeto
salienta que o projeto desenvolve diversas oficinas como percussão, capoeira, dança, inclusão digital, estudos, leituras, atividades recreativas com

498 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

uso de tablet, desenhos, além de disponibilizar psicóloga, assistente social
e monitores, referindo-se que todas as atividades contribuem para que as
crianças e os adolescentes percebem que é possível uma sociedade melhor,
já que visa fazer as crianças e os adolescentes entenderem a importância
do conhecimento, da postura, da educação, do respeito.
Ainda em relação à educação, o projeto procura desenvolver um bom
relacionamento com os colégios das crianças e dos adolescentes – Escola
Estadual de Ensino Fundamental Salomão Iochpe e a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Zeferino Demetrio Costi, além de orientar os pais
acerca da importância da educação.
Em relação ao sistema de saneamento básico, o projeto recebe auxílio
da Prefeitura de Passo Fundo. E em relação a saúde, o projeto possui uma
assistente de saúde, que foi cedida pela Secretária de Saúde do Município
de Passo Fundo, ela atua agendando consultas, efetuando orientações para
os pais, buscando, acima de tudo, fazê-los compreender que existe caminhos, meios, recursos para conservar a saúde de seus filhos.
Em relação às garantias de transparência, destaca a Irmã Inês que
projeto visa conscientizar seus beneficiários de que o projeto é deles, que
eles devem cuidar e ser vigilantes para que ninguém destrua o que é deles.
Incentiva a responsabilidade para eles cuidarem do projeto para que o
mesmo atue cada vez mais.
Importante salientar que esta forma de gerir garantia de transparência contribui para o modo como as crianças e os adolescentes se
relacionam entre si, porque se sentem confiantes com as orientações que
recebem e transpassam isso em suas ações ao cuidar do projeto como um
empreendimento coletivo.
Quanto a segurança protetora, o projeto recebe benefícios do
FUNDICA, contudo, é uma pequena verba por ano. O projeto recebe a colaboração de pessoas da comunidade, do Colégio Bom Conselho, do Rotary
Club de Passo Fundo, etc. Outra empresa que contribui bastante com o
projeto é a COLEURB, deslocando os membros do projeto quando necessárias visitações distantes do projeto, o que faz as crianças e os
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adolescentes conhecerem outras realidades, algo que é bastante significativo para o processo de aprendizagem.
Houve um progresso na realidade em decorrência da instalação do
projeto, especialmente no tocante a violência e a drogadição. A Irmã Inês
relata que os meios de comunicação também são obstáculos para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, haja vista que há constante relatos
de tragédias e, com isso, as crianças e aos adolescentes possuem resistência ao processo de lapidação de seus corações, suas memórias, seus
olhares. Também muitas crianças e adolescentes encontram-se desamparados pelos pais, que vão trabalhar e deixam seus filhos, não há o carinho
de ir levar e buscar eles, de modo que as próprias crianças e adolescentes
se deslocam para o projeto e voltam para as suas casas sozinhos.
Assim, constata-se que o Projeto TransformAção em Arte como um
meio para o desenvolvimento das crianças e adolescentes por propiciar
liberdades instrumentais destacadas por Sen como fatores significativos
para o indivíduo obter melhor qualidade de vida e também atuar como
agente na sociedade.
Pode-se constatar que o projeto contribui o desenvolvimento social,
econômico e político das crianças e adolescentes, por atender as crianças
em turno inverso ao escolar, protegendo-as de permanecerem vulneráveis
a criminalidade, violência e drogas, em período em que seus pais ou responsáveis estão trabalhando.
E mesmo que a comunidade seduza muitas crianças e adolescentes
para caminhos obscuros, os resultados positivos do projeto são expressivos e permitem o qualificar como modelo de desenvolvimento da
sociedade, aos moldes destacados por Sen (2000, p. 53): “O processo de
desenvolvimento, quando julgado pela ampliação da liberdade humana,
precisa incluir a eliminação da privação dessa pessoa.”
Percebe-se que o Projeto Transformação em Arte torna as crianças e
adolescentes mais sensíveis para realidade do outro, e isto vai ao encontro
dos anseios de Martha Nussbaum ao falar de alma e o colocar-se verdadeiramente conectar-se a alguém:
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Estamos indo atrás dos bens que nos protegem, satisfazem e consolam [...].
Contudo, parece que estamos nos esquecendo da alma, do que significa para a
mente abrir a abrir a alma e ligar a pessoa com o mundo de modo rico, sutil e
complexo; do que significa aproximar-se de outra pessoa como uma alma, em
vez de fazê-lo como um simples instrumento ou um obstáculo aos seus próprios projetos; do que significa conversar, como alguém que possui alma, com
outra pessoa que consideramos igualmente profunda e complexa.
(NUSSBAUM, 2015, p. 7)

No mesmo sentindo, ao ressaltar as qualidades de um “cidadão do
mundo” e destacar a importância da sensibilidade para com a condição
difícil que o semelhante enfrenta, Nussbaum entende que estas qualidades
e características humanas estão ligadas às ciências humanas e às artes,
algo que também está presente no projeto TransformAção em Arte nas
oficinas de capoeira, dança, violão, percussão.
Nos dizeres da autora: “Essas competências estão ligadas às humanidades e às artes: a capacidade de pensar criticamente; a capacidade de
transcender os compromissos locais e abordar as questões mundiais como
um ‘cidadão do mundo’; e, por fim, a capacidade de imaginar, com simpatia,
a situação difícil em que o outro se encontra.” (NUSSBAUM, 2015, p. 8)
Em virtude do mencionado, restou constatado que o Projeto Transformação em Arte contribui para a propagação das liberdades
instrumentais propostas por Sen e é uma ferramenta social fundamental
para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes do bairro Vila Popular.
5. Conclusão
Conclui-se que o Projeto TransformAção em Arte é um instrumento
de realizações e mudanças sociais e o estudo deste objeto mediante a teoria
de Sen contribui para as pesquisas acadêmicas, além de trazer um panorama para construção de políticas sociais e/ou públicas.
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O Projeto TransformAção em Arte opera em um contexto social em
que crianças e adolescentes estão expostos à situações de vulnerabilidade
social, em decorrência do baixo nível da qualidade de educação pública,
visto que muitas possuem dificuldade de ler e escrever, drogas, violência,
brigas, prostituição, abuso sexual, miséria, fome, precárias condições de
moradia e saneamento básico, ausência de empregos ou vagas com baixa
remuneração, o que implica em difícil ascensão social.
Assim, a atuação com o escopo central em transformar a realidade
das crianças e dos adolescentes através da oferta de educação, das artes e
do eixo central de conscientização das escolhas positivas que eles podem
realizar, propicia ao Projeto TransformAção em Arte o status de ampliador
das liberdades instrumentais.
Nesse diapasão, cumpre salientar que o veículo de liberdades instrumentais através do Projeto TransformAção em Arte garante o poder de
escolha e coopera para as liberdades de um modo geral. Desse modo, podese constatar exatamente a postura defendida por Sen de que liberdades
instrumentais constituem o meio para o desenvolvimento.
Referências
NUSSBAUM, Martha. Crear capacidades. Paidós, Espasa Libros: Barcelona, Espanha,
2012.
NUSSBAUM, Martha. Sem fins lucrativos: por que a democracia precisa das humanidades. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. Traduzido por Laura Teixeira Motta.
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução de Denise Bottmann e Ricardo Dominelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
PROJETO TRANSFORMAÇÃO. Projeto TransformAção em Arte. Disponível em:
http://transformacaopassofundo.blogspot.com/p/transformacao-em-arte.html>.
Acesso em: 23 jun. 2019, 12:00.

502 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

ZAMBAM, Neuro. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento sustentável.
Passo Fundo: IMED, 2012.
ZAMBAM, Neuro José; KUJAWA, Henrique. As políticas públicas em Amartya Sen: condição de agente e liberdade social. Revista Brasileira de Direito. Vol. 13, n. 1, p. 6085, Jan.-Abr. 2017 - ISSN 2238-0604 Disponível em: <https://seer .imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/271>. Acesso em: 08 set. 2019.
ZAMBAM, Neuro José; KUJAWA, Henrique. Conquista da Moradia no Loteamento Canaã
em Passo Fundo, Brasil. Mercator: Fortaleza, 2018.
ZAMBAM, Neuro José. Impactos da Teoria da Justiça de Amartya Sen na Pesquisa Acadêmica no Brasil: percepções e compromissos. In: Neuro José Zambam; Henrique
Aniceto Kujawa. (Org.). Estudos sobre Amartya Sen: pesquisa e repercussão social.
1ed. Erechim: Deviant, 2018, v. 5, p. 11-26.

30
A democracia como princípio constitutivo dos
compromissos éticos das políticas sociais
Laís Franciele de Assumpção Wagner 1
Giana Pante 2
164F

165F

Introdução
Com o presente trabalho, se pretenderá analisar a questão da democracia sob dois enfoques, da participação social e das políticas sociais a
partir da Constituição de 1988 e como esta questão influencia nos compromissos políticos do Estado. Num primeiro momento, analisar-se-á a
questão da participação social no que tange aos debates, deliberação e controle das políticas públicas, partindo de uma análise de como este fato
ocorre na prática, já num segundo momento, o enfoque se volta na forma
como a sociedade pode se posicionar e participar não apenas na tomada
de decisão, mas principalmente na execução destas políticas.
O presente trabalho se justifica não apenas pela importância do tema
proposto, mas principalmente pela análise crítica de como a participação
social é importante na formação de um real estado democrático. Assim
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tem-se que quando há a efetivação do princípio democrático há, por conseguinte, como se assegurar e garantir que o Estado cumpra com os
compromissos sociais assumidos através da promulgação da Carta Magna.
A Constituição de 1988 instituiu o regime democrático no Brasil, após
vários anos de retrocesso de um período de ditadura. Com ela, adveio um
conjunto de direitos sociais que decorreram após grande luta e de mobilizações sociais. Durante todo este caminho, houve a ampliação de
envolvimento das pessoas nos mais diversos processos de decisão e implementação das políticas sociais, autorizando maior participação social do
povo, a fim de responder ao anseio das mais diversas demandas sociais,
de reconhecimento e participação.
A partir desta Carta Constitucional, houve a institucionalização de diversas entidades focadas na realização de políticas sociais no país, como
forma de tornar efetivo os direitos sociais previstos na Constituição Federal, ao passo que autorizam novas maneiras não somente de participação
social, direitos sociais, mas também na própria gestão deste social.
A participação social passa a ser considerada um dos elementos essenciais do novo Estado democrático recém implantado no Brasil e fazer
esta análise ainda que histórica desta mudança de paradigma, oferece elementos imprescindíveis para a compreensão do atual sistema de políticas
públicas, principalmente através da democratização do Estado.
Diante disso, o presente trabalho terá enfoque na abordagem do desenvolvimento através de políticas públicas e na participação social na
execução destas, tendo como base teórica a condição de agente ativo de
Amartya Sen, como forma de potencializar as liberdades e o princípio democrático.
1. A democracia participativa no controle social
Neste primeiro tópico será trabalhado a questão da democracia participativa e sua importância para um controle social das políticas públicas.
Para tanto, trabalhar-se-á, mesmo que de maneira singela os conceitos e
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formas de democracia deliberativa e participativa e a forma como os cidadãos podem ingressar numa efetiva participação no controle social.
A Constituição Federal de 1988 pode ser considerado um marco histórico quando passa a prever a possibilidade da participação social como
essencial para a democracia. Diante disso é possível constatar que a democracia vai além do processo eleitoral, mas corresponde a diversos
mecanismos essenciais para a constituição de um Estado social.
Numa breve perspectiva histórica levando-se em conta a institucionalização da participação social, é possível verificar dois importantes
marcos para a sua constituição, principalmente na década de oitenta. A
primeira delas é o movimento das Diretas Já, o primeiro movimento importante da participação social na história brasileira, em que a mobilização
brasileira foi crucial para o reconhecimento e a colocação de assuntos sociais e democráticos na agenda governamental e, o segundo momento,
pode-se dizer que ocorreu com o fortalecimento do federalismo no Brasil,
pois com esta mudança de paradigma auxiliou na democratização do país,
descentralizando o poder, permitindo a aproximação do Estado e cidadãos,
dando voz e legitimidade da sociedade através de uma democracia deliberativa e participativa na definição e execução das políticas públicas.
(SILVA, 2018, p. 9-10)
Veja-se que o poder constituinte instituiu uma constituição cidadã,
em que permite a participação efetiva da população, não apenas no processo da escolha de seus representantes através de uma democracia
representativa, mas reconhecendo a importância e direito dos cidadãos a
participarem na tomada de decisões, tais como ocorrem numa democracia
deliberativa e participativa.
Para Habermas (1997, p. 25) “a política deliberativa continua fazendo
parte de uma sociedade complexa, a qual se subtrai, enquanto totalidade,
da interpretação normativa da teoria do direito”, sendo, portanto, essencial ao desenvolvimento social. Vale dizer que a deliberação enquanto
política, permite enaltecer o sentido democrático dentro de uma sociedade
complexa.
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Dito de outro modo, Habermas defende que a política deliberativa
auxilia a sociedade a encarar e enfrentar a sua dinâmica complexa, sendo
que a solução comunicativa de conflitos se torna a única saída para uma
fonte possível da solidariedade entre estranhos e que regulam cooperativamente sua convivência. (1997, p. 33)
Com isso, pode-se perceber que dentro de uma sociedade complexa
tratar de democracia deliberativa ou participativa não é uma tarefa fácil,
mas se torna essencial quando se permite visualizar a sua amplitude e importância para aproximação dos cidadãos ao Estado, principalmente no
que tange às políticas públicas para garantia de direitos sociais.
Dahl elenca cinco fatores essenciais para que haja um Estado democrático (democracia representativa), para ele é necessário que haja a
inclusão das pessoas envolvidas, que as pessoas detenham chances de participação dentro do processo político, direito a votação na tomada de
decisão e igual direito para escolha da agenda pública e, por fim, que todos
detenham acesso a informação para que os cidadãos possam deter a compreensão necessária das matérias em destaque para que haja a
participação. (apud HABERMAS, 1997, p. 42-43)
No Brasil é possível verificar a previsão de uma democracia representativa e participativa através da leitura do art. 14 incisos I, II e III 3, em que
se destaca que a soberania popular deverá ser exercida pelo direito ao voto,
igual para todos e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular.
Nesse sentido, se torna visível que um Estado democrático deve garantir aos seus cidadãos o direito de deliberação e de participação social.
No entanto, é imprescindível tecer que a deliberação e participação não
são, necessariamente, sinônimos de controle social, embora neste último
elas estejam presentes, para o entendimento do controle social é importante considerar algumas questões.
Como visto, com o advento da Constituição Federal e o pacto federativo é possível verificar uma descentralização do poder também aos
16F

3

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.”
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Estados e Municípios; e, com a previsibilidade da participação democrática, a fim de facilitar o processamento deste instituto, foi criado o que
atualmente se chama de Conselhos, os quais podem ser Municipais, Estaduais e Federais.
Segundo Santos Junior, estes Conselhos detêm características específicas, tais como ligados a sua temática, como saúde, educação, emprego,
etc.; semi-representativo evidenciados através de mandatos sociais não remunerados, através da participação voluntária, em sufrágio universal dos
integrantes; são deliberativos, abrindo a deliberação sobre as diretrizes das
políticas temáticas, etc.; são normalmente de composição paritária entre
governo e sociedade; podem ser autônomos ou se semi-autônomos em relação ao governo, apesar de não serem órgãos executivos, detendo
autonomia em suas atribuições para definir suas regras e dinâmica de funcionamento, o que deve ser feito com a participação de todos os segmentos
sociais representados no seu âmbito, incluindo, portanto, o próprio poder
público. (apud TOSI, 2009, p. 06-07)
Diante disso, pode-se dizer, a exemplos dos Conselhos Gestores, que
estes se constituem, um novo formato institucional previsto constitucionalmente em que permite a participação social em diversas áreas atuando
como um verdadeiro controle em todas as esferas governamentais e, estas
experiências de gestão participativa evidencia-se como uma dimensão vital no próprio processo da cidadania. (ROCHA, 2009, p. 43-45).
Em se tratando de processos democráticos, percebe-se a essencialidade de haver o efetivo envolvimento entre Estado e sociedade, não apenas
como forma de participação social e poder de deliberação, as como um
verdadeiro instrumento de controle da ética estatal, com o manejo das políticas públicas.
Feito este ensaio sucinto acerca da importância da democracia participativa para o exercício do controle social das políticas públicas, passarse-á no próximo tópico a análise de como este controle social pode se dar,
não apenas na forma de deliberação, mas como um verdadeiro exercício
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fiscalizador nas execuções das medidas deliberadas no âmbito desta democracia participativa.
2. A participação popular na execução das medidas públicas como
forma de compromisso ético da política social
Apesar de haver vários mecanismos de participação social que influenciam na tomada de decisão governamental, o fato é que, infelizmente,
nem todos participam ativa e efetivamente destes processos democráticos.
Muitos fatores podem contribuir para que isso ocorra, entre eles falta de
tempo e de interesse, desinformação ou até mesmo o desconhecimento
sobre quem pode participar.
E é por esta razão que surgem questões de como apenas algumas
pessoas participam democraticamente na tomada de decisões na sociedade
e o que se pode fazer para aumentar a participação cidadã na gestão pública?
Segundo Rocha, estes questionamentos podem estar relacionados à
própria estrutura de poder, sendo esta uma verdadeira característica da
sociedade brasileira. Dito de outro modo, são fatores de poder que acabam
concentrando a tomada de decisão nas mãos de uma minoria e isto acaba
dificultando o acesso da população a diversos processo de participação; e,
além deste fator limitador, há outro que merece a atenção é a divisão existente entre a esfera estatal e a civil, haja vista que no senso comum,
costuma-se supor que o único responsável pelo desenvolvimento social é
o Estado, enquanto que a sociedade é apenas a beneficiária disto. E, conclui
o autor, referindo que “esta dicotomia tem, no modelo de democracia vigente no Brasil, marcado os encontros e desencontros nas relações entre
Estado e Sociedade.” (2009, p. 49)
Veja-se que várias são as dificuldades encontradas, o que vem separando o Estado da Sociedade neste processo de construção e
democratização da esfera pública. Se, os cidadãos sequer participam da
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tomada de decisão na gestão da coisa pública, como podem fiscalizar a
execução das decisões tomadas?
A participação popular é imprescindível para que haja uma cooperação social entre cidadão e Estado para a efetivação da integração das
políticas públicas para a construção desse processo de democratização.
Além dos Conselhos Gestores, analisados sucintamente no tópico anterior, outros métodos vêm sendo trabalhados a fim de dar ênfase a este
procedimento democrático participativo, são as chamadas Instituições de
Deliberação Participativas – IDPs.
Estas IDPs, “constituem um amplo e diversificado leque de experimentalismos democráticos que exerce uma função de duas vias em sua
dinâmica de funcionamento” (SILVA, 2018, p. 12), isto é, são novos mecanismos que possibilitam uma maior participação social no controle das
políticas públicas.
Elas se diferenciam por possuir
um caráter mais genérico e abrangente em termos de definição para o exercício analítico proposto, explicitando inclusive suas naturezas formais de
participação e deliberação. Isto é, elas são instituições na medida em que são
formadas em torno de um conjunto de regras de funcionamento que normatizam e condicionam as rotinas de participação e o comportamento dos
diferentes atores sociais em sua dinâmica operacional. São deliberativas, na
medida em que lhes é conferida a função normativa de reunir pessoas em posição de igualdade regimental para debater, propor e controlar a política
pública à qual estão vinculadas. E são participativas pelo próprio imperativo
de reunir representantes de grupos sociais diversos, associados diretamente
com a temática em tela, com direito a voz e voto nos processos decisórios que
lhes são incumbidos. (SILVA, 2008, p. 11)

Assim, verifica-se que além dos Conselhos Gestores, as IDPs vêm no
sentido de aumentar a representatividade e participação do cidadão em
pautas específicas, permitindo que haja uma maior deliberação e conexão
entre Estado e Sociedade, para a garantia dos direitos sociais.
Vale ressaltar que se a população não participa ativamente do processo democrático, nada terá que reclamar aos seus gestores. Isso porque
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o procedimento democrático não está apenas no direito ao voto dos representantes do poder executivo e legislativo, mas vai muito além disso,
requer a integração estado-sociedade para que um Estado seja reconhecido como verdadeiro democrático.
Quando há participação popular efetiva se torna muito mais fácil ao
Estado de garantir os direitos sociais, pois permitirá o conhecimento e as
necessidades existentes em determinada localidade, podendo melhorar a
qualidade de vida através do fomento e investimentos certos nas esferas
necessitadas.
É claro que estas inovações democráticas nem sempre detêm passe
livre de aceitabilidade, principalmente por parte daqueles que detêm o poder e isso se dá principalmente em função da forte herança de
autoritarismo que marca a formação histórica da política brasileira, a qual
acarreta na dificuldade de lidar com a pluralidade de interesses existentes
dentro de uma sociedade e, principalmente, na recusa em fortalecer mecanismos de compartilhamento de poder. (PETINELLI apud SILVA, 2008,
p. 18).
E é por esta razão que a participação social ativa auxilia nos deveres
éticos voltados às políticas públicas. Dito de outro modo, quando a sociedade exerce efetivamente a democracia participativa, o procedimento das
políticas sociais tendem a evoluírem de maneira ética e eficiente.
No que se refere as IDPs, Silva salienta que
De um lado, elas oferecem aos cidadãos maiores possibilidade de atuação (seja
de forma individual ou inserida em um coletivo) no sentido de formular estratégias que melhor expressem suas preferências sobre determinados aspectos
da sociedade. Por outro, elas oferecem também aos representantes oficialmente eleitos maiores oportunidades para receber dos mesmos cidadãos os
sinais que lhes dão indicações de como proceder diante de situações sociais
particulares, no exercício do poder público. Contudo, o que vai determinar o
grau de empoderamento dos atores sociais para expressarem e fazerem valer
suas preferências, bem como a margem de poder discricionário dos agentes
estatais para acatar ou não as deliberações que lhes são canalizadas por essas
instituições, depende de uma série de fatores relacionados, sobretudo, ao próprio arranjo participativo e o grau de institucionalização que o reveste, o que
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pode variar bastante entre os diferentes formatos possíveis em operação.
(2008, p. 12)

Esta forma de procedimentos que aproximam o cidadão na gestão
pública vem no sentido de garantir maior efetividade e ética no setor público, além de permitir que a sociedade venha a se desenvolver e também
auxiliar no próprio desenvolvimento pessoal dos cidadãos enquanto suas
liberdades.
Como bem lembram Zambam e Kujawa (2017, s/p), tanto a implantação quanto a execução e expansão das políticas públicas servem para
combater a privação da liberdade dos indivíduos, privação esta que impede
não apenas o desenvolvimento pessoal, mas também social, pois influencia
na capacidade do exercício de escolha e o próprio exercício da liberdade
individual do cidadão.
Continua o professor aportando, com base na teoria de Amartya Sen,
que quando há negação do exercício de direitos que integram ou influenciam a autonomia pessoal, se está diante de uma verdadeira negação das
liberdades da condição de agente. Dito de outro modo, o acesso à educação,
sistema de saúde, emprego e participação pública de qualidade, como
exemplos, limitam cada vez mais o desenvolvimento democrático social,
isto é, o atendimento a estes fatores se torna fundamental, pois são essenciais às transformações sociais que buscam uma justiça social e garantem
a liberdade individual. (ZAMBAM, KUJAWA, 2017, s/p)
Desta forma é possível afirmar que quanto maiores forem as liberdades individuais, maiores são os fatores de desenvolvimento social, eis que
as liberdades auxiliam numa maior participação ativa da sociedade em
busca do desenvolvimento e do bem comum, e, atuando dentro de uma
verdadeira democracia participativa, através de seus direitos políticos, auxiliam na governança e nas medidas criadas para desenvolver a sociedade
com mais equidade e bem estar social.
Isso porque o êxito de uma sociedade depende de quanto o direito à
liberdade é respeitado, pois as liberdades dos cidadãos são cruciais para o
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desenvolvimento da própria sociedade haja vista que aumentam o potencial das pessoas de cuidarem de si mesmas e acabam influenciando,
positivamente, os demais membros desta sociedade, fazendo com que aumente a iniciativa pessoal e a eficácia social. (SEN, 2010, p. 33)
Para Sen:
O exercício de direitos políticos básicos torna mais provável não só que haja
uma resposta política a necessidades econômicas, como também que a própria
conceituação – incluindo a compreensão – de “necessidades econômicas”
possa requerer o exercício desses direitos. De fato, pode-se afirmar que uma
compreensão adequada de quais são as necessidades econômicas – seu conteúdo e sua força – requer discussão e diálogo. Os direitos políticos e civis,
especialmente relacionados à garantia de discussão, debate, crítica e dissensão
abertos, são centrais para os processos de geração de escolhas bem fundamentadas e refletidas. Esses processos são cruciais para a formação de valores e
prioridades, e não podemos, em geral, tomar as preferências como dadas independentemente de discussão pública, ou seja, sem levar em conta se são ou
não permitidos debates e diálogos. (2010, p. 201-202).

Veja-se que para Amartya Sen para que o processo de escolha se dê
de forma adequada às necessidades econômicas e até a compreensão destas dentro de uma sociedade é imprescindível que haja a comunicação e
debate entre governantes e governados, a fim de possibilitar que estes últimos participem do processo de escolha e compreensão das necessidades
básicas da sociedade.
Isso porque, para Sen os direitos políticos em que neles se inclui o
direito de expressão e também de discussão, são cruciais não apenas na
indução de respostas sociais das necessidades econômicas, mas também
contribui sobremaneira para a conceituação destas próprias necessidades
econômicas. (2010, p. 203)
Daí que, como bem lembram Zambam e Kujawa, a atuação dos diferentes atores sociais é primordial para esse procedimento de
desenvolvimento democrático, sejam pessoas ou instituições que estejam
integradas à necessidade de correção das injustiças sociais, que proponham políticas públicas que visem não apenas o socorro imediato a
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determinadas situações que sejam ocasionadas por catástrofes naturais ou
de outra natureza, mas que estejam orientadas pela prioridade ao capital
humano e a equidade social, isso porque o desenvolvimento social está diretamente relacionado à capacidade de compreender o potencial de
investimentos e a forma como os efeitos deste potenciam contribuem para
o crescimento econômico de uma nação, o que acaba repercutindo no poder de prevenção de desigualdades, na garantia da estabilidade social e
também política, além de influenciar nas próprias condições para o desenvolvimento humano, principalmente nas capacidades e a condição de
agente. (2017, s/p)
Dito isso, se torna fácil para esta compreensão, não apenas a importância das políticas públicas, mas principalmente da garantia de
participação dos indivíduos neste processo de entendimento das necessidades econômicas.
Em outras palavras, a integração de indivíduos e instituições que estejam relacionadas ao procedimento de gestão pública destas políticas e a
garantia dos direitos políticos dos cidadãos, através de uma verdadeira democracia participativa se tornam cruciais para o desenvolvimento não
apenas pessoal, levando-se em conta a condição de agente do cidadão, mas
principalmente social, haja vista que garante a ética nas escolhas públicas
e a transparência entre os setores de gestão destas políticas públicas, mas
também fazem com que os cidadãos possam, não apenas tomar iniciativa
no processo de escolha na tomada de decisão, mas agir ativamente como
um verdadeiro órgão fiscalizador das execuções destas políticas.
Conclusão
A partir deste entendimento é possível compreender que enquanto
houver garantida a participação social através de uma verdadeira democracia participativa, não apenas na tomada de decisões, mas fazendo com
que a sociedade venha a exercer seus direitos e fiscalizar a execução das
políticas públicas, estes fatores auxiliam não apenas no desenvolvimento
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social como um todo, mas também influenciam no próprio desenvolvimento individual, pois a maximização das liberdades garante maior
integração indivíduo-sociedade.
E, com isso, se torna cada vez mais difícil a monopolização do poder
estatal apenas nas mãos de poucos, isto é, dificulta que a relação de poder
seja verticalizada e imposta, ludibriando os cidadãos enquanto restringem
suas liberdades individuais. Assim, a democracia participativa, enquanto
meio assegurado aos cidadãos faz com que esta relação seja horizontal e
que o próprio povo possa, através de uma participação ativa, dar ciência
aos representantes de quais são as necessidades básicas que precisam de
investimentos através das políticas públicas.
Tanto os Conselhos Gestores quanto às Instituições de Deliberação
Participativas – IDPs são meios viáveis a esta aproximação dos cidadãos ao
governo que auxiliam para os compromissos éticos nas políticas públicas.
Portanto, conclui-se que a democracia participativa é um princípio
essencial para o desenvolvimento social e a garantia de que os compromissos éticos das políticas públicas sejam efetivadas, garantindo assim um
desenvolvimento social esperado e manutenção de um estado de bem estar
social.
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Introdução
Amartya Sen é considerado um dos autores que trabalha a relação
entre a democracia e o desenvolvimento, principalmente com o foco voltado ao desenvolvimento humano. Em sua obra Desenvolvimento como
Liberdade ele atenta para a necessidade e a importância de haver processos que venham a expandir as liberdades individuais, bem como a
necessidade da participação delas dentro de um processo democrático.
Diante disso, com o presente estudo se buscará analisar a visão de
Amartya Sen das liberdades por ele trabalhadas na obra mencionada, a fim
de possibilitar uma ampla visão do sistema trabalhado pelo autor, bem
como em tentar responder ao seguinte questionamento: Como o sistema
democrático pode influenciar num processo de desenvolvimento econômico na prática?
1
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Isso se justifica, porquanto para o economista há uma relação íntima
entre a democracia e desenvolvimento, isto porque ele considera a democracia como fator próprio de desenvolvimento, contribuindo
sobremaneira nas relações sociais.
Para desenvolver a problemática, impõe-se na análise de três teorias
sobre a democracia e o desenvolvimento, sendo a primeira, identificando a
democracia como identidade do próprio desenvolvimento, a segunda teoria
desenvolve a democracia como forma instrumental do desenvolvimento e,
por fim, a terceira corrente entende que não é possível misturar ambos, pois
se tratam de institutos diferentes e não estão relacionados entre si, haja vista
que a democracia é um empecilho para o desenvolvimento.
O presente estudo focará na ideia de Sen com a relação de desenvolvimento num âmbito mais humanista, eis que o foco dele não é apenas a
relação de desenvolvimento econômico, isto é, o desenvolvimento não estaria necessariamente ligado ao aumento do produto interno bruto – PIB,
mas sim em um Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, em que além
das questões econômicas ligadas a riqueza, foca-se no desenvolvimento
humano, daí a relação e a importância de se garantir não apenas as questões de liberdades individuais, mas a relação desta com a própria ideia de
desenvolvimento, dentro das mais diversas instituições dentro de uma sociedade, fazendo uma comparação importante com as demais teorias e
entendimentos mencionados.
Para Sen, esta ideia de desenvolvimento acaba criando diversas condições que possibilitam que as pessoas possam usufruir de suas liberdades de
escolha, dentro de uma sociedade democrática, dando condições de sustentabilidade do próprio desenvolvimento humano, ao passo que garante a estas
pessoas participação e deliberação dentro de uma sociedade democrática.
Para a análise do questionamento proposto, se utilizará o método hipotético-dedutivo, em que através de análise das premissas obtidas através
da teoria de Amartya Sen, possibilitará chegar a conclusão da importância
desta ideia de desenvolvimento focado no humano, como corolário da própria democracia.
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1. Teorias da relação entre democracia e desenvolvimento econômico
Como já mencionado, será desenvolvido três principais ideias acerca
da relação da democracia e do desenvolvimento econômico, focando na
teoria de Amartya Sen, a fim de demonstrar, ao menos num âmbito pragmático estes entendimentos e correlacionando ao entendimento
desenvolvido por Sen.
A primeira teoria é considerada uma das mais importantes e detém
o entendimento de que a democracia é tida como meio e fim do processo
de desenvolvimento, pois o “desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhora de vida que levamos e das liberdades que
desfrutamos” (SEN, 2010, p. 29), nesse sentido, esta teoria compreende a
imprescindibilidade do cidadão disfrutar de liberdades para que haja um
real desenvolvimento, isto é, este não deve estar apenas relacionado a maximização de renda ou riqueza, mas deve estar vinculada na melhora de
vida das pessoas e suas liberdades, enfatizando a própria condição de
agente. (SEN, 2010, p 28-29).
O Autor justifica o termo “condição de agente” para além do entendimento meramente econômico, como aquele empregado na teoria dos
jogos, mas utiliza no sentido de condição de agente como pertencente ao
público, ou seja, um membro do público como verdadeiro participante
ativo de ações econômicas, sociais e políticas. (SEN, 2010, p. 34)
E, para Sen o conjunto de liberdades defendidas pelo Autor como liberdades individuais vai além da liberdade relacionada ao direito de
sobrevivência, mas traz a liberdade de um modo geral e primordial à democracia e ao desenvolvimento (2010, p. 40-41), sendo que, considerando
a diversidade de liberdades existentes dentro de um processo de desenvolvimento, elas são avaliadas e detém pesos diferentes a serem medidos, de
acordo com as vantagens pessoais e sociais destas liberdades. (2010, p. 4849)
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Dito de outro modo, sua teoria detém o enfoque na qualidade de vida
e nas liberdades substantivas, correspondentes a diversos fatores que ampliam as liberdades individuais e maximizam a qualidade de vida das
pessoas, bem como auxiliam no próprio desenvolvimento social, embora
em valorização diferenciadas, mas não considerando tão somente a acumulação de renda e riquezas das pessoas e do Estado.
O Autor demonstra não haver conflito entre o entendimento de que
a democracia e desenvolvimento econômico devem andar juntos, haja
vista que a democracia, para ele, não é apenas um fator instrumental de
desenvolvimento, mas sim o próprio meio e fim deste, porquanto, a democracia não é apenas importante por seu papel instrumental no processo
de desenvolvimento, mas porque está relacionada diretamente por seu papel construtivo do próprio conceito e compreensão das necessidades
econômicas. (SEN, 2010, p. 201-202). E é por esta razão que ela é considerada objeto meio e fim do desenvolvimento.
E, para que as necessidades econômicas sejam entendidas e conceituadas socialmente há a necessidade de haver discussão e debate público
sobre isto, e neste contexto deve haver necessariamente a garantia de direitos civis e políticos do cidadão – democracia. Dito de outro modo, o
Autor consagra três fatores importantes da democracia para esse processo
de desenvolvimento econômico (SEN, 2010, p. 195):
1) Sua importância direta para a vida humana associada a capacidades básicas
(como a capacidade de participação política e social);
2) Seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são ouvidas
quando expressam e defendem suas reinvindicações de atenção política (como
as reivindicações de necessidades econômicas);
3) Seu papel construtivo na conceituação de “necessidades” (como a compreensão
das “necessidades econômicas” em um contexto social).

Com isso, é possível compreender que para Amartya Sen a democracia como liberdade é essencial ao desenvolvimento, haja vista que além de
garantir direitos e liberdades tanto civis quanto políticas, faz parte de todo

520 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

o processo e fim do desenvolvimento econômico, detendo uma verdadeira
característica de identidade com o desenvolvimento social.
Para aqueles que adotam a teoria da democracia como mero instrumento para o desenvolvimento econômico o justificam com base na
importância e qualidade das instituições, nesse sentido a democracia se
apresenta como fator instrumental para o desenvolvimento. Ou seja, a democracia em primeiro lugar se apresenta como a “capacidade de traduzir
as demandas dos cidadãos em prestações mais adequadas por parte do
poder público” (MARTINS, 2009, p. 103).
Dito de outro modo, a democracia está intimamente relacionada à
qualidade e funções das instituições que estejam relativamente vinculadas
com o poder público. E justificam esta ideia afirmando que as instituições
acabam por favorecer a relação entre a população e os governantes.
Para Douglas North, estas instituições nada mais são do que regras
do jogo da vida econômica, que são utilizadas como forma de diminuir as
incertezas existentes dentro de uma sociedade em relação aos cidadãos,
pois são meios estáveis (embora nem sempre eficientes) para a interação
humana que visam garantir à população acesso aos serviços públicos de
inclusão social 3. (NORTH, 1990, p. 6).
Continua o Autor afirmando que por instituições se devem compreender não apenas as organizações políticas, mas também órgãos
econômicos como empresas, sindicatos, cooperativas; além dos próprios
órgãos sociais. Estes são grupos vinculados por objetivos comuns e analisam estruturas e governança para o sucesso da própria organização ao
longo dos anos e a grande questão do desenvolvimento se encontra na relação entre estas organizações e instituições. (NORTH, 1990, p. 05)
Assim, para os que coadunam com este entendimento, defendem que
a democracia deve ser institucional, ou seja, deve se dar através da criação
169F

3

Tradução nossa. No original: “The major role of institutions in a society is to reduce uncertainty by establishing a
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common law, and contracts between individuals, institutions are evolving and, therefore, are continually altering the
choices available to us.”
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de organizações e instituições que auxiliarão as relações humanas com o
setor público, as estabilidades das instituições são o próprio sucesso do
desenvolvimento, embora nem sempre sejam eficientes.
Por esta razão defendem a instrumentalidade da democracia no processo de desenvolvimento econômico, haja vista que embora não seja,
necessariamente, o fim, é o meio utilizado para tanto.
Ao contrário da primeira tese em que a democracia e o desenvolvimento como liberdade estão intimamente ligados não apenas ao fator
instrumental, mas faz parte da própria identidade da compreensão e conceito de desenvolvimento.
Vale ressaltar que Amartya Sen não esconde a importância dos órgãos e instituições que auxiliam na aproximação da população ao setor
público, mas o que ele afirma é que para que haja um verdadeiro desenvolvimento, não é possível garantir apenas a questão instrumental da
participação popular através destas instituições ou outros mecanismos,
mas que a liberdade democrática (política e civil, em sua mais ampla compreensão) seja garantida, pois só assim haverá um verdadeiro
desenvolvimento, não apenas no sentido de acumulação de riquezas e
bens, mas no sentido de bem estar social.
Como bem analisa Martins, esta segunda teoria defende que a democracia favorece a construção de instituições e contribuem para uma
prestação de serviços públicos eficientes e que consequentemente refletem
na qualidade de vida das pessoas. Esta teoria diferencia-se da primeira ao
passo que reconhece apenas a instrumentalidade da democracia como um
meio de se chegar ao desenvolvimento, pois instrumentaliza melhor a
prestação de serviços do Estado, enquanto que a primeira reconhece a democracia como um fim em si mesmo, conforme já visto anteriormente.
(2009, p. 104)
Por fim, a última teoria representa a incompatibilidade da democracia com o desenvolvimento econômico, haja vista que a intervenção social
atrasaria as questões e decisões que deveriam ser tomadas apenas pelos
governantes.

522 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

Esta teoria é comumente adotada pelos Estados autoritários que compreendem que a democracia é um fator que impede o desenvolvimento
econômico, pois se estaria diante da dicotomia “fazer o bem ou fazer bem”,
o principal autor desta teoria é Lee Kuan Yew, e defende o entendimento
de que para que um país possa crescer e se desenvolver é necessário que
haja disciplina e, países democráticos tendem a indisciplina, e por esta razão é que a democracia é inimiga do desenvolvimento. (BHAGWAIT apud
MARTINS, 2009, p. 105)
E isso se justificaria, segundo Martins, pois o processo de tomada de
decisão se estenderia demasiadamente quando se está dentro de um processo democrático, enquanto que a tomada de decisão governamental seria
muito mais rápida se não precisasse envolver questões democráticas, como
a título de exemplo o desenvolvimento na Índia que é menor que na China,
justamente por haver esse procedimento democrático. (2009, p. 106).
Assim, verifica-se que esta última teoria nega a compatibilidade entre
a democracia e o desenvolvimento econômico, haja vista que processos
democráticos tendem a desordenar o procedimento de evolução econômica de um Estado, pois tendem a pôr em mãos da sociedade o que seria
competência exclusiva do governante.
Assim, depois de verificadas as três linhas de entendimento acerca da
democracia e desenvolvimento, é necessário tecer algumas considerações
sobre o desenvolvimento em si e qual, numa visão geral, poderia alcançar
um maior desenvolvimento, bem como para a resposta ao questionamento
proposto início do trabalho: Como o sistema democrático pode influenciar
num processo de desenvolvimento econômico na prática?
2. A influência da democracia no processo de desenvolvimento
Neste segundo tópico, será abordada a questão do desenvolvimento,
principalmente levando em consideração a visão de Amartya Sen e a importância que a democracia detém para a legitimidade e efetividade deste
desenvolvimento.
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Como visto acima, Sen estabelece que a democracia é o meio e o fim
do desenvolvimento de uma sociedade, pois é uma forma legítima de se
garantir as liberdades como um todo, permitindo o real desenvolvimento
social, não apenas no sentido econômico, mas também humano.
Amartya Sen justifica a necessidade de ver o desenvolvimento para
além do econômico, trazendo uma visão mais ampliada deste, pois é preciso à busca de um bem-estar social. E por esta razão é que a democracia
encontra-se intimamente ligada a este desenvolvimento, pois tende a reforçar as liberdades, promovendo o governo através de um debate aberto
às necessidades sociais. (SEN, 2009, p. 286)
Verifica-se que na maioria das vezes quando se está diante da expressão “desenvolvimento” há a o raciocínio automático no sentido
“econômico”, ou seja, todo o desenvolvimento é econômico. No entanto,
como visto, o desenvolvimento vai muito além da esfera econômica.
E é possível extrair esta ideia haja vista que não se pode mensurar
que um Estado cresça economicamente, se a maior parte de seu povo não
se desenvolve na mesma proporcionalidade, daí que se justifica a importância em se trabalhar de forma aberta a ideia de um desenvolvimento
sustentável, que vai além da ideia de desenvolvimento econômico.
(WAGNER, ARAÚJO, TONIAL, 2018, p. 80).
Nesse sentido:
[...] ao julgar-se o desenvolvimento econômico não é adequado considerar
apenas o crescimento do PNB ou de alguns outros indicadores de expansão
econômica global. Precisamos também considerar o impacto da democracia e
das liberdades políticas sobre a vida e a capacidade dos cidadãos. É particularmente importante, neste contexto, examinar a relação entre, de um lado
direitos políticos e civil e, de outro, a prevenção de grandes desastres (como
as fomes coletivas). Os direitos políticos e civis dão às pessoas a oportunidade
de chamar a atenção eficazmente para necessidades gerais e exigir a ação pública apropriada. A resposta do governo ao sofrimento intenso do povo
frequentemente depende da pressão exercida sobre esse governo, e é nisso que
o exercício dos direitos políticos (votar, criticar, protestar etc.) pode realmente
fazer diferença. Essa é uma parte do papel “instrumental” da democracia e das
liberdades políticas. (SEN, 2010, p. 198-199).
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Assim, é possível verificar que a democracia é papel fundamental
para o desenvolvimento não apenas econômico, mas em sua mais ampla
compreensão de desenvolvimento social, isso porque ela permite que através da participação política dos cidadãos, possa chamar a atenção para as
necessidades básicas e, ao passo em que há o desenvolvimento da sociedade num Estado de bem-estar social, consequentemente será refletido no
desenvolvimento econômico.
Amartya Sen refere que a democracia no processo de desenvolvimento torna possível verificar este último de forma ampla, com foco na
vida humana, mesmo quando há o questionamento se a liberdade política
realmente traz desenvolvimento, não se pode olvidar que o reconhecimento das liberdades política e civil, estão entre os componentes
construtivos do próprio desenvolvimento e é por esta razão que não se
pode medir o desenvolvimento tão somente pelo crescimento do PIB, pois
há outros critérios e fatores que estão relacionados a este desenvolvimento
que não apenas o econômico. (2009, p. 284-285)
Nesse sentido, um Estado Democrático em que há a liberdade de participação política auxilia neste desenvolvimento, eis que a participação do
cidadão constitui um verdadeiro instrumento, um princípio e um requisito
que legitima a democracia, sendo a ponte para um debate para a tomada
de decisões políticas. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2018, p. 148)
De fato o processo democrático de tomada de decisão com a participação política dos cidadãos pode ser um pouco mais demorado do que a
tomada de decisão em estados autoritários, no entanto, no primeiro caso
é possível chamar a atenção para as necessidades do povo, como forma de
evitar catástrofes de monta humanitária, pois focando o governo no bemestar social através de políticas e investimentos adequados ao invés de objetivar tão apenas a produção de riqueza, permite que o Estado se
desenvolva de maneira a diminuir as desigualdades sociais.
É claro que a real democracia encontra atualmente muitos obstáculos
para ser totalmente efetivada, mas estas dificuldades não podem ser óbices
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para justificar decisões autoritárias que descartem a possibilidade de um
desenvolvimento amplo.
Nesse sentido, em contrapartida a terceira tese apresentada, defendida principalmente por Lee, Amartya Sen destaca que embora a China e
outros países autoritários tenham efetivamente apresentado um índice de
crescimento econômico maior que a Índia e outros países democráticos,
por exemplo, tal não leva a conclusão de que a democracia é óbice ao crescimento econômico, haja vista que nestes países autoritários basearam-se
em dados limitados. (2010, p. 197)
Bem na verdade não há estatisticamente dados concretos que comprovem que o regime autoritário é o que melhor representa um
desenvolvimento econômico, pois as pesquisas empíricas não sustentam a
tese de que há conflito entre liberdades políticas e desenvolvimento econômico. (SEN, 2010, p. 197)
Ademais analisar apenas ao desenvolvimento econômico de um Estado, por índice como o PIB, por exemplo, não significa que aquele Estado
seja de bem-estar social e que garanta a melhor distribuição de renda, ou
que haja menor índice de desigualdades sociais.
Focar no ser humano portador de liberdades é, sobretudo, lutar por
dignidade e igualdade social. Nesse sentido, nem sempre a escolha em promover o PIB é acertada, da mesma forma que frequentemente fazemos
inferências sobre o que são boas políticas, examinando quais políticas promovem o crescimento econômico, mas esta medida de desempenho tem
se mostrado falhas. (PINK, TAYLOR, WETZLER, 2014, p. 185)
Tem-se, portanto, a necessidade de mensurar o crescimento de um
Estado sob uma nova ótica, isto é, através de um desenvolvimento econômico sustentável, levando-se em conta questões que vai além da produção
de riquezas, mas que seja focada na proteção destas e no ser humano.
(WAGNER, ARAÚJO, TONIAL, 2018, p. 81).
Assim, quando se está diante de um Estado Democrático preocupado
com um desenvolvimento para além do econômico e que garanta as liberdades políticas e civis de seus cidadãos se torna visível que haja em longo
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prazo o desenvolvimento deste como um todo e não apenas em relação ao
fator econômico.
Conclusão
Diante de todo o exposto, da análise feita sobre as três principais teorias sobre a relação da democracia com o desenvolvimento econômico,
pode-se dizer que a teoria que melhor responde a problemática proposta
é a de Amartya Sen.
Isso porque a teoria de Sen abrange uma visão mais ampla e completa
de desenvolvimento, não apenas no setor econômico, mas um desenvolvimento voltado à sustentabilidade e a pessoa humana, eis que vê nas
liberdades pressupostos do desenvolvimento.
Diante disso, Estados autoritários, embora numa visão geral possam defender que a democracia se contrapõe ao desenvolvimento econômico,
verifica-se que esta afirmativa não está totalmente correta, eis que num
ponto de vista mais humanista apenas a produção e concentração de riquezas
não representa a igualdade social e uma distribuição de renda equitativa.
Nesse sentido, a democracia se torna crucial ao desenvolvimento
como um todo, e também econômico, pois na prática ela permite que a
instrumentalidade da democracia no processo de desenvolvimento auxilie
a gestão pública a verificar as necessidades da sociedade, auxiliando na
tomada de decisão.
É por esta razão que a democracia não só deve ser considerada como
um meio hábil ao desenvolvimento econômico, como também é um fim em
si mesma, no sentido promoção e concretização deste desenvolvimento.
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O direito à cidade, acessibilidade,
cidades inteligentes, e suas inter-relações
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1. Introdução
As perspectivas globais acerca do crescimento da população mundial,
a intensa urbanização, a escassez dos recursos naturais, as mudanças climáticas e a poluição extrema, as limitações e a obsolência no sistema de
infraestrutura, têm sido os principais desafios no âmbito urbano atualmente. Sem o devido planejamento, as cidades enfrentam uma série de
problemas sociais, como o acesso à moradia, desemprego, violência e exclusão social.
No Brasil, cerca de 85% da população vive em áreas urbanas (IBGE,
2017), à medida que a extensão territorial do espaço urbano se amplia, é
necessário que as demandas dessa nova conjuntura também sejam atendidas, através de infraestrutura, serviços e equipamentos com qualidade,
onde toda população possa usufruir deste espaço de forma igualitária e
democrática. Neste contexto, questões ligadas à acessibilidade surgem de
forma proeminente, já que quase 23% da população Brasileira segundo o
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IBGE, possui algum tipo de deficiência. Devido as suas dificuldades e limitações, essas pessoas acabam sendo segregadas, não tendo sua identidade
reconhecida, acabam tendo uma liberdade restrita.
Para Sen (2000, p.25) “As liberdades não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também os meios principais”. Nesse
sentido Sen, preconiza que as liberdades são necessárias para a dignidade
humana, as pessoas têm valor próprio. As liberdades ajudam na construção da democracia, e na condição para o desenvolvimento das capacitações
(capabilities).
Assim sendo, o presente trabalho objetiva analisar as políticas públicas que envolvem as questões de Direito à Cidade e acessibilidade no meio
urbano, tendo como case a cidade de Passo Fundo, bem como de que maneira as iniciativas das Cidades Inteligentes podem ser um aliado nesse
processo, fazendo uma inter-relação com a ótica de justiças evitáveis e democracia da teoria de Amartya Sen.
Para esse estudo adotou-se como estratégia metodológica a revisão
de literatura, buscando explicar e discutir acerca do tema da Acessibilidade, e sobre como as Cidades Inteligentes podem colaborar na promoção
do Direito à Cidade. A revisão bibliográfica é descrita por Gil (2004) como
sendo uma ação sobre todo material já produzido, e nesse trabalho, permitirá o mapeamento de ferramentas tecnológicas que auxiliam na
construção mais democrática do espaço urbano. Para o estudo de caso de
Passo Fundo foi realizado o levantamento de dados abertos em plataformas oficiais a fim de conhecer e analisar se a cidade proporciona
acessibilidade aos cidadãos.
2. A garantia do direito à cidade
Sobre a temática da democratização das cidades, e do direito da população usufruir de forma igualitária o meio urbano, Harvey (2012, p.74)
definiu, de acordo com o conceito difundido anteriormente por Lefebvre
(1999), o direito à cidade como: “um direito comum antes de individual, já
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que esta transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização”. Todos nós somos
responsáveis em construir o espaço urbano, à medida que nos apropriamos dele, vamos criando uma construção coletiva, como salientam
Zambam e Ickert (2011):
A característica fundamental do ser humano é sua necessidade de viver em
sociedade onde as pessoas se reúnem, cultivam e realizam objetivos comuns.
A existência de normas, acordos e tratados é essencial porque garante a satisfação das necessidades mais importantes, como as condições de vida, a
proteção do patrimônio e outros. (ZAMBAM; ICKERT, 2011)

Nesse sentido, a ordenação de ações políticas e econômicas, deve ter
como fundamento primordial, a garantia da universalização de políticas
sociais, e o respeito às diversidades, sejam elas étnico-raciais, geracionais,
de gênero, deficiência ou de qualquer outra natureza. Deve-se garantir e
ampliar a participação popular, acerca das decisões governamentais, fortalecendo o caráter deliberativo e participativo da sociedade civil no
processo de desenvolvimento do país.
Esse pensamento é abordado por Sen na obra A ideia de Justiça
(2011), onde o autor destaca que a justiça deve ser medida a partir dos atos
cuja capacidade promova liberdades que resultem no desenvolvimento,
num ambiente de democracia, onde os governos discutem publicamente
os seus problemas. Nesse sentido, a justiça se mostrará universal na medida em que defender os Direitos Humanos.
Para Amartya Sen, o desenvolvimento de uma sociedade se dá pelo
bem-estar social, e não apenas pela prosperidade econômica. Sen, ao analisar o bem-estar social, entendeu que seria papel do Estado conter as
desigualdades sociais. Assim, os serviços prestados pelo Estado devem garantir a construção de uma boa sociedade por meio da educação, saúde e
proteção das minorias. Nesse sentido o autor considera o Direito a Cidade
e a Acessibilidade uma condição para o desenvolvimento dos cidadãos.
Na esfera nacional, o desenvolvimento da cidade é ordenado por diretrizes que compõem a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada
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Estatuto da Cidade, estabelecendo a garantia do direito à cidade, bem como
sua infraestrutura urbana e serviços públicos em plenas condições de acessibilidade e conforto. (BRASIL, 2008). A aplicação desse instrumento em
todo território nacional visa ter uma padronização nos espaços urbanos,
com condições que proporcionam igualdade e acessibilidade a todos os habitantes.
No entanto, apesar da existência de uma legislação que regulamente,
ainda existe uma imensa distância entre a retórica e o fato. Para a realização dessas premissas é necessário que haja condições concretas, a respeito
disso Alperstedt (2017, p.293) observa “apesar da existência de tratados,
convenções e leis que garantem o acesso aos espaços públicos e empresas,
essa adequação se apresenta, na maioria das vezes muito aquém do ideal”.
Sen também tece críticas a esse descaso “não se deve confundir obrigação
vagamente especificada com a ausência de qualquer obrigação” (2011, p.
409). Reitera-se o fato, de que muitas vezes já existe uma estrutura, e essa
acaba passando por processos de adaptação e adequações para atender aos
requisitos estipulados, assim as barreiras físicas tem sido um grande empecilho nesse sentido.
3. O direito à acessibilidade
Partindo do paradigma, que a deficiência é vista como uma característica da condição humana como tantas outras, as pessoas com deficiência
têm direitos à igualdade de condições e à equidade de oportunidades, ou
seja, todas devem ter garantidos e preservados seus direitos, em bases
iguais com os demais cidadãos. (AVANÇO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 2012, p. 16). Nessa perspectiva, Sen
também defende os direitos humanos, e acredita que com ações públicas
coletivas podemos construir uma sociedade mais democrática, com igualdade de direitos. “Os direitos humanos podem servir de motivação para
muitas atividades diversas, desde a legislação e a implementação de leis
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adequadas, até a mobilização de outras pessoas e a agitação pública contra
a violação dos direitos” (2011, p. 401)
Segundo Alperstd, (2017, p. 293) o direito à acessibilidade em todas
as suas instâncias vem sendo adquirido ao longo dos anos. A Constituição
Brasileira de 1988 já trata da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em 2015 houve a implantação da Lei nº 13.146, que ficou
conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência que também busca
garantir a inclusão das pessoas com mobilidade reduzida. Destacamos o
Art. 6º para fins de aplicação desta lei considera-se:
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das
edificações, dos transportes, da informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao
público, de uso público ou privadas de uso coletivo, tanto na zona urbana como
na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL,
2015)

A discussão acerca da acessibilidade permeia o campo mundial, vários órgãos e entidades procuram debater, e buscar soluções para essa
problemática. Em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) em conjunto com 193 países, implementou a Agenda 2030, que consiste em um
plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, com
17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015). Enfatiza-se
o Objetivo 16, que abrange a envoltória da acessibilidade e da igualdade, o
qual visa: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis” (ONU,
2015).
O conceito de desenvolvimento sustentavél é composto pelo tripé: social, ambiental e econômico. Ele está diretamente relacionando com o que
Sen preconiza em seu conceito de desenvolvimento, de acordo com o autor, o desenvolvimento está atrelado a liberdade real dos indivíduos e
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entende-se que as capacidades individuais dependem de disposições econômicas, sociais e políticas. Nesse sentido as liberdades são alcançadas
quando todos os elementos estejam inter-relacionados, só assim conseguiremos desenvolver nossas capacidades.
Com o intuito da proteção e promoção dos direitos humanos, o fortalecimento da sociedade civil e da democracia, várias iniciativas de órgãos
e entidades não governamentais estão surgindo, vide os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS, 2015). Para Sen é de extrema
importância o envolvimento e debate mundial, o engajamento e a cooperação entre países visando um objetivo comum.
A agitação pública ativa, o comentário das notícias e o debate aberto são algumas vias por onde é possível buscar a democracia global, mesmo sem esperar
por um estado global. Hoje, o desafio é fortalecer o processo participativo já
operante, do qual dependerá em larga medida a busca de justiça global. Não é
uma causa menor. (SEN, 2011, p.444)

4. O papel das cidades inteligentes
Perante essa desordem instaurada nas cidades, surge a necessidade
de pensar métodos e estratégias com o intuito de mitigar essas problemáticas. Diversas iniciativas têm surgido, entre as quais podemos destacar o
conceito de Cidades Inteligentes. Tal conceito aborda uma nova dimensão
de gestão pública, com sistemas integrados com base em Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), investimentos em capital humano e social, e soluções inovadoras voltadas ao desenvolvimento econômico e
sustentável (KOMNINOS, 2002; LEITE,AWAD, 2012). Esse novo paradigma territorial, busca ajudar na construção de uma envoltória urbana
mais democrática e igualitária, onde a tecnologia é utilizada como ferramenta de transformação.
A utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação no meio urbano visa atenuar os problemas enfrentados diariamente por pessoas com
alguma deficiência ou mobilidade reduzida, tanto no acesso a serviços e
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infraestrutura, como no deslocamento na área urbana. O emprego da tecnologia ocorre de distintas maneiras, ela pode ser através da sinalização
de áudio/sonora, na sinalização tátil, em placas de sinalização interna e
externa, sinalização de painéis eletrônicos, entre outros (ALPERSTEDT,
NETO, ROLT, 2018). Cada vez mais a tecnologia e o conhecimento permitem a criação de instrumentos que possam ajudar de forma significativa
na vida de seus usuários.
Outra ferramenta adotada nas Cidades Inteligentes é a utilização da
tecnologia colaborativa, onde o usuário participa ativamente, através de
dispositivos móveis conectados em tempo real. Nessa perspectiva os aplicativos podem ser utilizados para fornecer informações pelos e para os
próprios usuários, a partir de uma meta específica. Esses aplicativos visam
ajudar na criação e monitoramento de rotas acessíveis, relatar as condições globais do espaço urbano, informações sobre locais públicos, rotas de
transporte acessível entre outros (ALPERSTEDT, NETO, ROLT, 2018). A
construção coletiva e a concepção de comunidade fazem com que essas
ferramentas contribuem para a apropriação democrática do espaço.
Outra questão relevante no conceito das Cidades Inteligentes, é que
elas buscam diminuir as barreiras entre o usuário e órgão gestor, para
isso, implementam canais de comunicação direta, entre cidadãos e a gestão
pública, promovendo uma maior transparência e eficiência dos serviços.
Ainda no âmbito da comunicação, um mecanismo de relacionamento que
é muito utilizado pelos usuários para contatar o órgão governamental são
as redes sociais, aproximando assim os principais atores. (KOMNINOS,
2002; HOLLANDS, 2008).
Nesse sentido as ferramentas das Cidades Inteligentes podem servir
de subsídio, na promoção das liberdades, e consequentemente fazendo
com os usuários possam se desenvolver cada vez mais suas capacidades,
além é claro, de tornar as cidades mais democráticas e igualitárias. Como
Sen destaca no livro Desenvolvimento como Liberdade:
O desenvolvimento é visto como um processo de ampliação das capacidades
das pessoas para fazerem o que elas valorizam. A partir do momento em que
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as capacidades são compreendidas como um tipo de liberdade substantiva, o
desenvolvimento pode ser entendido como um processo de expansão das liberdades de que as pessoas desfrutam. (SEN, 2000, p.308)

5. Como está a acessibilidade em passo fundo?
O estudo em andamento, acerca da proposta de dissertação, tem
como objeto de estudo a cidade de Passo Fundo, na qual objetiva-se analisar os Indicadores de Mobilidade e Acessibilidade, Urbanismo e Meio
Ambiente segundo Ranking Connected Smart Cities, (CONNECTED
SMART CITIES, 2019) a fim de entender o contexto da cidade de Passo
Fundo perante as principais Cidades Inteligentes do país. Posterior a essa
análise, serão delineadas diretrizes projetuais de adequação, melhoria e
ampliação no espaço urbano de Passo Fundo, sob a óptica das Smart Cities.
Inicialmente foi realizado o levantamento de dados prévios. Nesse
primeiro momento foi constatado que a cidade apresenta apenas 7,5% de
rampas para cadeirantes no entorno de seus domicílios (IBGE, 2017), e que
somente 46% do transporte público coletivo conta com plataformas de
elevação (MARTINEZ, 2016). Outro ponto deficitário dentro do âmbito da
mobilidade e acessibilidade são os passeios públicos, que não apresentam
uma infraestrutura adequada, com constantes obstáculos, e na maioria das
vezes sem nenhuma orientação de piso tátil.
Com essas métricas, já podemos constatar que a infraestrutura urbana e a acessibilidade na Cidade de Passo Fundo está muito aquém do
ideal, longe de alcançar um patamar de Cidade Inteligente. Para reverter
esse cenário, devemos ter aplicações de políticas públicas, com ações pontuais que visam promover uma maior democracia e liberdade dentro do
espaço urbano. Estratégias e conceitos advindos das Cidades Inteligentes,
como a utilização da tecnologia em diversas ferramentas, a capacidade de
conexão em tempo real, canais de comunicação são importantes aliados
na construção de uma sociedade mais igualitária.
Sobre essa temática, a qual Sen classifica a questão da falta de acessibilidade como justiça evitável, situação essa que acaba diminuindo a
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capacidade de se desenvolver, e de conquistar uma maior liberdade. “É de
extrema importância que se compreenda que muitas das incapacitações
são evitáveis, muito podendo ser feito, não apenas para diminuir a penalidade da incapacitação, mas também, e desde logo para reduzir a sua
incidência”. (SEN, 2010, p.352)
6. Conclusão
O presente artigo propôs como objetivo analisar as políticas públicas
que envolvem as questões de Direito à Cidade e acessibilidade no meio urbano, fazendo uma inter-relação com a ótica de justiças evitáveis e
democracia da teoria de Amartya Sen. Na abordagem de Sen, as políticas
públicas estão diretamente vinculadas no valor e na importância da pessoa, e na necessidade de ter as condições para o desenvolvimento das
capacidades (capabilities). Nesse sentido o meio urbano deve proporcionar
as condições para o desenvolvimento, através de políticas públicas que
proporcionam um ambiente acessível, fluído e igualitário.
Um dos instrumentos que auxiliam na garantir os Direitos Humanos
e desenvolvimento das capacidades são as legislações, como o Estatuto da
Cidade e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para Sen, iniciativas como
essas, que visam o debate social, e a participação da sociedade civil, acabam
colocando o cidadão na condição de agente ativo, que luta por seus direitos,
para a promoção humana e o combate às desigualdades.
Perante essa conjuntura das cidades atualmente, o conceito de Cidades Inteligentes é alternativa que visa ajudar na construção de envoltória
urbana mais acessível. Inúmeras ferramentas podem ajudar nessa transformação, como os canais de comunicação, através de uma construção
coletiva e participativa, fazendo a conexão com os principais atores. Conforme acepção de Sen, as Cidades Inteligentes podem ajudar no que tange
ao conceito de desenvolvimento como liberdade, no qual a capacidade se
relaciona diretamente com a liberdade pessoal, portanto, promovendo a
acessibilidade estaremos proporcionando mais liberdade, e capacidade de
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desenvolvimento aos cidadãos, construindo uma sociedade mais democrática e com equidade.
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Violação do direito ao desenvolvimento através
da regulação realizada pelo legislativo brasileiro
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1. Introdução
Com as novas tecnologias, em especial com o desenvolvimento exponencial da tecnologia da informação, os negócios baseados na economia
compartilhada ganharam escala, em especial diante da redução do custo
de transação. Isso se demonstra também no que diz respeito à inovação
dos aplicativos de transportes privados no Brasil, que geraram uma revolução tanto nas vidas privadas quanto na vida pública do país. E isso está
a gerar desafios para todos os envolvidos, em especial para o Estado regulador, que parece não identificar a forma mais eficaz de cumprir sua
função.
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Essa realidade desperta a necessidade de investigação científica
acerca do tema, com recorte para os aplicativos de transporte privado, de
forma a investigar se o Poder Legislativo nacional elaborou regulações de
forma a garantir o desenvolvimento individual e nacional. Com base nisso,
apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: o Estado brasileiro, através
de seu Poder Legislativo, está elaborando regulações dos aplicativos de
transporte privado de forma a garantir o Direito ao desenvolvimento individual e nacional (Art. 3º, inciso II, CF 88)? Toma-se como hipótese que
há violação do Direito ao Desenvolvimento pelo Poder Legislativo na medida em que este impõe uma regulação estatal contrária à perspectiva do
desenvolvimento como liberdade, quando pretende impedir o funcionamento os aplicativos de transporte privado, contrariando a perspectiva
defendida pelo teórico Amartya Sen.
Em relação aos objetivos desta pesquisa, serão divididos, de forma
metodológica, em duas classes: a) objetivo geral; e b) objetivos específicos.
O objetivo geral reside em verificar a violação ao direito do desenvolvimento, perpetrada pela regulação econômica das plataformas digitais de
transporte privado efetuada pelo Congresso Nacional. Os objetivos específicos são os seguintes: compreender o significado de desenvolvimento
como liberdade para Amartya Sen; analisar os projetos de lei do Poder Legislativo Federal dos últimos cinco anos, no que se referem aos aplicativos
de transporte privado; verificar a adequação das propostas legislativas do
Congresso Nacional dos últimos cinco anos à luz do conceito de liberdade
constante na obra “Desenvolvimento como Liberdade” de Amartya Sen.
Para tanto, a divisão do trabalho em capítulos se dará de forma a facilitar a didática e melhor compreensão do assunto. Dispondo-se após esta
breve introdução aquele nomeado “o ordenamento jurídico pátrio como
garantidor do Direito ao Desenvolvimento”, com disposições acerca da
CF/88, atrelando-a ao nosso objeto de estudo. Após isso, será exposto “o
desenvolvimento como liberdade”, apresentando nosso marco teórico,
Amartya Sen, de forma a conceituar a relação que o autor faz entre desenvolvimento e liberdade. Por fim, realizar-se-á uma análise das legislações
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elaboradas nos últimos cinco anos em território nacional acerca dos aplicativos de transporte privado no Brasil, mais especificamente voltado ao
Uber, realidade mais diretamente afetada e motivo concreto das próprias
legislações.
2. O ordenamento jurídico pátrio como garantidor do direito ao
desenvolvimento
Garantir o desenvolvimento nacional constitui-se objetivo fundamental da República Federativa do Brasil (Art. 3º, inciso II, CF 88),
devendo, portanto, ser promovido pelo Estado em todas as suas esferas,
englobando o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Somado a isso, há
outros incisos que não trazem diretamente o termo “desenvolvimento”,
mas que coadunam para o mesmo fim, como o inciso IV do artigo 1º, que
define os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamento
de nossa República, bem como a erradicação da pobreza e da marginalização são vistas com objetivos fundamentais da mesma, pelo inciso III do
artigo 3º.
Ademais, no Título VII, Da ordem econômica e financeira, dispõemse como princípios gerais da atividade econômica a livre concorrência e a
busca do pleno emprego, respectivamente dispostos nos incisos IV e VIII
do artigo 170 da mesma Carta Magna. Sendo esta uma Constituição programática, ou seja, enunciando as diretrizes e os fins a serem realizados
pelo Estado e pela sociedade, seus princípios, fundamentos e objetivos devem nortear a interpretação das demais normas constitucionais, bem
como a elaboração de emendas ou legislações infraconstitucionais, impondo suas diretrizes às ações públicas, de forma a exigir do governo
medidas para a sua efetivação.
Apesar de estarem dispostos elementos básicos para a “estruturação”
do direito, o mesmo não é minuciado pelo própria Carta Política, cabendo
ao Legislativo analisar quais valores considera relevantes para compor
esse processo de busca pelo desenvolvimento. Vale salientar, com base no
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exposto, que o Poder Legislativo deve estabelecer novas estruturas para
regular e aprimorar o desenvolvimento individual e nacional, não restando a ele poder para retardá-lo ou ainda aboli-lo, o que seria
inconstitucional.
Acerca do Desenvolvimento, Amatya Sen (2010, p. 52) estabelece, em
sua obra “Desenvolvimento como Liberdade” que:
[...] É principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Nesta
abordagem, a expansão da liberdade é considerada (1) o fim primordial e (2)
o principal meio do desenvolvimento. Podemos chamá-los, respectivamente, o
“papel constitutivo” e o “papel instrumental” da liberdade no desenvolvimento. O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade
substantiva no enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas
incluem capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar
privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos
aritméticos, ter participação política e liberdade de expressão etc. Nessa perspectiva constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão dessas e de outras
liberdades básicas: é o processo de expansão das liberdades humanas, e sua
avaliação tem de basear-se nessa consideração.

Comprovada a atuação da Constituição Federal de 1988 como garantidora do Direito ao Desenvolvimento, cabe agora trazer sob essa
perspectiva o contexto dos aplicativos de transporte privado no Brasil. Segundo dados oficiais da própria plataforma atualizados em Setembro de
2018, o aplicativo Uber funciona em mais de 100 cidades do país, contando
com mais de 600 mil motoristas parceiros e 22 milhões de usuários em
território nacional.
O lançamento no Brasil se deu em 2014, possuindo hoje no país os
serviços de Uber Black, Uber Select, Uber X, Uber Juntos e Uber Eats. Está
disposto no site que:
Para ser um motorista parceiro da Uber é necessário que o interessado seja
motorista profissional – ou seja, que tenha carteira de habilitação com autorização para exercer atividade remunerada (EAR). É necessário fazer um
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cadastro no site da Uber e então passar por uma checagem de informações e
de segurança. (...) Quando ele quer dirigir, tudo o que ele precisa fazer é ligar
o app. Não existe tempo mínimo diário, semanal ou mensal para que o motorista parceiro use a plataforma. Ele tem total flexibilidade para trabalhar como,
quando e onde quiser (UBER, 2019).

Em paralelo a isso, dados publicados no mês de setembro de 2019
pelo IBGE constataram que o número de desempregados no trimestre encerrado em agosto estava em 12,6 milhões de pessoas (IBGE, 2019), o que
apenas evidencia a necessidade de se gerar empregos e desenvolvimento
no país. Acerca de tal fenômeno o economista indiano Amartya Sen (2010,
p. 36) afirma ainda que:
O desemprego não é meramente uma deficiência de renda que pode ser compensada por transferências do Estado (a um pesado custo fiscal que pode ser,
ele próprio, um ônus gravíssimo); é também uma fonte de efeitos debilitadores muito abrangentes sobre a liberdade, a iniciativa e as habilidades dos
indivíduos.

Não há dúvidas, portanto, que o desemprego seja uma ameaça ao desenvolvimento nas esferas individual e coletiva, afetando a saúde do
indivíduo e da sociedade. Em resposta a isso, as plataformas de transporte
privado trouxeram oportunidades de trabalho para diversas pessoas, seja
tornando-se meio de renda primária para indivíduos que não a tinham ou
meio de renda extra para aqueles já empregados. De qualquer forma, fazse visível que o benefício na geração de renda foi concreto e eficaz.
Apenas na plataforma da Uber, sem contar outras como a 99, In
Drive, etc., em dados de 17 de julho de 2019, já ocorreram 2,6 bilhões de
viagens realizadas e 17 bilhões de quilômetro rodados, o que indiscutivelmente movimenta a economia e gera fluxo de capital. Além do
desenvolvimento atrelado à perspectiva do motorista, tem-se também sua
ligação com a perspectiva de liberdade da qual dispõe o usuário de tal serviço.
Além da insegurança pública, o transporte público é precário em termos de conforto e acessibilidade, denotando obstáculo à locomoção
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urbana. A outra alternativa anterior disponível, o serviço de Táxi, possuía
valor elevado para grande parte da população, contando com acesso restrito a determinadas categorias sociais e a utilizações em casos de
emergência.
A livre concorrência, um dos princípios gerais da atividade econômica
no Brasil, de acordo com a Constituição Federal de 1988 é, portanto, ampliada com o funcionamento de tais aplicativos de transporte privado, que
se colocam no entremeio entre duas possibilidades “distantes” e muito divergentes já existentes. De tal forma, conferem aparentemente maior
segurança que a utilização de ônibus, assim como possível acessibilidade e
conforto, em paralelo, oferecem preços mais razoáveis e acessíveis à população que os calculados pelos taxímetros.
Em primeira análise, visto este não ser o objeto deste artigo, pode-se
também afirmar que se ampliou a liberdade de locomoção dos passageiros,
que contam agora com um leque maior de opções e com uma alternativa
intermediária no mercado de serviços. De qualquer forma, o desenvolvimento “garantido” pela Constituição Federal parece ser parcialmente
oferecido por tais plataformas, de maneira que ampliam o acesso dos cidadãos a novas tecnologias e atuam como geradoras de renda para
diversos desempregados.
3. O desenvolvimento como liberdade
Como já foi exposto, a Constituição Federal dá uma “estruturação básica” para o desenvolvimento, através de critérios principiológicos, sem
delimitar o conceito dentro de suas minúcias, de forma que o que seria
desenvolvimento para um teórico pode não ser necessariamente para outro. Com base em tal “lacuna” no texto constitucional, escolhemos utilizar
como marco teórico Amartya Sen, que traz, mesmo possivelmente sem
conhecimento disso, os princípios da constituição brasileira em sua teoria
do desenvolvimento como liberdade, de forma completa e estruturada sob
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diversos parâmetros para o desenvolvimento. Em sua obra “Desenvolvimento como Liberdade”, o autor afirma que:
Procuramos demonstrar neste livro que o desenvolvimento pode ser visto
como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam.
O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam desenvolvimento com crescimento do
Produto Nacional Bruto (PNB), aumento de rendas pessoais, industrialização,
avanço tecnológico ou modernização social (SEN, 2010, p. 16).

De tal forma, percebe-se que a liberdade é fim e meio do desenvolvimento, posto que este consiste “na eliminação de privações de liberdade
que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente” (Amartya Sen, 2010, p. 10). Assim, as
disponibilidades econômicas exercem plena influência sobre a liberdade,
da mesma forma que esta última exerce sobre as primeiras, gerando um
sistema uno de desenvolvimento, composto por cinco espécies de liberdades instrumentais, sendo elas: as liberdades políticas, as disponibilidades
econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a
proteção da segurança.
Com fins de plenitude, tais perspectivas ligam-se umas às outras. Por
exemplo, as disponibilidades econômicas (ou segurança econômica) estão
ligadas às oportunidades sociais, levando em consideração que serviços
como educação e saúde podem ser otimizados por vias privadas. Isso pode
ser percebido principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, cuja rede privada de ensino
apresentou Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 1,6
ponto superior ao observado na rede pública, obtendo Ideb igual ou superior a 7,0 em 15 unidades da federação, enquanto nenhuma unidade da
federação atingiu essa nota na rede pública (INEP 2019), denotando que
na realidade atual do país a disponibilidade econômica também se coloca
como oportunidades sociais.
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Contextualizando agora com a situação dos aplicativos de transporte,
cabe investigar se eles de fato geram desenvolvimento e liberdade. Analisando de uma perspectiva mais macro-estrutural, cabe averiguar a
situação dos mesmos com o Estado, principalmente no que diz respeito a
arrecadação de impostos, visto que “o crescimento econômico pode ajudar
não só elevando rendas privadas, mas também possibilitando ao Estado
financiar a seguridade social e a intervenção governamental ativa” (SEN,
2010, p. 61). Ou seja, o crescimento econômico pode, através de tributações, aumentar também a efetividade dos serviços sociais oferecidos pelo
Estado. Trazendo mais uma vez a Uber como caso concreto por motivos
de atuação há mais tempo no mercado e maior estabilidade, a empresa
pagou, no ano de 2017, R$ 972 milhões em tributos, tanto federais, quanto
municipais (UBER2, 2019).
Esse quase 1 bilhão de imposto, arrecadado apenas em um ano, se
convertido em atos concretos de desenvolvimento, pode gerar benefícios
para toda a sociedade, principalmente no campo dos direitos sociais. Além
de que, como já exposto, tais plataformas forneceram oportunidades de
renda a muitas pessoas, podendo aumentar a qualidade de vida de muitos
brasileiros, o que também é de preocupação estatal. Acerca dessa perspectiva macro-estrutural, podemos concluir, portanto, que os aplicativos de
transporte privado contribuem para o desenvolvimento nacional.
Retornando à perspectiva da liberdade, que de fato não pode se dissociar do desenvolvimento, Amartya Sen (2010, p. 51-52) estabelece que:
[...] ver o desenvolvimento a partir das liberdades substantivas das pessoas
tem implicações muito abrangentes para nossa compreensão do processo de
desenvolvimento e também para os modos e meios de promovê-lo. Na perspectiva avaliatória, isso envolve a necessidade de aquilatar os requisitos de
desenvolvimento com base na remoção das privações de liberdade que podem
afligir os membros da sociedade. [...] Quando nos concentramos nas liberdades ao avaliar o desenvolvimento, não estamos sugerindo que existe algum
‘critério’ de desenvolvimento único e preciso segundo o qual as diferentes experiências de desenvolvimento sempre podem ser comparadas e classificadas.
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Acerca do exposto, no que se refere à remoção de privações, cabe expor novamente a questão do “motorista parceiro”. De fato, viver sem
renda constitui-se uma grande privação, a ser removida pela liberdade.
Referente às plataformas, além de concederem liberdade na carga horária
de trabalho, visto que o próprio motorista a define, elas removem a privação gerada por não se possuir uma renda para sustentar a si mesmo e,
como é o caso de muitos motoristas do Brasil, suas famílias.
A liberdade financeira ou, como traz Amartya Sen, “as disponibilidades econômicas”, constituem liberdade e, portanto, desenvolvimento à
vida daqueles que trabalham usufruindo de tais aplicativos, seja em tempo
integral, meio período ou apenas aos fins de semana, para atingir aumento
na renda familiar. E a renda auferida é de fato comprovada pelas pessoas
que não possuem carro e o alugam para prestar o serviço, bem como,
agora por aplicativos de entrega de comida ou objetos, aqueles que sem
motocicleta podem fazer entregas de bicicleta, tornando o ingresso ao
mercado mais acessível a todos os públicos, e não apenas aos que compõem a chamada “classe média”.
No que diz respeito aos passageiros, ou usuários do serviço, cabe relembrar o já exposto, no sentido das novas possibilidades que tais
plataformas trouxeram à população brasileira. Quando se fala acerca da
liberdade para o passageiro, não se trata aqui apenas da “liberdade de ir e
vir” ou melhor, do direito à locomoção, mas da efetiva liberdade material
e tecnológica. Na sociedade de hoje, questiona-se cada vez mais se o acesso
à tecnologia não seria de fato um direito fundamental. Estudar isso não é
o objeto do nosso trabalho, mas não é plausível se negar que seja de fato
uma inserção importante nas camadas sociais.
A fim de esclarecer tal problemática, pode-se citar o que Amartya Sen
(2010, p. 151) discorre acerca das razões em si do mecanismo de mercado:
Nas discussões recentes, ao se avaliar o mecanismo de mercado o enfoque
tende a ser sobre os resultados que ele produz, como por exemplo as rendas
ou as utilidades geradas pelos mercados. Essa questão não é pouco importante,
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e tratarei dela em breve. Mas o argumento mais imediato em favor da liberdade de transações de mercado baseia-se na importância fundamental da
própria liberdade.
Temos boas razões para comprar e vender, para troca e para buscar um tipo
de vida que possa prosperar com base nas transações.

As “razões” que possuímos enquanto consumidores para comprar
determinado produto ou serviço vão além da nossa própria posição enquanto “consumidores”, abrange a nossa perspectiva de cidadão e de ser
humano digno de direitos e capacidades. O ato de consumo manifesta um
ato de poder, poder sobre a sua liberdade, a partir da perspectiva de que
se é livre para consumir aquilo que considera mais adequado.
E essa liberdade só é trazida pela liberdade de mercado, pela livre
concorrência, que permite o surgimento de novas empresas e tecnologias.
Sem que ela exista, restringe-se a todo um povo o acesso à liberdade advinda da diversidade de produtos e serviços. Ora, aquilo que consumimos
tem o potencial de moldar a nossa mente e de despertar a nossa perspectiva para gerar cada vez mais inovações. Se, portanto, um Estado se abre
à tecnologia, é inevitável que os indivíduos, que tiveram contato com ela,
produzam cada vez mais tecnologia, e tecnologia nacional.
Foi o que ocorreu no Brasil acerca dos aplicativos de transporte privado, por exemplo. A Uber foi fundada oficialmente em junho de 2010, e
no ano de 2012, inspirada nela, surgiu a primeira empresa com a mesma
tecnologia produzida por empresários brasileiros, a 99, que conecta hoje
no Brasil 18 milhões de passageiros a 600 mil motoristas. Assim, as inovações tecnológicas não servem apenas para arrecadar impostos, mas
também para despertar nos indivíduos ideias acerca de novas tecnologias.
Desenvolvimento inspira desenvolvimento, e isso pode ser visto em qualquer produção ou área de conhecimento.
Além do apresentado acerca da relação de tais empresas com a concorrência de mercado, a qualidade pode ser averiguada pelas gorjetas
deixadas aos motoristas. Usuários brasileiros já pagaram mais de R$ 35
milhões em valores extras aos motoristas parceiros, desde que o recurso
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foi lançado, em setembro de 2018 (UBER3, 2019). Esse valor adicional deixado aos motoristas pode funcionar como indicador de qualidade do
serviço prestado pelos mesmos, dando indícios de satisfação com o serviço.
Fora isso, uma pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária feita este ano pelo Datafolha mostrou que 68% dos brasileiros
deixaram de beber e dirigir por conta do uso dos aplicativos de mobilidade
(ONSV, 2019). No Brasil, o período em que mais acontecem viagens é justamente às sextas-feiras, na faixa das 19h, horário típico dos happy hours.
Tal realidade constata-se benéfica, tendo em vista que segundo a Delegacia
Especializada de Delitos de Trânsito (DELETRAN) da Polícia Judiciária Civil, 80% dos acidentes de trânsito envolvem embriaguez e velocidade
De fato, pode-se concluir que tais aplicativos revelam um avanço significativo no desenvolvimento do país em diversas áreas, tanto sob o
aspecto público quanto privado. Ademais, prestadores de serviço e clientes
se beneficiam com as vantagens de tais plataformas e, ainda, quem sequer
sabe de sua existência pode ser beneficiado através da arrecadação e investimento dos impostos em estruturas sociais.
4. Análise de amostra da legislação dos últimos 5 anos no Brasil
Mas, afinal, esses aplicativos atuam de forma legal no Brasil? Em
2018 a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU - Lei Federal
12.587/12) foi alterada pela Lei nº 13.683, de 19 de junho de 2018, visando
regularizar tais plataformas e seu funcionamento em território nacional.
Para tanto, entre outras modificações, adicionou-se o inciso X no artigo 4º,
caracterizando “transporte remunerado privado individual de passageiros” como:
Serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para
a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras
plataformas de comunicação em rede (BRASIL, 2018)
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O serviço conta com regulações no âmbito municipal em cidades
como São Paulo, Vitória (ES) e o Distrito Federal. A falta de regulamentação no âmbito municipal, entretanto, não é sinônimo de ilegalidade. Um
exemplo disso, citado pela própria Uber em suas plataformas de comunicação é o Marco Civil da Internet, que apenas regulou as redes sociais no
ano de 2013, mesmo elas existindo anteriormente a ele.
O município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, também se
viu obrigado, por pressão de grupos de interesse, a editar legislação sobre
o serviço de transporte privado remunerado. A reação inicial foi a proibição a esse tipo de transporte, através da Lei nº 13.105/2015 (CÂMARA
MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2015). Posteriormente, a referida lei foi
revogada pela Lei nº 1.866/2017, tendo o prefeito municipal optado por
não sancionar nem vetar a lei que autoriza o funcionamento do serviço de
transporte privado remunerado por aplicativo, na tentativa de atribuir à
Câmara Municipal toda a responsabilidade pela norma legal.
O Projeto de Lei nº 5.587/2016, da Câmara dos Deputados, regula o
serviço de transporte privado prestado por particulares por intermédio de
plataformas digitais. Interessante destacar que houve uma emenda ao projeto original que mudou a natureza jurídica do serviço de transporte
privado, passando de privado para atividade pública, isso como intuito de
justificar a referida regulação.
O PL 5.587/2016 alterou o art. 4º da Lei nº 12.587/2012, classificando
o transporte remunerado individual da seguinte forma:
Art. 4º [...]
X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, por meio de
veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em
aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede. (grifo nosso).

Além disso, o PL 5.587/2016 inseriu requisitos objetivos obrigatórios, a serem cumpridos pelo prestador do serviço de transporte
remunerado individual, nos arts. 11-A e 11-B da Lei nº 12.587/2012, entre
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eles: cobrança dos tributos municipais pelos serviços, exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros, emitir e manter o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no município da prestação de serviços, entre outros.
Isso cria limitações que podem impedir a prestação de serviços de
transporte individual de pessoas de forma eventual, conforme constatado
por Luz Neto (2017, p. 427):
Interessante observar que a limitação imposta no inciso IV, do art. 3º, da Lei
nº 12.587/2012, caso o Senado mantenha a redação do PL 5.587/2016, irá dificultar sobremaneira, ou quiçá impedir, algumas variações para o uso
compartilhado de veículos para transporte privado de pessoas. Por exemplo,
hoje é possível que o condutor alugue, por apenas meio período do dia, um
veículo para fazer o transporte de terceiros. Essa modalidade não poderá mais
funcionar com a publicação do PL 5587/2016, pois será exigido que conste, no
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, o nome do condutor, como proprietário, fiduciante ou arrendatário, não sendo possível constar
no CRLV dois proprietários. É visível a tendência brasileira à restrição da liberdade de iniciativa na esfera regulatória.

Essas limitações são resultado do esforço de lobby empregado pelas
categorias dos motoristas de táxi e das empresas de táxi em todo o território nacional. Quando existe categoria que represente um grupo de
interesse, a exemplo do grupo representado por aqueles que exploram a
atividade de táxi, fica mais fácil organizar e financiar um processo de lobbying com o intuito de influenciar o legislador. Ademais, quando existe
uma categoria determinada, o legislador tende a atender aos seus reclamos
com receio do custo eleitoral, pois tal categoria, assim como se organizou
para defender os seus interesses, pode, em tese, organizar-se para votar
em candidato a cargo eletivo que defendeu os seus interesses no parlamento, mesmo quando o pleito regulatório é contrário à racionalidade
econômica e atingirá um número muito maior de pessoas, porém, essas
pessoas, não identificáveis, não conseguem se organizar em grupos para o
exercício do lobby.
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Interessante observar a estratégia empregada para justificar a elaboração de lei federal para regular o exercício de transporte remunerado
privado através de plataformas digitais. A emenda realizada no texto original do PL 8.557/2016 transmudou a natureza do serviço de privado, para
público, com a justificativa de que isso traria mais segurança aos usuários.
Na verdade, essa mudança é um estratagema para justificar e facilitar a
ingerência dos poderes públicos no serviço eminentemente privado.
Criar dificuldades para novos empreendimentos no país, em especial
em momentos de grave crise econômica por que passa o Brasil, vai de encontro aos interesses da nação e dos seus cidadãos, que precisam de uma
economia saudável e eficiente para a geração de riqueza.
Manter essa cultura regulatória, quer através de agências reguladoras, quer através do Poder Legislativo, que gera regulação que impede a
entrada de novos players no mercado, ou a inserção de novos serviços,
resultará em prejuízos não só para os novos empreendedores, mas, especialmente, para toda a sociedade que estará privada ao acesso a novos
produtos e serviços formatados na lógica da economia compartilhada, que
é resultado da criatividade e do emprego de novas tecnologias, tendo como
resultado econômico menor geração de riquezas para o país.
Na era da economia compartilhada, o maior ativo das empresas é a
criatividade, necessitando haver liberdade econômica para o surgimento e
desenvolvimento de novas ideias, de novos modelos de negócio, que podem colocar o Brasil em um novo patamar de desenvolvimento. E o Poder
Legislativo precisa compreender a sua importância na criação de um ambiente regulatório propício ao desenvolvimento e implantação de novos
produtos e serviços, em especial os relacionados à economia compartilhada.
Dados e informações que podem balizar a atuação do Poder Legislativo quando da elaboração da regulação dos negócios inseridos na
economia compartilhada, visando ao desenvolvimento, podem ser retirados dos posicionamentos do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE.
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O CADE analisou tecnicamente o modelo de negócios desenvolvido
pela UBER e entendeu que esta empresa não pratica concorrência desleal.
O foco da Uber é oferecer mais opções para as pessoas se movimentarem
pelas cidades. O próprio CADE (2016) divulgou um estudo apontando que
a chegada da Uber no mercado não mudou o panorama do transporte individual público do Brasil.
Em outubro de 2017, a Superintendência-Geral do CADE2 (2017) decidiu arquivar inquérito administrativo sobre suposta concorrência desleal
relacionada à Uber. Em nota técnica, o órgão afirmou que os aplicativos de
mobilidade têm fomentado a concorrência no setor de transporte individual privado, “o que traz benefícios ao consumidor” (CADE2, 2017). Já em
abril de 2018, um novo estudo do órgão confirmou que o início da operação da Uber no país acabou por “gerar benefícios aos consumidores e
incentivar a entrada de novos ofertantes no mercado de transporte remunerado individual de passageiros” (CADE 3, 2018).
A Uber, em sua página oficial, informa que paga impostos e que é
uma empresa legalmente constituída no Brasil e que está em dia com as
suas obrigações tributárias no país. Interessante anotar que a Uber apoia
e deseja a existência de uma regulação para a economia colaborativa e para
o transporte individual privado.
O Poder Judiciário brasileiro já reiterou, por diversas vezes, a legalidade das atividades da Uber e dos motoristas parceiros. Em maio de 2019,
o Supremo Tribunal Federal - STF (2019) decidiu que a proibição ou a
restrição desproporcional da atividade é inconstitucional e representa violação aos princípios da livre iniciativa e concorrência.
Além disso, o STF2 (2019) fixou tese de repercussão geral definindo
que os municípios que optarem pela regulamentação não podem contrariar ou estabelecer requisitos adicionais àqueles estabelecidos na Lei
Federal nº 13.640/2018 (BRASIL2, 2018), que regulamenta o transporte
individual privado por aplicativo. Com a decisão, foram afastadas medidas
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que contenham restrições à entrada de pessoas na atividade, como número máximo de motoristas parceiros, autorizações prévias como alvarás
e exigência de placas de cidades específicas.
Interessante que o Poder Legislativo brasileiro, em qualquer dos entes da federação, utilize os dados produzidos pelo CADE e pelo STF sobre
o modelo de transporte privado remunerado, um dos exemplos de empreendimento da economia de compartilhamento, como norte para a
elaboração de regulação em consonância com os princípios constitucionais
da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, pois o país precisa de
regulação que crie um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos
empreendimentos, e não que impeça ou que dificulte a implementação de
novos negócios, em especial dos negócios da sharing economy e da economia digital.
Não se advoga no presente artigo contra a regulação estatal, mas sim
busca-se analisar, através de uma abordagem descritiva, a realidade atual
da atuação do Poder Legislativo no campo da regulação econômica, que
não é favorável à implementação dos negócios fundados na economia
compartilhada, e, com os dados coletados, confrontar a postura regulatória adotada pelo Poder Legislativo federal com a proposta de liberdade
proposta na obra “Desenvolvimento como Liberdade”, de Amartya Sen.
5. Conclusão
Em um Estado democrático de Direito o Poder Legislativo deveria
atuar em prol da defesa dos fundamentos elencados na Constituição Federal, a exemplo da livre iniciativa, previsto no art. 1º, inciso IV.
Os aplicativos de transporte privado são resultados da livre iniciativa, que percebendo uma necessidade do mercado, dos consumidores,
desenvolveu plataformas para oferecer aos usuários transporte privado a
baixo custo e eficiente, complementar ao sistema de táxi existente há várias décadas, porém que não atende de forma eficiente, confortável e a
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preços competitivos, estando acessível a um público relativamente pequeno, diante da política de preços praticada pelas empresas e
profissionais autônomos de táxi.
Iniciativas a exemplo da Uber, 99, Cabify, entre outras, que foram
muito bem recebidas pelo público, encontraram bastante resistência das
categorias profissionais organizadas e inseridas no mercado altamente regulado, que alegaram que os serviços prestados pelas plataformas digitais
encontravam-se na ilegalidade, já que não tinham autorização da administração pública para prestar o serviço de transporte.
A categoria profissional dos taxistas, que tem um ótimo grau de organização nas diversas cidades brasileiras, com interlocução estadual e
nacional, utilizaram do processo de lobbying para pressionar o Poder Legislativo para, em um primeiro momento, impedir o funcionamento das
plataformas digitais de transporte privado, e, em um momento posterior,
dificultar o exercício da atividade de transporte realizado através dos aplicativos, criando, através da legislação, ônus para os motoristas de
aplicativo que retiravam a vantagem competitiva do novo modelo de negócio com o intuito de tornar a prestação do serviço financeiramente
inviável.
O Poder Legislativo, através da sua função precípua de elaboração da
legislação, é um locus importante na elaboração das normas reguladoras
das atividades econômicas. Infelizmente, ao invés de ser o garantidor dos
princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, desenvolveu regulação, através de lei, para tolher o exercício livre de atividade
econômica, atendendo, desta forma, aos interesses da categoria dos taxistas e das empresas de transporte de táxi.
Conforme analisado acima neste artigo, a Câmara dos Deputados,
através do PL 5587/16, previu a competência exclusiva dos Municípios
para fiscalização e regulamentação do serviço de transporte remunerado
privado no âmbito dos seus territórios. Isso muda totalmente o ambiente
regulatório para o transporte privado realizado com a intermediação dos
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aplicativos, pois, antes da regulação acima mencionada tinha natureza privada, “passa a depender da regulamentação municipal, transformando a
natureza privada em pública” (LUZ NETO, 2017, p. 428).
Constata-se que o Poder Legislativo foi influenciado por grupos de
pressão para elaborar uma legislação que impedisse, ou que pelo menos
dificultasse ao máximo, o exercício livre da atividade de transporte privado
intermediado por aplicativos. Esse panorama ainda está presente no Brasil, encontrando modelo de negócios baseados na economia compartilhada
dificuldades regulatórias, pois os grupos de interesse que representam os
modelos de negócios atingidos pela concorrência dos negócios formatados
na economia de compartilhamento continuam a demandar regulações
para impedir a exploração econômica viável dos novos negócios.
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1. Introdução
A Constituição Republicana de 1981; trouxe a previsão legal da sindicalização no Brasil, pelo decreto de número 979/1903; o qual permitiu aos
profissionais da agricultura e indústria rural a se organizarem por meio
de sindicatos, posteriormente, em decorrência do momento de transição
de um Brasil colônia para um Brasil urbano, sobreveio o decreto de número 1.637/07; o qual ampliou a categoria sindical, ora surge de forma
tímida o sindicato para representação de qualquer categoria profissional.
Contudo o primeiro momento sindical do país propriamente dito
ocorreu após a revolução de 1930; por meio do decreto de número
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19.770/1931; nasce um sindicalismo pluralista juntamente com os primeiros sinais das convenções coletivas, o que atribui a Constituição de 1934;
como constituição de regime democrático sindical.
Em 1937; sobreveio uma nova Constituição a qual alterou a forma
pluralista do sindicato para um sindicato monista, atual modelo sindical
existente, ora um único sindicato para cada profissão, modelo previsto no
Art. 8º, II da Constituição de 1988.
Muito embora o sindicalismo seja uma imposição constitucional em
seu Art. 8º VI; foi na Consolidação das Leis Trabalhistas a grande alteração, a qual a Priori, pode trazer reflexos no poder democrático dos
sindicatos e pôr fim aos seus representados, pois a contribuição sindical
até a alteração era obrigatória, com a alteração por suposta influência do
princípio da liberdade Art. 8º V da CF, passa a ser um direito facultativo
de contribuição gerando reflexos nas receitas dos sindicatos de empregados e empregadores.
A presente pesquisa então baseia-se na Lei 13.467/2017, a qual fora
amplamente defendida e criticada, tendo em vista os reflexos nos direitos
econômicos e sociais a facultatividade contributiva enfraqueceria a representação democrática das categorias de empregados e empregadores, em
decorrência da supressão da função arrecadatória trazendo conjuntamente possíveis reflexos negativos das funções sindicais.
Assim levantamos os seguintes problemas a partir dos artigos de números 582 e 583 da CLT: a liberdade de contribuição sindical contraria a
convenção Coletiva de nº 87 da OIT; reduzindo a receita arrecadatória que
por fim poderá refletir nas duas principais funções do sindicato que automaticamente, enfraquece o poder democrático deste.
Nesse contexto, o presente estudo tem por objetivo geral analisar as
alterações recepcionadas nos artigos 582 e 583 da nova CLT; e como objetivo específico levantar e apontar quais os reflexos da liberdade de
contribuição quando confrontado com o princípio de representação democrática das categorias de empregados e empregadores.
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O trabalho divide-se, além da introdução e da conclusão, em duas seções significativas: a primeira parte da análise do conceito, função,
objetivos e previsão legal dos sindicatos no ordenamento interno e uma
breve analise no ordenamento internacional, o segundo momento analisa
o enfraquecimento do sindicato como poder democrático representativo
em face da liberdade contributiva.
2. Sindicato: um sujeito coletivo da relação laboral
A regularização legal da sindicalização de forma ampla, ora não vinculada ao ramo da agricultura conforme estabelecida na legislação prevista
no Decreto de número 979/1903 ocorreu no ano de 1907; o qual possibilitou a organização de cooperativa e sindicatos para todas as categorias pelo
decreto de número 1.637:
Art 1º: É facultado aos profissionaes de profissões similares ou connexas, inclusive as profissões liberaes, organizarem entre si syndicatos, tendo por fim
o estudo, a defesa e o desenvolvimento dos interesses geraes da profissão e
dos interesses profissionaes de seus membros.

Contudo após a revolução de 1930; surgiu o decreto de número
19.770/1931, o qual regulou a sindicalização das classes patronais e operárias, estabelecendo o poder de defender os interesses da ordem econômica,
jurídica entre outros interesses previsto em seu artigo primeiro.
Portanto, em 1931 ambas as classes empregador e empregados, passaram a ter representatividade por meio de um sujeito do direito coletivo
organizado, este retrata os interesses de seus representados, nascendo então na época, um sujeito de direito coletivo representativo com a função
de defender interesses de empregadores e empregados.
O sindicato resta definido não somente na carta magna como também na legislação infraconstitucional por meio do Art. 511º da CLT, o qual
estabelece que:
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Art. 511. É lícito a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus
interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores,
empregados agentes ou trabalhadores autônomos, ou profissionais liberais,
exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividade ou
profissões similares ou conexas.

Pela norma o sindicato basicamente possui a função de defender os
interesses econômicos de empregados e empregadores, neste sentido
afirma Delgado que o sindicato possui a função de representar e defender
os interesses asseverando que:
Sindicato são entidades associativas permanentes, que representam trabalhadores vinculados por laços profissionais e laborativas comuns, visando tratar
de problemas coletivos das respectivas bases representadas, defendendo seus
interesses trabalhistas e conexos, com o objetivo de lhes alcançar melhores
condições de labor e vida. (DELGADO, 2016, p.1463)

O sindicato tem como objetivo defender os interesses trabalhistas e
econômicos nas relações coletivas. Também verificamos entendimento de
que o sindicato pressupõe a defesa de interesses coletivos e individuais,
para Martins então pressupõe:
“[...] associação de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividade econômicas
ou profissionais, visando à defesa dos interesses coletivos e individuais de seus
membros ou de categorias [...] O sindicato pode reunir pessoas físicas ou jurídicas, como ocorre no último caso em relação aos empregadores. Essas
pessoas deverão exercer atividade econômica (empregadores) ou profissionais
(empregados ou profissionais liberais) [...] (MARTINS, 2018, p.1079)

Incontroverso é a função representativa do sindicato junto aos seus representados, ora a defesa dos interesses coletivos e individuais, sob a
representatividade físicas ou jurídicas as quais buscam a promoção de melhores condições de trabalho em um contexto econômico social e laborativo.
A representação legal da categoria de empregados e empregadores é
uma das funções do sindicato sendo também uma prerrogativa, pois representa os interesses das categorias profissionais e individuais perante as
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autoridades administrativas e judiciárias nos exatos termos do Art.8º, III
da CF, previsto também no Art. 513º da CLT.
Urge referir outras três funções sindicais, a negocial, a assistencial e
a função de arrecadação, a primeira resta prevista nos Arts. 7º, XXVI; e 8º
VI da Constituição Federal e Art. 513º, “b” e 611º da CLT como uma prerrogativa dos sindicatos em elaborar convenções coletivas após as
negociações.
Já a segunda função visa à prestação de serviços aos representados
por meio do assistencialismo, o qual visa à promoção de cooperação entre
funcionários e empregadores, prestando assistência jurídica entre outras
funções assessoriais elencadas no Art. 592º da CLT, então podemos pressupor a função social do sindicato, tendo em vista os programas oferecidos
aos seus representados.
As três funções acima citadas, representação, negociação e a função
de assistencial, possuem gastos os quais são custeados por meio da quarta
função a qual seja a de arrecadação das contribuições sindicais.
As contribuições sindicais previstas nos artigos 578º a 610º da CLT,
asseguram a sustentabilidade econômica dos sindicatos, a previsão da contribuição restou prevista pela Constituição de 1937 em seu Art. 138º; o qual
foi influenciado pela Carta del Lavoro:
Art. 138º. A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação
legal dos que participarem da categoria de produção para que foi constituído,
e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os
seus associados, impor-lhes contribuições e exercer em relação a eles funções
delegadas de Poder Público.

Então, este afirma a livre associação sindical, contudo prevê a imposição pelo sindicato da contribuição, assim está surge ainda no ano de
1937; no Brasil na primeira fase do sindicato propriamente dito no contexto brasileiro.
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Na atualidade a recepção da contribuição sindical resta prevista no
Art. 8º IV da CF, é neste ponto que iniciamos a discussão do presente trabalho, pois esse é o impacto de uma das alterações da nova CLT, em
decorrência da supressão da contribuição sindical obrigatória.
O artigo 8º, IV da Constituição Federal prevê o princípio da liberdade
da associação sindical, estabelecendo a permissão da contribuição sindical
descontada em folha para costeio, ao mesmo tempo em que prevê a obrigatoriedade da participação dos sindicatos nas negociações coletivas de
trabalho.
Percebe-se então que o mandamento constitucional possui duas características, a primeira estabelece a liberdade de associação, já a outra a
obrigatoriedade de participação dos sindicatos em negociações, um único
dispositivo legal com incisos subsequentes que a priori conflitantes.
Pois bem, esse é o grande ponto de discussão legal acerca de uma das
alterações recepcionadas pela lei 13.467/2017, a liberdade de contribuição
sindical pelos representados, uma vez que Art. 582º da CLT, anterior a
alteração estabelecia a obrigatoriedade de contribuição descontada em folha, que para os empregados correspondia a um dia de trabalho por ano,
e aos empregadores uma importância fixa calculada sobre o capital social,
A previsão da contribuição compulsória para os empregados era prevista nos seguintes termos do Art. 582º da CLT: “Os empregadores são
obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa
ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos
respectivos sindicatos”.
Já a previsão compulsória para os empregados restava prevista no
Art. 583º da CLT: “O recolhimento da contribuição sindical referente aos
empregados e trabalhadores avulsos será efetuada no mês de abril de cada
ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais
liberais realizar-se-á no mês de fevereiro.”
No caso da contribuição sindical dos empregadores a mesma tem
previsão no art. 587º “O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores efetuar-se-á no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que
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venham a estabelecer-se após aquele mês na ocasião em que requeiram às
repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.”
Em ambos os dispositivos acima mencionados ocorreram alterações
mantendo o mesmo dispositivo numérico respectivamente, contudo a contribuição sindical passou a ser devida aos sindicatos desde que haja a
autorização prévia e expressa para o seu recolhimento, ora não havendo a
autorização prévia e expressa do desconto da contribuição sindical pelo
empregado e empregador a mesma não é mais devida, afastando assim a
imposição compulsória.
Muito embora, a nova CLT, tenha abarcado o princípio da liberdade
associativa prevista no Art. 8º, V da CF, embasada na liberdade de filiação
ao sindicato, a não imposição obrigatória da contribuição sindical poderá
refletir negativamente na prerrogativa do sindicato, em suas negociações,
assistência, por fim na própria representação.
No tocante a função assistencial/social, é oportuno citar a previsão
legal de assistência aos representados previstas no Art. 592º da CLT, dispositivo o qual não sofreu alteração pela reforma, vejamos:
Art. 592. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos, na
conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes objetivos:
I - Sindicatos de empregadores e de agentes autônomos: a) assistência técnica
e jurídica; b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; c) realização de estudos econômicos e financeiros; d) agências de colocação; e)
cooperativas; f) bibliotecas; g) creches; h) congressos e conferências; i) medidas de divulgação comercial e industrial no País, e no estrangeiro, bem como
em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional; j) feiras e
exposições; l) prevenção de acidentes do trabalho; m) finalidades desportivas.
II - Sindicatos de empregados:
a) assistência jurídica; b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica;
c) assistência à maternidade; d) agências de colocação; e) cooperativas; f) bibliotecas; g) creches; h) congressos e conferências; i) auxílio-funeral; j)
colônias de férias e centros de recreação; l) prevenção de acidentes do trabalho; m) finalidades desportivas e sociais; n) educação e formação profissional.
o) bolsas de estudo.
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Já na função de negocial o sindicato em decorrência da falta de receita, poderá não mais conseguir a representatividade nas negociações
coletivas de forma eficaz, enfraquecendo a função social do mesmo, uma
vez que há necessidade de representantes e de deslocamento dos mesmos,
cursos de qualificação e aperfeiçoamentos, despesas para as atividades,
manutenção de atividades mínimas como o espaço físico, luz , água, internet, telefone entre outras despesas as quais são comuns a qualquer
atividade em nossa sociedade as quais indubitavelmente necessitam de recursos financeiros.
Quanto a necessidades de recursos o parágrafo único do Art. 593º da
CLT, norma imperativa, estabelece as finalidades das contribuições as
quais visam o custeio das atividades de representação.
Já quanto ao art. 603º da CLT, o mesmo estabelece a obrigatoriedade
dos encarregados em fiscalizar as contribuições recolhidas pelos empregadores, ora toda atividade gera gastos, como por exemplo o não
recolhimento das contribuições sindicais necessariamente resultará em
multa e posteriormente na necessidade de contratar pessoas capacitadas
para executá-las.
Assim, a previsão da contribuição sindical nascida na Era de Vargas
deixou de ser obrigatória para tornar-se facultativa na atual CLT, contrariando um mandamento internacional previsto na Convenção de número
87º da OIT, a qual estabeleceu a liberdade e a proteção sindical.
No tocante a proteção internacional prevista pela Convenção de número 87º da OIT, é de suma importância citar os seguintes artigos os quais
são de grande relevância quando comparados as alterações da Lei
13.467/2017:
Art. 3 [...]
2. As autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que
possa limitar esse direito ou entravar o seu exercício legal.
[...]
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Art. 7: A aquisição de personalidade jurídica por parte das organizações de
trabalhadores e de empregadores, suas federações e confederações, não poderá estar sujeita a condições de natureza a restringir a aplicação das
disposições dos arts. 2, 3 e 4 acima.
Art. 8 [...]
2. A legislação nacional não deverá prejudicar nem ser aplicada de modo a
prejudicar as garantias previstas pela presente Convenção.

Percebe-se que a convenção acima citada estabelece que os direitos
sindicais não podem sofrer limitações, restrições, portanto internacionalmente os sindicatos estariam amparados pela não intervenção nacional
dos direitos sindicais, pois são garantias internacionais a não limitação,
restrição ou prejuízo.
A imposição legal da facultatividade da contribuição sindical é uma
forma restritiva da atuação de representatividade dos sindicatos, a qual
resultará na incidência do prejuízo financeiro que refletirá na função assistencial, representativa e negocial por fim em possíveis reflexos sociais
imensuráveis.
No tocante a receitas dos sindicatos, estes possuem a contribuição
sindical, contribuição confederativa, contribuição assistencial e a mensalidade dos sócios do sindicato.
Tendo em vista o objetivo de o trabalho ser especificamente no tocante a contribuição sindical prevista no mandamento maior em seu art 8,
IV, da Constituição Federal disciplinada nos artigos 578º ao 610º da CLT,
os quais não retiraram a receita, deixando livre o direito para contribuir,
o que incidiu grandes discussões, ora positivas ora negativas.
No tocante as discussões positivas as mesmas restam embasadas na
previsão constitucional do Art. 8º, V da Constituição Federal, pois o princípio da liberdade foi acatado pela nova CLT, uma vez que tornou a
contribuição facultativa.
Já sob o aspecto negativo, a previsão da obrigatoriedade contributiva
inicial, de que não era necessário a associação ao sindicato tendo em vista
a previsão da Constituição de 1937 que estabelecia unicamente a obrigatoriedade contributiva em decorrência da categoria profissional. A nova
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legislação estabeleceu a necessidade de autorização prévia e expressa do
empregador e empregado para o recolhimento da contribuição, sendo essa
uma das críticas da nova CLT, conforme se percebe pelos comentários dos
autores o fim da contribuição sindical é um ponto de impacto alto, segundo
eles:
Um dos assuntos mais ventilados da Reforma Trabalhista, e, termos de elogios e críticas, é o fim da contribuição sindical obrigatória ou compulsória
(imposto sindical), que representava, indubitavelmente, uma volumosa arrecadação. [...] o fim da contribuição sindical obrigatória, haverá um
enfraquecimento sem precedentes do sindicalismo brasileiro, em decorrência,
além dos enormes prejuízos financeiros, da ausência de cultura sindical do
trabalhador brasileiro, que não fará a respectiva adesão de forma facultativa”
(NAHAS; PEREIRA; MIZIARA, 2017, p.398)

A crítica é justamente no tocante a questão da não arrecadação compulsória, uma vez refletirá diretamente nas três funções do sindicato,
representação, negociação e a assistência, todas com características expressamente sociais.
As características sociais restam elencadas no Art. 592º da CLT, o
qual estabelece os objetivos da aplicação da contribuição em favor de seus
representados, o parágrafo segundo do referido artigo estabelece a aplicabilidade para custeio nos seguintes termos “§2º: Os sindicatos poderão
destacar, em seus orçamentos anuais, até 20% (vinco por cento) dos recursos da contribuição sindical para o custeio das suas atividades
administrativas, independentemente de autorização ministerial.”
Então vale mencionar que as contribuições sindicais têm grande importância pois além de garantir a representatividade e a assistência do
sindicato com os empregados, ela também impulsiona a autonomia e a
liberdade de atuação.
Assim, qualquer medida legislativa Estatal que restrinja a liberdade
sindical enfraquecem a atuação sindical, afrontando o princípio da liberdade, e o princípio democrático, uma vez que, facultando a contribuição
sindical enfraquecerá a atuação sindical, pois afetará a previsão contida no
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§2º do Art. 593º da CLT, percebe-se nitidamente o conflito de duas liberdades a de contribuição e a liberdade de atuação sindical.
Por fim, a não obrigatoriedade da contribuição sindical esbarra no
problema da receita que por fim resulta no enfraquecimento democrático
de representação sindical.
3. O princípio do poder democrático de direito dos sindicalizados.
A atual Constituição prevê um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais comprometida com a
solução pacifica das controvérsias entre outros direitos elencados em todo
o ordenamento interno.
A democracia surge no meio laboral através da representação sindical
em um contexto social de lutas que assegurem melhores condições de trabalho, o sindicato é um instrumento que possibilita as categorias de
empregados e empregadores de participarem por meio de representantes
nas reivindicações laborais e soluções pacificas de controvérsias.
Tendo em vista os polos antagônicos da relação laboral empregados
e empregadores a negociação entre essas categorias muitas vezes apresentam interesses contrários em decorrência do capitalismo o qual muitas
vezes ou maioria das vezes se sobrepõe a dignidade humana.
Sendo nessa sobreposição a necessidade da intervenção dos sindicatos
na efetivação dos interesses de seus representados empregadores e empregados, estabelecendo ambos os interesses contudo respeitando as condições
de labor e condições de crescimento econômico pela busca de uma sociedade
justa e igualitária sem deixar de observar os princípios da ordem econômica,
previstos no Art. 170º CF, cujos visam uma ordem econômica fundada na
valorização do trabalho com a coexistência digna, objetivando a justiça social, dentro das finalidades do Estado Democrático de Direito.
O princípio democrático não visa um único representado e sim um
todo em conjunto promovendo os interesses no caso laborativo de garantias sociais fundamentais da dignidade, pleno emprego, desenvolvimento
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econômico, por fim interesses dos empregadores e empregados conjuntamente promovendo o desenvolvimento como um todo.
Assim, o poder democrático do sindicato também é um dever estatal
pois a deliberação das categorias pressupõe um dever estatal contido no
Art. 8º, VI da Constituição Federal.
Então os sindicatos são meios liberativos de ambas as classes as quais
possibilitam as discussões e decisões de forma justa no campo laboral,
“[...] a liberdade para participar da avaliação crítica e do processo de formação de valores é, com efeito, umas das liberdades mais cruciais da
existência social” (SEN, 2010, p.365).
A representação sindical é um poder democrático previsto na Constituição Federal que visa estabelecer um consenso social no campo laboral
por meio das negociações coletivas de trabalho após debates entre empregadores e empregados na busca pelo crescimento econômico, contudo
dentro dos ditames da justiça respeitando os princípios dos direitos laborativos e econômicos para desenvolvimento justo.
Conclui-se então que a democracia não resta adstrita somente na participação política propriamente dita, a democracia abrange diversas áreas
sociais, podemos afirmar a seguinte assertiva os sindicatos possuem o poder democrático no momento em que defendem os interesses de seus
representados por meio de negociações coletivas.
A democracia não resta unicamente representada pelo voto, e sim por
todos os campos da sociedade que possibilitem a discussão sobre aspectos
que possuem diversos posicionamentos, essa discussão em fim pressupõe
o poder democrático.
Então a democracia é um sistema organizacional de maior expressão
da humanidade tendo em vista que possibilita abarcar diversos anseios e
interesses, viabilizando diversas possibilidades, opiniões na busca de
forma democrática a satisfazer a necessidade de todos. (ZAMBAM, 2012).
O autor acima mencionado defende ainda a democracia como:
[...] sistema que apresenta as melhores condições para uma organização social
segura e sustentável, porque dispõe de mecanismos, instituições e recursos
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capazes: de ordenar as demandas provenientes do seu interior; atender de
forma equilibrada as necessidades das pessoas, dos grupos e dos países; administrar eficazmente os interesses dos seus membros; organizar por intermédio
dos partidos políticos e outras agremiações, um sistema de representação política com as múltiplas forças e interesses que a compõem; administrar as
necessidades especificas; solucionar os conflitos oriundos dos diversos campos
de sua organização e estruturar um conjunto de externas e a satisfação das
necessidades futuras por meio de uma administração equilibrada dos bens disponíveis. (ZAMBAM, 2012, p. 204)

O sindicato como atuante democrático promove uma negociação entre empregados e empregadores com concepções e ideologias distintas
buscando exteriorizar suas perspectivas com a finalidade de após ampla
discussão formalizar uma negociação coletiva de forma justa e sobre tudo
aceita por ambos representados colocando fim a qualquer discussão supostamente injusta, tendo em vista os interesses contrários, porém muitas
vezes com objetivos comuns o desenvolvimento social e econômico.
A democracia segundo os ensinamentos de Piovisan pressupõe:
[...] 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. (PIOVESAN, 1999, p. 1)

Portando, o sindicato é poder democrático de seus representados,
empregadores e empregados os quais com objetivos diferentes do poder
político exercem o direito civil de negociar e discutir seus interesses divergentes pela busca de um objetivo comum o desenvolvimento social e
econômico decorrente do processo de produção.
Contudo a participação democrática poderá ser enfraquecida, tendo
em vista o reconhecimento da liberdade sindical prevista nos artigos 483º
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e 493º da CLT, conforme já argumentado, pois a receita oriunda da contribuição sindical possibilita sim a autonomia, e funcionalidade dos
sindicatos.
Embora a nova CLT promova à liberdade de associação sindical a
mesma possui um conflito com a liberdade de atuação que por fim pode
fomentar o enfraquecimento democrático dos sindicatos, pois necessitam
das receitas contributivas para promover a representação, a negociação e
a assistência de seus representados.
4. Conclusão
O poder sindical, é um princípio democrático de direito, pois é uma
forma de representação essencial das categorias de empregados e empregadores prevista no mandamento constitucional do Art. 8º VI da
Constituição Federal o qual estabelece a obrigatoriedade de participação
dos sindicatos nas negociações coletivas.
Contudo a previsão da contribuição sindical facultativa trazida pela
Lei 13.467/2017, demonstra duas faces à primeira contraditória, uma vez
que a participação do sindicato nas negociações é obrigatória, e outra diz
respeito à liberdade sindical a qual a priori foi à fundamentação para contribuição de forma facultativa que enfraquece o sindicato que por fim
enfraquece o poder democrático das classes empregadoras e dos empregados.
A Organização Internacional do Trabalho, promove e estabelece a
proteção do sindicato e a liberdade destes, a previsão da facultatividade da
contribuição sindical afronta o princípio democrático do sindicato pois restringe a atuação trazendo juntamente prejuízos na função assistencial,
representativa e negocial, ora reflexos negativos sociais, pois os sindicatos
possuem o poder democrático uma vez que defendem os interesses dos
representados dentro de uma sociedade por meio de deliberações e negociações de forma democrática que possibilitam a promoção dos princípios
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da ordem econômica, ora valoração do trabalho, promoção do pleno emprego e desenvolvimento econômico e social.
Por fim, as alterações da contribuição sindical de forma facultativa
demostram que afrontam o Art. 8º, VI da Constituição Federal e todo o
desenvolvimento constitucional da proteção aos sindicatos em nível internacional pois contrariam a convenção de número 87º da OIT, e
enfraquecem o poder democrático de ambas as categorias sindicais empregadores e empregados, apontando para sérios problemas sociais nas
futuras deliberações laborativas, econômicas no desenvolvimento social do
país.
Referências
BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1937. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm >. Acesso
em: 08 abril. 2019.
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
Acesso
em: 02 dez. 2018.
Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm >. Acesso em 29 dez 2018.
Decreto nº 1.637 de Janeiro de 1907. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-1637-5-janeiro-1907-582195-publicacaooriginal104950-pl.html>. Acesso em 26 março 2019.
Decreto nº 19.770 de 19 de Março de 1931. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19770-19-marco-1931-526722publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 26 jan 2019.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador.
Coimbra: Coimbra, 2001.

574 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho.15. ed. São Paulo: Ltr, 2016.
FERREIRA, Jorge. Trabalhadores do Brasil: o imaginário popular.Rio de Janeiro: 7 Letras, 2011.
LAIMER, Adriano Guedes. O novo papel dos sindicatos. São Pulo: LTr, 2003.
LOBO, Valéria Marques. DELGADO, Ignacio Godinho, VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro.
Trabalho, proteção e direitos: o Brasil além da Era Vargas. Juiz de Fora: Ed UFJF,
2010.
MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 34 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Coimbra: Editora Coimbra. 2002.
NAHAS, Theresa; PEREIRA, Leone; MIZIARA, Raphael. CLT Comparada Urgente. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. A OIT: Origens, Funcionamento e
Atividade. Disponível em: <https://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/o_que_oit.pdf>. Acesso em: 22 março 2019.
Convenção nº 87 Liberdade Sindical e Proteção ao Direito de Sindicalização. Disponível em: <https://www.ilo.org/brasilia/temas/normas/WCMS_239608/lang-pt/index.htm>. Acesso em 27 dez 2018.
Trabalho Digno – a chave do progresso social. Disponível em:
<https://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/html/portugal_visita_guiada_02_pt.htm>. Acesso em: 16 fev. 2019.
PEREIRA. Ricardo José Macedo de Brito. Constituição e Liberdade Sindical. São Paulo:
Ltr , 2007.
PIOVESAN, Flávia. Democracia, direitos humanos e globalização econômica: desafios e
perspectivas para a construção da cidadania no brasil. 1999. Disponível em: <
http://dhnet.org.br/direitos/militantes/flaviapiovesan/piovesan_democracia_dh_global_economica_br.pdf> Acesso em: 05 dez. 2018.

Luana Paula Lucca; Tatiana Aparecida Pedro Knack; Neuro José Zambam | 575

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. ver. atual. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2012.
SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das letras,
2010.
Desigualdade reexaminada. Tradução de Ricardo Doninelli Mendes. Rio de Janeiro: Record, 2001.
SILVA, Homero Batista Mateus da. Comentários à reforma trabalhista. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.
SOUZA, Matheus Figueiredo Nunes de; ZAMBAM, Neuro José. Democracia e Justiça para
o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://www.imed.edu.br/
Uploads/neurozambam(%C3%A1rea3).pdf>. Acesso em: 02 maio de 2018.
SUSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 2ed. ampl.e atual. Rio de Janeiro: Renovar. 2001.
ZAMBAM, Neuro José. Amartya Sen: liberdade, justiça e desenvolvimento sustentável.
Passo Fundo: IMED, 2012.335p

35
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1 Introdução
Final da segunda década do Século XXI, em pleno desenvolvimento da
indústria 4.0 no mundo, no Brasil volta a se discutir o modelo econômico que
o estado brasileiro deve adotar, isto é, a intensidade da sua intervenção direta
na economia e o grau de liberdade que deve atribuir à atuação dos agentes
econômicos privados. Historicamente, no período da República, com mais
ênfase a partir da década de 1930, o estado brasileiro optou pela intervenção
direta na economia, especialmente através de empresas estatais.
No ano de 2019 voltou à baila o debate do modelo de estado, que, a
partir da Constituição Federal de 1988, passou a adotar o modelo de estado
regulador, devendo intervir diretamente na economia excepcionalmente.
Existe um hiato entre o disposto no art. 173 da Carta Magna vigente e as
regulações econômicas expedidas pelo estado brasileiro, que apontam para
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um modelo de estado ainda bastante interventor, quer através da exploração direta de atividades econômicas pelo ente estatal, quer através da
regulação econômica.
Essa contradição entre o disposto no texto constitucional e a realidade normativa, tem gerado pouca liberdade econômica aos agentes
econômicos privados, além de um elevado custo regulatório, prejudicando
sobremaneira a competição dos produtos brasileiros no mercado internacional. Diante dessa realidade, propõe-se o seguinte problema de pesquisa:
a liberdade de transação é necessária para o desenvolvimento socioeconômico sustentável brasileiro? Como resposta ao problema de pesquisa
apresentado, propõe-se a seguinte hipótese: um verdadeiro desenvolvimento socioeconômico só é possível com a garantia da liberdade de
transação dos agentes econômicos, pessoa física ou jurídica, pois, de
acordo com Amartya Sen, ratificando o já percebido pelo filósofo da Antiguidade, Aristóteles, o desenvolvimento econômico de uma nação passa
pela liberdade de transação dos indivíduos.
Em relação aos objetivos desta pesquisa, serão divididos, de forma
metodológica, em duas espécies: a) objetivo geral; e b) objetivos específicos. O objetivo geral reside em analisar se existe efetiva e materialmente
respeito à liberdade de transação no Brasil no final da segunda década do
Século XXI. Os objetivos específicos constituem os seguintes: analisar o
conceito de liberdade de transação na obra Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen; compreender o significado de desenvolvimento
como liberdade na mencionada obra do pesquisador indiano; perquirir se
existe atualmente no Brasil um movimento de atribuição de liberdade de
transação no ordenamento jurídico aos indivíduos e empresas.
A metodologia utilizada no presente artigo será a dissertativa-descritiva, com a análise do conceito de liberdade de transação na obra
Desenvolvimento como Liberdade, do teórico Amartya Sen, e a sua adoção
no estado brasileiro com vistas a propiciar um desenvolvimento socioeconômico através da aludida liberdade.
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2 Liberdade de transação na obra desenvolvimento como liberdade
de Amartya Sen
É tradição adotar o índice do Produto Interno Bruto – PIB como medida de geração de riqueza e de desenvolvimento econômico de uma
nação, por representar o índice um dado concreto, que é a geração total de
riqueza de um determinado país em um dado período de tempo. Porém,
apenas o dado de geração de riquezas parece não ser suficiente para retratar a realidade do desenvolvimento, em especial quando se pretende
analisar o desenvolvimento social.
Diante disso, o pesquisador indiano Amartya Sen propôs, na sua obra
“Desenvolvimento como Liberdade” a adoção de outros parâmetros para a
aferição do desenvolvimento de um povo, de uma nação. Para ele, a liberdade
é uma medida mais útil e precisa para se medir o grau de desenvolvimento
de uma economia. Assim, manifesta-se ele no seguinte sentido:
É principalmente uma tentativa de ver o desenvolvimento como um processo
de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Nesta abordagem,
a expansão da liberdade é considerada (1) o fim primordial e (2) o principal
meio do desenvolvimento. Podemos chamá-los, respectivamente, o “papel
constitutivo” e o “papel instrumental” da liberdade no desenvolvimento. O papel constitutivo relaciona-se à importância da liberdade substantiva no
enriquecimento da vida humana. As liberdades substantivas incluem capacidades elementares como por exemplo ter condições de evitar privações como
a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como as
liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação
política e liberdade de expressão etc (SEN, 2010, p. 55).

E, ainda na mesma obra, apresenta Amartya Sen (2010, 2010, p. 55)
resume o conceito de desenvolvimento inserido na perspectiva constitutiva:
“Nessa perspectiva constitutiva, o desenvolvimento envolve a expansão dessas e de outras liberdades básicas: é o processo de expansão das liberdades
humanas, e sua avaliação tem de basear-se nessa consideração”.
Como defendido por Amartya Sen, a liberdade se transforma em uma
medida do desenvolvimento socioeconômico, quanto maior o espectro da
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liberdade de um povo, maior será o desenvolvimento deste, ou, maior será
o potencial de desenvolvimento deste povo.
A liberdade possui um caráter dúplice, ao mesmo tempo sendo o “fim
primordial” e “principal meio” do desenvolvimento, isto é, é o objetivo
principal e instrumento do desenvolvimento. Ao mesmo tempo tem liberdade a função é substância e de instrumento, não tendo nenhuma dessas
funções prevalência sobre a outra, mas sim complementariedade, pois
nesse processo de expansão das liberdades com a finalidade de assegurar
mais liberdade ao indivíduo, o desenvolvimento vai sendo alcançado.
Interessante observar que a teoria apresentada e defendida por
Amartya Sen dá um relevo importante ao indivíduo, com a defesa da busca
do aumento da liberdade ao indivíduo, inclusive com vários exemplos de
falta de liberdade individual como causa de exposição da pessoa a riscos
elevados de morbidez na tentativa de sobrevivência em um ambiente sem
liberdade, sem possibilidade de escolha.
Dentre todas as possíveis liberdade humanas, uma merece ser debatida, pois recebe pouco espaço nos debates acadêmicos brasileiros, qual
seja, a liberdade de transação. Amartya Sen reconhece a importância dessa
liberdade no aumento das capacidades individuais com vistas ao desenvolvimento.
O professor Neuro Zambam (2009, p. 72), em sua tese de doutorado
sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen, afirma que a “relação injusta
ocorre quando existe uma distribuição forçada ou são negados os direitos
à propriedade; por isso, impedem a livre transação econômica”, confirmando que a preocupação com a liberdade de transação econômica é uma
preocupação constante no pensamento de Amartya Sen.
Dados empíricos comprovam que quanto maior a liberdade econômica de uma nação, maior tende a ser o seu desenvolvimento. De acordo
com o Índice de Liberdade Humana 2018, os quatro primeiros países com
maior liberdade são, respectivamente, Nova Zelândia, Suíça, Hong Kong e
Austrália (VASQUEZ; PORCNOK, 2019, p. 10).
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O mesmo índice demonstra que o Brasil se encontra em 123º lugar
em uma lista de 162 países. No ranking da América Latina e Caribe, encontra-se na posição 25, de 26 nações, ganhando apenas para a Venezuela
(VASQUEZ; PORCNOK, 2019, p. 12, 41).
O referido índice, denominado de Índice da Liberdade Humana, tem
em sua composição as variáveis liberdade pessoal e liberdade econômica,
cuja média é denominada de liberdade humana. Constata-se a importância
da liberdade econômica na composição da liberdade humana, demonstrada no mencionado índice, importante ferramenta de mensuração da
liberdade do ser humano como categoria essencial no desenvolvimento.
Assim sendo, o índice da Liberdade Econômica demonstra a validade
da teoria de Amartya Sen, que, dentre outros pontos, afirma que a liberdade de transação é um importante instrumento na busca do
desenvolvimento socioeconômico do indivíduo, conforme se depreende do
seguinte trecho de sua obra:
Nas discussões recentes, ao se avaliar o mecanismo de mercado o enfoque
tende a ser sobre os resultados que ele produz, como por exemplo as rendas
ou as utilidades geradas pelos mercados. Essa questão não é pouco importante,
e tratarei dela em breve. Mas o argumento mais imediato em favor da liberdade de transações de mercado baseia-se na importância fundamental da
própria liberdade. Temos boas razões para comprar e vender, para troca e
para buscar um tipo de vida que possa prosperar com base nas transações
(SEN, 2010, p. 151).

Para Amartya Sen, a pobreza é vista como uma importante privação
de capacidades básicas, conforme se depreende da sua exposição a seguir
transcrita:
[...] há bons motivos para julgar a vantagem individual em função das capacidades que uma pessoa possui, ou seja, das liberdades substantivas para levar
o tipo de vida que ela tem razão para valorizar. Nessa perspectiva, a pobreza
deve ser vista como privação de capacidades básicas em vez de meramente
como baixo nível de renda, que é critério tradicional de identificação de pobreza.(SEN,, 2010, p. 151)
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A pobreza como redutor das liberdades individuais é um dado incontestável, pois a ausência de recursos financeiros básicos expõe as pessoas
a um risco maior de morte, de doenças, praticamente eliminando a capacidade de escolha do indivíduo. E a liberdade de transação do indivíduo,
dentro das capacidades que geram liberdade, é um instrumento de suma
importância no desenvolvimento, como bem pontuado por Amartya Sen:
Nas discussões recentes, ao se avaliar o mecanismo de mercado o enfoque
tende a ser sobre os resultados que ele produz, como por exemplo as rendas
ou as utilidades geradas pelos mercados. Essa questão não é pouco importante,
e tratarei dela em breve. Mas o argumento mais imediato em favor da liberdade de transações de mercado baseia-se na importância fundamental da
própria liberdade (SEN, 2010, p. 151).

A liberdade de transação de mercado tem importância fundamental
na própria liberdade, como referenciado por Amartya Sen, devendo tal liberdade ser garantida à população para que possa, através do
empreendedorismo, da constituição de pessoas jurídicas, ou até mesmo
das simples trocas comerciais feitas pessoa a pessoa, gerar renda e assim
expandir o espectro da liberdade. E com aumento de renda, dentro do processo de desenvolvimento desenhado por Sen, as pessoas terão mais
capacidades para conquistas as demais dimensões da liberdade, a exemplo
da liberdade de expressão, liberdade política etc.
3 Da liberdade de transação no Brasil
O Brasil é um país que impõe várias barreiras à liberdade de transação, notório pela burocracia estatal. Apenas a indústria automotiva gasta
R$ 2,3 bilhões ao ano com burocracia, valor esse que poderia ser empregado no desenvolvimento de novos produtos, de novos processos de
produção, no pagamento de bônus aos empregados, ou de qualquer outra
forma mais eficiente para a indústria.
Estudos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP
comprova que as indústrias gastam 1,2% do seu faturamento para cumprir
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as obrigações acessórias e para pagar tributos. Ainda de acordo com a FIESP
(2019), o custo da burocracia tributária em 2018 foi de R$ 37 bilhões. De
acordo com o jornal Correio Brasiliense (2019), foi o equivalente a 5% do
PIB da indústria de transformação e 9,3 vezes superior aos que os principais
parceiros comerciais brasileiros gastam: “Alemanha, Argentina, Canadá,
Chile, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Itália,
Japão, México, Reino Unido e Suíça”.
No mesmo estudo da FIESP (2019), 83,2% das empresas participantes da pesquisa apontaram o alto custo da burocracia como impeditivo
para o início ou expansão dos seus negócios.
Comprova-se uma pouca liberdade de transação no Brasil, o que impede um desenvolvimento sustentável dos brasileiros e, por conseguinte,
da República Federativa do Brasil.
O mundo ocidental, especialmente a partir da década de 1970, percebeu que o modelo de Estado interventor estava falindo o próprio Estado,
gerando um enorme ônus para a sociedade, pois precisava aumentar a
carga tributária para financiar o custeio da máquina pública. Assim, consoante Giandomenico Majone (2006, p.57), o estado intervencionista deu
lugar ao estado regulador.
Este modelo de Estado interventor nas relações individuais tinha
como principais características no que tange ao modelo de sistema jurídico, um modelo solidarista, ou seja, as vontades individuais deveriam se
adequar a vontade coletiva representada no Estado
[...] solidarismo, portanto, apresenta uma substituição do sujeito de direito. Essa
passa a ser o todo, o Estado, o social, as corporações. Os indivíduos só têm deveres é o Estado quem possui direitos. [...] A doutrina dita solidarista moveu-se
[...] a vontade das partes [...] a vontade de quem tem o poder e autoridade para
determinar cláusulas, condições, negócios obrigatórios, a vontade do legislador,
representante que unívoco (ou pelo menos unificador) das tendências sociais em
cujo nome se dirigia a sociedade (TIMM , 2015, p. XXV-XXVI)

Diante da falência daquele modelo econômico de estado, qual seja, o
modelo da exploração direta na economia, passou-se a adotar o modelo do
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estado regulador, conforme acima mencionado. De acordo com Luz Neto
(2016, p. 33), “hoje, no mundo ocidental, há o Estado regulador como modelo, com intervenção na economia através da expedição de normas
regulatórias, não mais intervindo diretamente na atividade produtiva, em
regra, mas apenas em situações excepcionais”.
Não obstante o texto constitucional brasileiro, no caput do art. 173,
determinar que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado se
dê de forma excepcional, seguindo o modelo de estado regulador, quando
houver relevante interesse coletivo ou quando necessária aos imperativos
da segurança nacional, constata-se que o estado brasileiro tem uma presença considerável na exploração direta de atividade econômica, inclusive
com reserva de mercado em alguns setores econômicos, a exemplo dos
monopólios elencados no art. 177, caput, e incisos I ao V, da Constituição
Federal (1988).
A exploração direta do Estado na atividade econômica, fora da exceção prevista no caput do art. 173, resulta em quase total incapacidade de
competição no mercado pelos demais agentes econômicos, pois é praticamente impossível competir com empresas estatais que, quando não
conseguem gerar lucros em um determinado período, recebem recursos
públicos em seus caixas para que não quebrem, aniquilando, desta forma,
a livre concorrência.
A Constituição Federal de 1988 inaugurou o estado regulador, pela
leitura do art. 173, caput, porém a realidade brasileira ainda aponta um
estado operando como agente econômico fora das exceções constitucionais, o que gera distorções no mercado que impedem o exercício da
liberdade de transação, quer porque elimina a competição, quer porque
impede a entrada de novos players em setores econômicos nos quais a
Carta Magna criou monopólio estatal.
A regulação econômica desenvolvida pelo Poder Legislativo e pelas
Agências Reguladoras também é outro fator de diminuição da liberdade de
transação no Brasil, pois impede ou dificulta bastante a competição efetiva
nos setores econômicos regulados. Felizmente, em 2019, o governo federal
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editou a MP 881/2019, que recebeu a alcunha de Medida da Liberdade Econômica, visando a diminuição da burocracia para a abertura de
empreendimentos de baixo risco, melhorando, assim, o ambiente para o
exercício da atividade econômica, em especial os pequenos empreendedores. A MP 881/2019 foi convertida na Lei nº 13.874/2019, estando em
plena vigência.
Uma novidade bastante interessante introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.874/2019 foi a necessidade de realização de estudo
prévio de impacto regulatório para verificar-se, previamente à edição e
publicação da regulamentação, quais impactos econômicos serão gerados,
se serão geradas mais externalidades positivas do que negativas. Eis a dicção legal do art. 5º do mencionado diploma legal:
Art. 5ºAs propostas de edição e de alteração de atos normativos de interesse
geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, editadas
por órgão ou entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de
impacto regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico
(BRASIL, 2019).

Iniciativa legal que está em consonância com a liberdade de transação defendida por Amartya Sen, pois obriga o órgão regulador a, antes da
expedição do ato de regulação, a promover o estudo prévio dos impactos
da regulação, de modo criar a possibilidade de evitar o ingresso de uma
má regulação, aquela que produz ônus desnecessário ao agente econômico, no ordenamento jurídico, evitando prejuízos para a economia como
um todo.
Um ponto em estreita correlação com a liberdade de transação na MP
881/2019, no art. 3º, inciso VII, que infelizmente foi vetado pelo Presidente
da República, que era a possibilidade de realização de testes de um novo
produto ou serviço para um grupo privado e restrito de pessoas maiores e
capazes, com o intuito de teste de mercado. Isso diminuía sobremaneira o
custo de desenvolvimento de novos produtos e serviços, em especial dos
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produtos digitais, que poderia trazer resultados interessantes para a sociedade, pois iria, além de diminuir os custos de desenvolvimento,
abreviaria o tempo para a colocação no mercado amplo.
O ambiente normativo que a lei 13.874/2019 inaugura no Brasil é de
fomentar o respeito a liberdade de escolha dos indivíduos, assim, o Estado,
bem como, quaisquer dos seus entes de controle: Poder Judiciário, Agências Reguladoras, dentre outros, ao se debruçarem sobre questões que
envolvam negócios jurídicos celebrados entre dois ou mais indivíduos deverão tutelar a liberdade de escolha dos indivíduos como um valor jurídico
primordial.
Outro exemplo que pode ser destacado como marco normativo para
o respeito a liberdade de transação, foram as alterações promovidas no
âmbito do direito contratual, aqui entendendo contrato enquanto operação jurídico-econômica, segundo Vicenzo Roppo:
[...] disse-se que o contrato é uma operação econômica, realizada através da produção de efeitos jurídicos: estes consistem no fato de uma pessoa dar qualquer
coisa à outra pessoa, transferindo-lhe um seu direito, ou de uma pessoa prometer qualquer coisa a uma outra pessoa, vinculando-se juridicamente a executar
uma prestação a favor desta. [...] evidentemente, por duas razoes possíveis, alternativas entre si: ou porque – movido por impulsos de generosidade e
altruísmo – deseja beneficiar a contraparte; ou então porque – e é o que acontece
na grande maioria dos casos – se espera qualquer coisa em troca da contraparte:
o nosso operador dá ou promete à outra parte, porque esta é a condição com a
qual pode conseguir que a contraparte dê ou prometa aquilo em que está interessado; ele dá para receber, na lógica da troca econômica. [...] dizer-se que a
causa consiste na troca entre as prestações contratuais a que as partes se obrigaram reciprocamente, entre a sai, como correspectivo, é dado ou prometido pela
contraparte. Por outras palavras, a transferência de riqueza efetuada por cada
uma das partes a favor da outra encontra causa – razão, justificação, explicação
aos olhos tanto dos contraentes como do ordenamento jurídico – na transferência de riqueza que a outra parte efetua a favor da primeira, e o contrato no seu
conjunto encontra causa na combinação e na relação entre as duas transferências de riqueza – em definitivo, na troca. Mas a relação e a combinação entre as
duas transferências de riqueza – a troca, justamente – mais não é que a operação
econômica a qual o contrato dá veste e força legal. A causa do contrato identifica-
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se, então, afinal, com a operação jurídico-econômica realizada tipicamente por
cada contrato, com o conjunto dos resultados e dos efeitos essenciais que tipicamente, dele derivam, com a sua função econômico-social, como frequentemente
se diz. Causa de qualquer compra e venda é, assim, a troca da coisa pelo preço
[...] (ROPPO, 2009, pp. 195-197)

Assim, falar em contrato é falar numa operação econômica com um
viés jurídico, operação esta fundamental para o desenvolvimento social e
econômico, é através dos contratos que há circulação de riqueza, transferência de patrimônio, prestação de serviços muitas vezes essenciais para a
concretização das liberdades individuais de cada indivíduo, dentre outros
bens jurídicos.
Enquanto operações econômicas o contrato deve perseguir a maior
eficiência econômica, não necessariamente no sentido exclusivamente financeiro, mas eficiência no sentido de alcançar para as partes o
cumprimento das obrigações dispostas nos contratos, ou seja, eficiência no
sentido de eficácia das obrigações contratuais, mas para alcançar este resultado é imprescindível que as instituições respeitem a liberdade
contratual de cada uma das partes.
Liberdade contratual relacionada a faculdade das partes contratantes
de em nome do princípio da autonomia privada poderem escolher o conteúdo dos contratos:
A autonomia privada abrange a liberdade de contratar e a liberdade contratual. A liberdade de contratar (a Abschlussfriheit dos autores alemães) importa
em liberdade de decidir celebra, ou não, o contrato e liberdade de escolher o
outro contratante; já a liberdade contratual (Gestaltungsfreiheit), na liberdade
de determinar o conteúdo do contrato, valendo-se, inclusive, da autorização
legal para a criação de contratos atípicos (SANTIAGO, 2008, p. 32).

O respeito por parte das instituições a liberdade contratual dos indivíduos, tende a construir um mercado mais eficiente, mercado entendido
enquanto espaço público destinado a realização de trocas de bens e serviços, na medida em que as instituições respeitam a vontade manifestada
pelos indivíduos nas operações econômicas, noutras palavras respeitam a
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liberdade de transação, gerando com isso um ambiente negocial permeado
de previsibilidade normativa, que por sua vez acarreta nos indivíduos uma
previsibilidade comportamento, reduzindo com isso os riscos decorrentes
das incertezas, consequentemente otimiza as operações econômicas com a
redução dos custos de transação.
Para uma troca individual simples, recorro à transferência de um imóvel residencial nos Estados Unidos dos tempos atuais. Essa transferência abarca uma
série de direitos sobre um bem material em troca de uma quantia em dinheiro.
Os direitos são tanto os direitos legais que estipulam o que se pode fazer com
o imóvel como os direitos sobre os atributos físicos do imóvel. A quantia em
dinheiro é um domínio sobre recursos. As instituições determinam quão custoso é proceder à troca. Os custos consistem nos recursos necessários para
mensurar tanto os atributos legais como físicos que são objeto de troca, nos
custos de fiscalizar e executar o trato e em um desconto por incertezas que
reflete o grau de deficiência da mensuração e da execução dos termos da troca.
A magnitude do desconto por incertezas será influenciada por fatores específicos ao contrato, tais como informações assimétricas sobre o estado da casa
(de conhecimento do vendedor) e sobre a situação financeira do comprador
(de conhecimento do comprador), por fatores de âmbito distrital, tais como a
eficácia da prevenção à criminalidade, e por fatores de âmbito nacional, tais
como a estabilidade do nível dos preços. (NORTH, 2018, p.112)

As instituições possuem papel preponderante na fixação dos custos
de transação das operações econômicas, o Estado possui o condão de através dos seus vários entes de fiscalização e controle, determinar se as
transações operadas entre os indivíduos serão ou não eficientes, o excesso
de intervencionismo estatal nas relações econômicas, cumulada com a ausência de uma cultura e um sistema normativa que garanta amior eficácia
dos precedentes judiciais, tende a gerar um ambiente permeado de incertezas jurídicas, consequentemente eleva com isso o custo de transação das
operações, (Rodrigues, 2018, p.115).
A predição do direito a liberdade de transação é fundamental para
garantir operações econômicas com baixo custo de transação, entende-se
por predição do direito:
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A predição é formulada através do estudo de todo material jurídico produzido.
A produção jurídica que pode englobar jurisprudência, legislação, principiologia e doutrina é assim, oráculo da lei. Os esforços legais são, dessa forma, no
sentido de tomar as profecias mais precisas. Para isso, fazem-se generalizações
a partir do conjugado de leis e jurisprudência ou, no caso de Holmes, de precedentes, demonstrando que, geralmente, diante do fato X tem-se o resultado
Y. Em seguida, num caso concreto, são levantados os fatos de natureza para o
direito, de modo que se tem um modelo que pode ser alocado numa das generalizações anteriormente preparadas. Assim, o trabalho legal é predizer que,
se um homem fizer ou deixar de fazer lago, ele poderá ou não ser levado a
responder por isso por uma corte. As generalizações são reduzidas a um número finito de dogmas que servem para fundamentar as predições. Se um
estudioso quer conhecer esses dogmas e nada mais, de modo a predizer resultados, Holmes o chama de bad man. O good man, por sua vez, encontra suas
razoes de conduta, seja fora ou dentro do direito, em sanções da consciência.
(FERNANDES, 2016, p.53-54)

A liberdade de transação como importante instrumento para se alcançar o desenvolvimento, necessita de um ambiente que prestigie a
autonomia de escolha dos indivíduos, as formalidades e exigências por
parte do Estado tendem, conforme visto anteriormente a reduzir o grau
de eficiência econômica das operações celebradas entre os indivíduos, a
construção de um ambiente negocial com previsibilidade normativa e
comportamental tende a construir uma sociedade que autorregula
Quando as compras e vendas se transformaram em atos incessantes, quando
não há um instante em que o comércio descanse, não podemos mais pedir a
cada comprador e vendedor que prestem juramento, que recorram a esta ou
aquela fórmula definida etc. O caráter cotidiano e a continuidade dessas relações excluem obrigatoriamente toda solenidade e chega-se então
naturalmente a buscar formas de diminuir o formalismo, de aliviá-lo ou até
mesmo de fazê-lo desaparecer (DURKHEIM, 2015, p. 205)

A liberdade de transação possui um importante papel no desenvolvimento e na concretização de todas as vertentes da liberdade dos
indivíduos, quanto maior o grau de liberdade mais operações econômicas
eficientes tendem a surgir em virtude da redução dos custos de transação,
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permitindo com isso na celebração de novos negócios, a circulação de riqueza e prestação de serviços, inclusive aqueles essenciais a vida humana.
4 Conclusão
A liberdade de transação é um importante instrumento para o desenvolvimento, na linha do pensamento de Amartya Sen, o desenvolvimento
está diretamente atrelado a um modelo de Estado que possua uma estrutura jurídica fomentadora do desenvolvimento.
O papel do Estado na garantia do desenvolvimento, ato contínuo, na
concretização de novas liberdades por parte dos indivíduos é primordial,
na medida em que as intervenções nas relações privadas, sobretudo, nas
relações negociais ou contratuais, que derivam da liberdade de transação,
possuem o seu grau de eficiência econômica diretamente relacionado com
o grau de intervencionismo do Estado nas liberdades individuais.
Quanto menor o intervencionismo do Estado nas relações privadas,
maior o grau de liberdade de transação, consequentemente, maior a previsibilidade normativa e comportamental, reduzindo com isso risco
decorrente de todas operações econômica, bem como, os custos de transação, permitindo assim, a criação de um ambiente negocial livre, que
respeita a liberdade de transação dos indivíduos, permitindo com isso o
fomento de novos negócios que por sua vez levarão a maior circulação de
riqueza, de bens e serviços.
Referências
BRASIL. Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. Disponível em:
<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm>>.
Acesso em: 10 de outubro de 2019.
CORREIO BRASILIENSE. Burocracia tira R$ 37 bilhões da indústria. Disponível em: <<
aos que os principais parceiros comerciais brasileiros gastam: “Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Índia,
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1 Introdução
A sociedade brasileira se desenvolveu através da exploração econômica e social. Nesse sentido, o crescimento econômico foi priorizado em
detrimento ao desenvolvimento econômico. Assim, apesar de alguns avanços consideráveis, ainda é uma sociedade injusta e desigual e, que
apresenta graves problemas tanto estruturais quanto conjunturais. 4
Nesse contexto, o entendimento de desenvolvimento engloba a reparação das desigualdades sociais, criando mecanismos capazes de preencher
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as lacunas impostas pelo crescimento econômico. O desenvolvimento deve
abranger igualdade, equidade e solidariedade e, ter como objetivo maior a
redução da desvantagem daqueles que estão em condições piores e diminuir a pobreza. Pobreza essa que é um fenômeno desnecessário no mundo
de abundância.
É difícil explicar como uma economia com a vitalidade da brasileira, que
se beneficiou de ritmos de crescimento e como um país com abundância de
recursos naturais e minerais pode ser tão desigual e excludente. Pode-se afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro tem os instrumentos necessários
para implementar políticas públicas eficientes, porém sofre um prejuízo na
efetivação dessas devido à interferência da economia e da política.
De feito, apesar da CF/88 assegurar a garantia dos direitos fundamentais há muito a fazer para implementar políticas públicas eficientes
para garanti-los. O Estado que é o principal promotor de políticas públicas
não consegue atender às demandas sociais atuais e, ainda reduzir as desigualdades as quais foram acumuladas por várias décadas.
Sabe-se que um dos ganhos da sociedade democrática é a garantia dos
Direitos Fundamentais. Essa garantia, por sua vez, precisa de um papel primordial do Estado na execução de políticas que promovam os direitos
sociais, de maneira o mais abrangente possível. Porém, esses direitos sociais
tem custos e o Estado trabalha com recursos limitados e escassos.
Sendo assim, faz-se necessário a participação de outros atores para
complementar as ações públicas. Uma das formas de superação das desigualdades sociais oriundas do sistema capitalista é através do voluntariado
responsável e capaz de promover à transformação institucional através de
ações afirmativas em prol dos mais fracos. Nesse sentido, é importante
ações voltadas para a formação e a capacitação profissional para inclusão
dos menos favorecidos no mercado de trabalho.
Diante disso, no Brasil houve um amadurecimento dos projetos sociais – antes voltados ações de sobrevivência – hoje há uma preocupação
com o desenvolvimento integral dos indivíduos visando identificar as potencialidades, talentos através de suas capacidades e formação do agente
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ativo. Há uma preocupação direcionada para a formação de uma sociedade
inclusiva na qual as oportunidades são maximizadas e, de forma simultânea são criadas condições para produção não só do meios de existência,
suprindo as necessidades básicas da vida – comida, moradia, vestuário,
mas também participação efetiva no mercado de trabalho.
Isso posto, o objetivo geral desse ensaio é apresentar o projeto “Anjos
Stellinha” 5- que trabalha com a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade no Rio de janeiro e os objetivos específicos são:1)apresentar a
importância das políticas públicas para a formação do agente ativo 2) apresentar o Projeto Anjos Stellinha e sua contribuição para formação do
agente ativo de Sen 3) analisar o papel da mulher no projeto. A metodologia utilizada é a investigação bibliográfica e a técnica de pesquisas é a
consulta em livros, teses e artigos.
185F

2 O papel do estado e os novos atores sociais como promotores das
políticas públicas.
A Constituição representa a razão pública 6 de um Estado, ou seja,
descreve como determinado Estado que ser conhecido, definindo os seus
valores, sua organização social e suas regras. Nesse sentido, a Constituição
Brasileira de 1988, deu significativo destaque para a garantia dos direitos
sociais tais como: educação, saúde, moradia entre outros. Porém, a promoção desses direitos entra em conflito com a limitação dos recursos
financeiros. E muitas vezes, as pessoas (e por conseguinte a garantia dos
direitos sociais) são colocadas em segundo plano nos modelos que privilegiam o crescimento econômico.
As economias não se desenvolvem por si só, como já se pensou no
passado não existe uma mão invisível capaz de regular e corrigir as imperfeições do mercado. O desenvolvimento não tem sido regra no sistema
186F

5
6

Projeto presidido pela assistente social Stellinha Moraes no Grajaú – Rio de Janeiro – RJ

Conforme Zambam (2016, p. 148-149), “razão pública [...]representa a síntese das opções dos cidadãos livres e
iguais de uma sociedade democrática. Rawls entende que a razão pública é aceita pelos membros da sociedade e
orienta, limita e impulsiona a participação efetiva nos seus destinos
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capitalista. E, também, não decorre do jogo livre das forças de mercado.
Assim, pode-se inferir que os mercados são apenas um dos atores do processo de desenvolvimento. Sendo excludentes por natureza e, por isso
insensíveis às desigualdades sociais. Daí a necessidade de conjugar políticas públicas capazes de promover o crescimento econômico e o
desenvolvimento includente definido por Sacks:
A maneira natural de se definir o desenvolvimento includente é por oposição
ao padrão do crescimento perverso, conhecido, como já se mencionou, na bibliografia latino-americana como “excludente” (do mercado de consumo) e
“concentrador” (de renda e riqueza).(SACKS, 2008, p. 81)

Sem aprofundar na análise das questões econômicas, a qual não é
objetivo desse estudo, pode-se afirmar que é indiscutível a importância do
mercado e das políticas de mercado para promoção do crescimento econômico. Sem as quais não é possível financiar os custos das políticas
públicas para a garantia dos direitos sociais. Além disso, a organização da
sociedade voltada para o mercado, é um processo irreversível e negar as
suas relações ou promover meios de regulá-lo de forma arbitrária, além
de ilegítimo, é também, contrário à evolução social. Nesse sentido,
A liberdade de atuação do mercado, numa conjuntura caracterizada por contradições e grandes demandas sociais, precisa perceber a íntima relação que
se estabelece entre os direitos individuais e coletivos e a busca de soluções para
as desigualdades, especialmente das econômicas. As dificuldades e interesses
que dinamizam o conjunto das relações sociais precisam ser integrados e corretamente equacionados segundo o valor do moral substantivo da liberdade,
de tal forma que não impeçam o relacionamento e o fortalecimento interdependente entre as diferentes formas de organização e relacionamento da
sociedade. (ZAMBAM, 2012, p. 78)

Nessa perspectiva, como o Estado não teve condições de atender às
crescentes demandas sociais de seus cidadãos, ao longo das últimas décadas surgiram novos atores sociais para trabalharem de forma
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complementar ou suplementar com os governos federais, estaduais e municipais. É importante destacar que com o trabalho em conjunto dos
órgãos públicos e da sociedade em geral todos têm a ganhar. Pois, é uma
possibilidade em meio a poucas alternativas de reduzir as desigualdades
sociais. Importante esclarecer que não elimina a necessidade de políticas
públicas governamentais eficientes, já que o Estado continua sendo o
maior promotor dos direitos sociais. Há que de destacar que um ponto
imprescindível é a implementação de políticas que possibilite ao homem o
desenvolvimento de suas capacidades e também que evite as incapacitações, conforme esclarece Sen,
Políticas tendentes a lidar com a incapacidade podem ter um âmbito muito
alargado, o qual tanto incluirá a mitigação dos efeitos advindos de deficiências
e incapacidades como a criação de programas para a prevenção e do surgimento de tais incapacitações. É de extrema importância que se compreenda
que muitas das incapacitações são evitáveis, muito podendo ser feito, não apenas para diminuir a penalidade da incapacitação, mas também, e desde logo,
para reduzir a sua incidência”. (SEN, 2010, p. 352)

É inegável a importância das políticas públicas voltadas para a valorização do capital humano e com objetivo de reduzir as desigualdades
sociais e econômicas, garantindo; assim, o exercício dos direitos fundamentais como o acesso à educação ao trabalho. Porém, é necessário uma
maior conscientização de todos os envolvidos para melhorar a qualidade
dessas políticas e, assim promover o desenvolvimento com liberdade. 7 Ter
mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si mesmas
e influenciar o mundo (SEN, 2010). Assim, os indivíduos tem condições de
participar da vida pública de forma ativa e não como mero receptor de
benefícios, nessa linha de pensamento Sen amplia a definição de agente
ativo além da definição tradicional de mandante:
187F

7

Sen, na obra “Desenvolvimento com Liberdade”, analisa o papel do desenvolvimento em contraposição ao entendimento que associa o desenvolvimento somente através de fatores como crescimento econômico bruto, rendas
pessoais, industrializações e inclui o IDH -Índice de desenvolvimento humano.
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Estou usando o termo agente não nesse sentido, mas em sua acepção mais
antiga – e “mais grandiosa” – de alguém que age e ocasiona mudança e cujas
realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivos, independentemente de as avaliarmos ou não também segundo algum
critério externo. (SEN, 2010, p. 34)

Um dos instrumentos para a formação do agente ativo – defendida
por Sen – é o investimento em políticas educacionais. Visto que, a educação
é um dos direitos fundamentais garantidos em nossa Carta Magna e essencial para a formação do agente ativo, na medida em que vai além da
formação profissional, como explica Sacks,
A educação é essencial para o desenvolvimento pelo seu valor intrínseco, na
medida em que contribui para o despertar cultural, a conscientização, a compreensão dos direitos humanos, aumentando adaptabilidade e o sentido de
autonomia, bem como na autoconfiança e auto-estima. É claro que tem também um valor instrumental com respeito à empregabilidade. Porém, a
educação é condição necessária mas não suficiente , para ter acesso a um trabalho decente. Deve vir junto com um pacote de políticas de desenvolvimento,
mesmo que alguns prefiram apresentá-la como uma panaceia. (SACKS, 2008,
p. 40)

Isso posto, cabe destacar que as políticas sociais compensatórias desenvolvidas pelos atores sociais em paralelo às políticas públicas precisam
ir além dos subsídios governamentais e, por isso, contribuem- mesmo que
em pequena escala- para o crescimento do PIB 8 e, também, para o desenvolvimento econômico.
18F

3 Projeto Anjos Stellinha e a formação de agente ativo
O projeto “Anjos Stellinha” – coordenado por Stella de Moraes hoje é
sediado em Vila Isabel-RJ mas, desde os anos 2000 Stella trabalha(em sua

8

PIB-Produto Interno Bruto representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos
numa determinada região (quer sejam países, estados ou cidades), durante um determinado período.
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casa) na missão de ajudar famílias de baixa renda. De um modo geral ampara as famílias com a contribuição de cesta básica, renda mensal 9
(oferecida pelos padrinhos da ONG) oficinas para crianças, cursos profissionalizantes para as mães e adolescentes. Além de prestar suporte
emocional, psicológico, psicopedagógico e fonoaudiólogo aos assistidos.
Ademais, promove passeios a pontos turísticos, parques, teatros, museu e outros; com o intuito de regenerar e transformar as pessoas. É
importante destacar que das mães (quase metade) saem do projeto além
de melhor emocionalmente e com alguma profissionalização para agregar
renda familiar. E as crianças com mais motivação para encontrar nos estudos novos e melhores caminhos de vida.
A partir da apresentação breve da ONG pode-se identificar vários
pontos de convergência entre o trabalho do projeto e a importância do
desenvolvimento das capacitações. Pois, aos participantes do projeto e
suas respectivas famílias é disponibilizado um atendimento integrado com
apoio financeiro, emocional e, talvez, o mais importante, que é identificação e desenvolvimento das capacitações. Dessa forma, não ocorre uma
dependência à permanência no projeto e sim a formação de cidadãos independentes para participação em sociedade.
Nessa perspectiva, há que se destacar a importância da participação da
sociedade e de empresas que são os padrinhos e parceiros da ONG respectivamente. Sem essa participação não haveria condições de realizar esse
trabalho. Mas, cabe ainda ressaltar que a realização desse tipo de projeto
não exclui a importância das políticas públicas, em especial as para a geração
de emprego. Pois, o cidadão empregado não garante somente sua sobrevivência, mas também a realização pessoal como acredita Zambam,
189F

Especialmente quando existe uma preocupação com o mercado de trabalho,
o emprego possibilita que as pessoas contribuam com usas habilidade e sua
força de trabalho para um modelo de desenvolvimento que tem compromisso
9

Cada padrinho contribui com uma renda mensal (atualmente R$ 170,00) para uma família apadrinhada. Essa renda
é oferecida durantes dois anos em paralelos aos cursos e atendimentos de profissionais (também voluntários) da
área da saúde. Após dois 02 anos essa família que tem condições próprias de subsistência e substituída por outra e
assim sucessivamente.
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com a sua sobrevivência, com sua realização pessoal e com as futuras gerações
, com o equilíbrio das relações sociais, com a correta utilização dos recursos
naturais e com as demais sociedades, especialmente aquelas onde o desenvolvimento é precário ou inexistente. (ZAMBAM, 2012, p. 177)

Fica claro que o projeto tem alguns pontos em comum com as ideias
de Sen. Podemos destacar alguns exemplos: a condição de agente ativo nos
programas de capacitação, atendimento psicológico e fonoaudiólogo para
dar autonomia aos assistidos. Dessa forma, os envolvidos desenvolvem
capacidade e tem autonomia para viver suas vidas e participar da vida púbica. Nesse sentido, Sen esclarece:
Podemos ver a pessoa em termos de sua condição de agente [agency], reconhecendo e respeitando sua capacidade de estabelecer objetivos, comprometimentos
[commitments], valores, etc., e também podemos ver essa pessoa em termos de
bem-estar [well-being], o que igualmente requer atenção. Essa dicotomia perdese em um modelo em que a motivação é baseada apenas no auto-interesse, no
qual a condição de agente de uma pessoa tem de ser inteiramente voltada para
o seu próprio bem-estar. Mas assim que removemos a camisa de forma do autointeresse, torna-se possível reconhecer o fato inquestionável de que a condição
de agente de uma pessoa pode muito bem orientar-se para considerações que
não são abrangidas – ou pelo menos não são totalmente abrangidas – por seu
próprio bem-estar. (SEN, 2010, p. 57).

Nas entrevistas aparece nas falas a importância das atividades do
projeto que vai além da distribuição de cestas pagas e de renda mensal de
R$ 170,00 (cento e setenta reais) para cada família. Pois, desenvolve a
capacidade das pessoas através do reconhecimento de seus talentos, como
ressalta uma assistida na entrevista.
“Aqui na ONG também tem os cursos que cada mãe faz. No caso nós duas
(apontando para outra participante) estamos fazendo os cursos de Cuidadores
de Idosos. Outros fazem curso de bolo, coisas de confeitar. No caso é área
delas (apontando para outras duas assistidas) que elas fazem muito bem e estão se aperfeiçoando”.
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O projeto conta com a participação de profissionais liberais para realizar , de forma gratuita, os cursos de formação e os atendimentos
médicos, psicológicos e outros. Hoje, conta com um espaço físico ideal com
cozinha para a realização dos cursos , 03 salas para os atendimentos e
horta. Além desse espaço, alguns profissionais estendem esses atendimentos em seus consultórios, quando necessário. Esses atendimentos se
completam e transforma a vida dos envolvidos e de suas famílias, o que
fica claro na falar de uma assistida.
“Eu até trabalha já com bolo de pote, mas eu tinha muito medo de encarar
novas coisas. E através da ONG eu consegui. Hoje em dia eu trabalho mesmo
nessa área, na área que eu gosto. Antes eu tinha medo, hoje... medo às vezes a
gente ainda tem, mas eu não deixo aquele medo paralisar. Hoje em dia eu
trabalho na área de confeitaria, faço bolo, doces, essas coisas. Através disso eu
tiro minha renda. Não trabalho fora e nem nada. Minha renda vem só disso.”

O projeto integra as políticas públicas e a condição de agente ativo,
isso reforça que é fundamental associar projetos socias à promoção humana, ao desenvolvimento das capacidades, aos exercícios das liberdades
e à superação das desigualdades sociais. Reconhecer que há uma insuficiência de ações públicas e privadas para promoção do bem estar-social
como instrumento de realização individual e justiça social é o ponto crucial
que engloba a centralidade da pessoa na condição de agente e a da democracia como processo de participação de todos na construção de
oportunidades visando a equidade social. O Projeto Anjos Stellinha torna
isso real.
4 Projeto Anjos Stellinha e a participação da mulher no processo
democrático.
A participação da mulher no mercado de trabalho e nas decisões familiares é uma característica fundamental nas sociedades democráticas.
Quando essa participação é negada o desenvolvimento das sociedades fica
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comprometido, pois há um prejuízo para a realização pessoal e das condições de bem-estar. Por isso, as políticas públicas e os projetos sociais
devem direcionar uma atenção especial à inserção da mulher de forma integrada nas decisões econômicas e políticas. Nesse sentido Sen, afirma:
Portanto, a influência de um poder maior e da condição de agente independente das mulheres inclui a correção das iniquidades que arruínam a vida e o
bem-estar das mulheres em comparação com a situação dos homens . As vidas
que as mulheres salvam por meio da condição de agente mais poderosa certamente incluem as suas próprias. (SEN, 2010, p. 251)

As mulheres além de salvar a si próprias, quando exercem a condição
de agente contribuem para a redução da pobreza e da exclusão social O
contrário, conforme esclarece Sem compromete o processo de desenvolvimento de forma geral. : “Mas também ocorre que o papel limitado da
condição de agente ativa das mulheres afeta gravemente a vida de todas
as pessoas – homens e mulheres, crianças e adultos” (SEN, 2010, p. 222).
Nessa perspectiva, a coordenadora do projeto iniciou o trabalho com
as crianças e os jovens, porém com o observou que os resultados seriam
mais efetivos com a inclusão das mães na atividade. Principalmente, oferecendo cursos de profissionalização as essas mulheres que não exerciam
nenhuma atividade fora do lar e apresentavam baixo auto-estima. O que
pode ser confirmado na fala de uma entrevistada:
Esses dias eu até achei engraçado. Entrei no banheiro e fiquei rindo, rindo,
rindo... ... meu esposo chegou em casa falando que tinha que pagar tal conta,
aí eu perguntei – você precisa de quanto? Ele falou e eu falei que esse dinheiro
todo eu não tinha, mas tinha tanto. Aí ele falou, tudo bem. Mas eu falei, mas
lembre-se que é emprestado. Esse dinheiro eu quero de volta porque eu tenho
planos com ele, não é para agora, mas tenho planos. Aí entrei pro banheiro e
fique rindo porque hoje em dia eu tô emprestando dinheiro para o meu marido. Antes eu dependia dele pra tudo. Hoje em dia eu ponho as coisas dentro
de casa, eu ajudo dentre de casa... não é só ele. Ele tá vendo, ou seja, eu tô
podendo mostrar que tudo que eu tô fazendo tá valendo a pena. Aí pensei, (...)
as coisas mudam!!!
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A fala global das entrevistadas destaca a importância de como processo de formação da condição da mulher em agente ativo contribui para
o desenvolvimento familiar. A percepção dos detalhes nos depoimentos
evidencia a importância dos cursos e dos atendimentos para formação
profissional, e o desenvolvimento das capacitações (capabilities):
Eu vi hoje uma reportagem “Meu corpo, minhas regras” é o que aprendemos
na ONG(entrevistada X). A importância da ONG é isso: ela ensina a gente a ter
autonomia, a ter respeito por nós(entrevista Y). A ONG me ajudou a realizar
meu sonho de voltar para a sala de aula (entrevistada Z). Eu chego na ONG de
um jeito e saio de outro. Cada curso ou oficina que eu faço aqui, flanado por
mim, trabalha uma parte da minha vida (entrevista W).

O projeto Anjos Stellinha possui os elementos fundamentais para a
construção da identidade dos indivíduos afetadas pelas desigualdades e pelas exclusões sociais. Os participantes são profundamente .modificados
pelas ações do programa e, assim todos os membros do núcleo familiar
são afetados de forma positiva. De efeito, a sociedade em geral é alterada
e o desenvolvimento humano - ainda que há longo- é efetivado em suas
múltiplas dimensões.
5 Considerações finais
O estudo confirma que as políticas públicas que visam a inserção social dos excluídos são de responsabilidade do Estado e mecanismos
essenciais para o desenvolvimento humano e social são insuficientes. Assim, os projetos sociais colaboram e complementam as ações estatais.
Nesse sentido, Estado e sociedade civil juntos colaboram para a efetivação
dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988.
As ações demonstradas na análise do projeto Anjos Stellinha, vai ao
encontro ao entendimento de Sem pois através de seus diversos programas contribui de forma decisiva, participativa e democrática para o
desenvolvimento das capacitações (capabilities), da condição de agente
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ativo e como instrumento de aprimoramento do desenvolvimento includente.
Considerando a falta de oportunidades, principalmente para o mais
pobres, pode-se afirmar que os recursos limitados e as decisões de sua distribuição pelo governo são entraves à efetivação dos direitos fundamentais
. Assim, há uma necessidade contínua de programas de cooperação para
redução da exclusão social.
O projeto Anjos Stellinha representa importante indicativo para a redução das desigualdades sociais e da ampliação dos direitos fundamentais
. Através o exercício concreto da condição de agente ativo e como expressão do desenvolvimento das capacitações e como expressão para efetivação
da democracia. Nesse sentido, é um bom modelo que deveria ser mais divulgado e efetivado. Visto que, vai além de benefícios ou subsídios e abarca
o desenvolvimento do indivíduo integral.
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A busca pelo empoderamento feminino e
a descaracterização da cultura patriarcal:
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1. Considerações iniciais
Ao longo dos anos, as mulheres lutam e reivindicam pela obtenção de
direitos que, atualmente, são considerados direitos básicos como a inserção no mercado de trabalho, direito ao voto, direito a educação, direito de
tomada de decisões na sociedade, e liberdades.
As mulheres possuíam poucos direitos os quais eram atrelados aos
afazeres doméstico, cuidados com a casa e com o marido. Portanto, a dominação do homem sobre a mulher era aparente.
Essa posição de inferioridade das mulheres, relacionadas a sua exclusão no espaço público, só passou a ter mudanças já na época do Brasil
Império, onde as mulheres passaram a conquistar poucos direitos como o
direito a educação, embora fosse restrito ao primeiro grau e os ensinamentos voltados a técnicas domésticas.
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Os movimentos sociais como os movimentos feministas tornam-se
grandes trunfos na erradicação dessa cultura de dominação imposta por
um sistema patriarcal e capitalista, que embora já tenha alcançado algumas vitórias, caminha a passos lentos.
É inevitável uma mudança de paradigmas e de reversão do olhar que é
voltado às mulheres, possibilitando a visibilidade dos seus verdadeiros valores indispensáveis, com base nos valores democráticos e liberdades. Assim,
as lutas defendidas pelos movimentos feministas, bem como a solidificação
de novos valores sociais sobre o papel da mulher no mundo contemporâneo,
o reconhecimento da igualdade de gênero e a devida consideração em relação à sexualidade e reprodução feminina, assim como o bem-estar e as
liberdades são buscas necessárias no mundo contemporâneo.
O objetivo do presente artigo é refletir o papel da democracia e destacar as condições necessárias para instituir processos de desenvolvimento
em relação as liberdades das mulheres tendo como base o livro Desenvolvimento como Liberdade de Amartya Sen. Desse modo, a problemática que
envolve o artigo está em analisar a respeito da consolidação da democracia, como forma de desenvolvimento como liberdade na busca pela
eliminação da discriminação e das privações sofridas pelas mulheres, elevando-as a uma condição de agente ativa, pois amplia as condições de
escolha e de liberdade e tem uma contribuição instrumental na construção
de valores e normas de convivência social.
Assim, em um primeiro momento o objetivo específico da presente pesquisa será demonstrar a dominação imposta às mulheres e a necessidade de
descaracterização do patriarcado. Posteriormente, demonstrar a busca pelos
direitos e liberdades, empoderamento e a luta pela igualdade de gênero.
Por fim, o objetivo é destacar os estudos de Amartya Sen em relação
a democracia e ao desenvolvimento como liberdades, a condição de agente
das mulheres e a mudança social.
Desse modo, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de demonstrar a importância e íntima ligação do desenvolvimento como
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liberdade e a democracia na descaracterização da dominação sofrida pelas
mulheres e a condição de agente ativa.
2. A dominação da mulher e a descaracterização patriarcal
No Brasil, desde muito cedo, especificamente entre os anos de 1500
a 1822, denominado a época do Brasil Colônia, as mulheres eram expostas
a situações de subordinação e inferioridade seja em relação aos pais quanto
em relação aos maridos.
Para Saffioti, o casamento configurava um contrato sexual que colocava em elevação a figura do marido, sendo que era possível constatar o
caráter de desigualdade do casamento quando o marido, em troca da proteção da mulher, a tratava como subordinada. (2004, p.128).
Aos homens eram conferidos papéis importantes, e tomadas das decisões, enquanto às mulheres eram atribuídas apenas funções domésticas,
criação e educação dos filhos e cuidado com o marido.
Assim, a identificação da mulher ficou limitada ao marido, com fortes
raízes no regime patriarcal marcado pela cultura de dominação e subordinação do homem sobre a mulher, inclusive sendo a mulher incapaz ao
exercício de certos atos, enquanto casada fosse conforme Código Civil de
1916. (Código Civil 1916)
Esse regime se apoia em uma economia doméstica, sendo uma maneira de garantir meios para a produção e sustento, onde os homens
estabelecem uma hierarquia entre faixas etárias e desempenho de funções,
cabendo a mulher apenas a função de reprodutora, a fim de manter a dominação do sexo masculino sobre o feminino. (SAFFIOTI, p. 125, 2004)
O ponto básico a caracterizar a situação da mulher é que a ela é vetada a ação:
ela não pode fazer, produzir, criar, ultrapassar-se em direção à totalidade do
universo. Presa ao lar, ela é destinada a ser, confinada à imanência, suas atividades não têm um sentido em si, não se projetam para o futuro, mas apenas
mantêm a vida. A transcendência lhe é permitida unicamente através da intermediação do homem, o qual revestirá de um valor humano a contingente
factilidade dela. (ARDAILLON, 1984)
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Na época do Brasil Império, as mulheres podiam estudar pouco, pois
as tarefas dessas se restringia as funções domésticas. Segundo Maria Teles
(1993), as mulheres só poderiam estudar até o primeiro grau, não podendo
alcançar níveis superiores.
Assim, a passos lentos começou o fortalecimento da mulher. Com o
Brasil Republicano, as mulheres passaram a conquistar espaços no mercado de trabalho. Com a Revolução Industrial, passaram a trabalhar fora
de casa: em fábricas e indústrias e, embora com papel de inferiorização
diante dos homens ainda, evidencia-se uma certa autonomia.
Destarte, o movimento feminista foi dividido em três ondas. A primeira onda, que durou entre o final do século XIX e o início do século XX,
ficou conhecida através da reivindicação e obtenção do direito ao sufrágio
para as mulheres. A segunda onda, entre os anos de 1960 a 1980, apresentou como ponto central a luta pela autonomia sexual e reprodutiva das
mulheres. Por fim, a terceira onda do feminismo, entre os anos de 1990 a
2000, ergueu a bandeira da luta pela preservação e conservação do meio
ambiente, sendo que, muitos a apontam como atuante até o momento.
(DUARTE, p. 44, 2017).
A mulher era privada de ter e exercer direitos ficando restrita apenas
ao lar, assim, originou-se manifestos, ONGs e grupos feministas começaram a agir em prol dos direitos e liberdades das mulheres, como é o caso
do movimento feminista.
3. Em defesa das mulheres: a busca pelos direitos e liberdades,
empoderamento e igualdade de gênero
As mulheres fazem parte dos grupos considerados em desvantagem
social, econômica e cultural, desde muito tempo e, ainda permanecem em
estado desigual perante a sociedade. Em razão de tais vulnerabilidades, há
uma busca constante para o fim de uma vida cotidiana mais justa.
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As mulheres, apesar dos avanços políticos e jurídicos, ainda encontram-se em
desvantagem empírica para com os homens, justamente em função da desigualdade de gênero. Apesar de terem os mesmos direitos e liberdades, elas
ainda recebem salário menor do que os homens por igual função, ainda detém
participação inferior na política e na economia na grande maioria dos países a
nível mundial, ainda exercem dupla jornada de trabalho, bem como são expostas, com maior frequência, à violência, inclusive doméstica. ( GRUBBA,
2017, p. 116).

De acordo com Sen, os movimentos feministas exigem o bem-estar e
também à elevação das mulheres à condição de livres agentes. A ênfase
dos programas e políticas sociais sempre foram mais voltados ao primeiro
tipo de reivindicação, sendo prioritário possibilitar a mulheres que não sejam apenas receptoras passivas de auxílio no sentido de melhorar seu
bem-estar, mas que sejam vistas, “[...] tanto pelos homens como por elas
próprias, como agentes ativos de mudança: promotoras dinâmicas de
transformações sociais que podem alterar a vida das mulheres e dos homens”(SEN, 2000,p.221).
A luta pela igualdade de gênero, desde o surgimento das Nações Unidas, encontra diversas frentes jurídicas, inclusive na Carta das Nações Unidas, na
Declaração Universal dos Direitos Humanos(1948), no Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, instrumentos esses que afirmam a igualdade
de direitos entre homens e mulheres, vedadas quaisquer discriminações fundadas no gênero ou sexo. ( GRUBBA, 2017. p.118).

As mulheres representam a maioria dos pobres nos países em desenvolvimento, em um fenômeno social denominado de feminização da
pobreza, o que as impede de exercer sua cidadania e conseqüentemente
sua condição de reagir às dificuldades sociais. Para Sen, “[...]a mulher que
sofre privação nem sequer é capaz de avaliar seu grau de privação relativa”
(2000,p.224).
Em julho de 2010, a Assembléia-Geral das Nações Unidas criou a entidade
ONU-Mulheres com o intuito de promover concretamente o empoderamento
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das mulheres e a igualdade de gênero. A ONU-Mulheres nasceu da constatação
de que as mulheres ainda no século XXI, são seres humanos cuja vulnerabilidade estrutural faz com que sejam mais afetadas pelas guerras, pelos
movimentos migratórios, pela dupla jornada de trabalho e pela pobreza. Também apresentam, em média mundial, salários inferiores aos homens pelo
mesmo trabalho. As mulheres detém menor participação política e, muitas vezes, social, como a falta de acesso à saúde e à educação básica. Além disso,
mulheres, no mundo todo, sofrem discriminação e violência de gênero, inclusive no âmbito familiar. (GRUBBA, 2017, p. 118).

Assim, o fortalecimento das redes de proteção social voltadas para as
mulheres, bem como as ONGS, e todo os trabalhos que envolvem os movimentos feministas, seriam o triunfo dessa problemática, promovendo de
forma mais adequada e racional, os seus valores e princípios, dentro de
uma vida digna e igualitária.
Certamente o movimento feminista, bem como conferências relacionadas à saúde e reprodução da mulher tiveram papel fundamental para
que hoje se possa falar em violação dos direitos fundamentais das mulheres, principalmente quando fala-se em autonomia sexual e reprodutiva.
As mulheres precisam da liberdade de tomar decisões relativas à reprodução
não apenas para reivindicar o direito de serem deixadas em paz, mas sim, na
maior parte das vezes, para fortalecer os laços que as unem aos demais; para
planejar responsavelmente uma família cujo sustento possam prover, para dar
conta de seus compromissos profissionais assumidos com o mundo exterior,
ou para continuar a sustentar suas famílias ou comunidades. (DWORKIN,
2009, p. 80).

O reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres
como direitos humanos percorreu uma longa trajetória, que teve como
momentos decisivos a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), realizada em 1994, conhecida como Conferência de Cairo,
e a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995, em Pequim.
(HC Nº 124.036. p. 10)
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Ainda no âmbito do movimento feminista, outro exemplo interessante da convocação estratégica dos direitos humanos surge por via do tema do tráfico de
mulheres para fins de exploração sexual. A este despeito vemos que o grande
impulsionador à nível internacional foi a Convenção contra o tráfico de seres
humanos, proposta pelo Conselho da Europa e ratificada pelos Estados –membros em 2005. (SANTOS, P. 202/203).

Ainda, na luta pela igualdade de gênero no centro da agenda mundial,
a organização das Nações Unidas realizou quatro Conferências Mundiais
sobre as Mulheres, dentre as quais deu origem a Carta Internacional de
Direitos da Mulher. (GRUBBA, 2017, p. 120).
A Carta Internacional da Mulher define o que é a discriminação contra a mulher, além de construir uma agenda para ações nacionais que tenham por
objetivo erradicar com tal discriminação. Segundo o seu texto expresso, a discriminação deve ser entendida como qualquer distinção, exclusão ou restrição
feita com base no sexo, que tem como efeito ou objetivo prejudicar ou anular
o reconhecimento, o gozo ou o exercício pela mulher, independentemente de
seu estado civil, com base na igualdade dos homens e das mulheres, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais no campo político, econômico,
social, cultural, civil ou qualquer outro. (GRUBBA, 2017, p. 120).

Assim, a Carta Internacional de Direitos da Mulher, tornou-se de fato
o grande instrumento jurídico internacional para o empoderamento feminino e para a concretização da igualdade de gênero nas diversas
sociedades.
Essa busca pelo fortalecimento de proteção social voltadas para as
mulheres é tão importante para elas quanto para a vida de todas as pessoas, já que é visto a dependência uma das outras.
O Surgimento da ONU (Organização das Nações Unidas) fundada em
1945, logo após a Segunda Mundial, vem com o intuito de proclamar a paz
e garantir a dignidade de todo cidadão, como direitos universais e inerentes ao ser humano, independente de classe, cor, religião, país, sexo, partido
político, etc.
As Nações Unidas se originaram do comprometimento de cinquenta
e um países, e composta atualmente por cento e noventa e três países,
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dentre eles o Brasil, traz em seu arcabouço o desenvolvimento de relações
amistosas entre nações, bem como a promoção do progresso social e de
melhores padrões de vida objetivando constituir um alcance global.
(GRUBBA,2009).
Assim, em 1948 foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, preceituando direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais, bem como valores universais como a igualdade e a fraternidade,
incluindo no rol, a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra mulher, enfoque desta pesquisa.
Assim demonstrado, conforme Leilane Grubba:
A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Organização das
Nações Unidas proclamou diversos outros instrumentos internacionais que
aprofundaram os direitos já proclamados em 1948, bem como criaram outros
direitos já não dispostos. Dentre as normativas internacionais proclamadas, é
possível mencionar a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951;
o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966; o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, sociais e Culturais, de 1966; a Convenção
Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial,
de 1969; a Convenção sobre a Eliminação de Todas Formas de Discriminação
contra a Mulher, de 1979; a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas
de Intolerância e Discriminação baseadas em Religião ou Crença, de 1981; a
Convenção contra a Tortura e outras formas de Tratamento ou Punição Cruel
ou Degradante, de 1984; a Convenção sobre os Direitos das Crianças, de 1990;
bem como a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, de 2008.
(GRUBBA,2017, p. 34).

Certifica-se, portanto que o Direito Internacional dos Direitos Humanos constitui obrigações que os Estados devem respeitar, proteger e
cumprir evitando assim os abusos e eventuais excessos, tem por finalidade
concretizar a dignidade de todos e para todos, alicerçando principalmente
os grupos vulneráveis.
Assim, as lutas defendidas pelas mulheres, a solidificação de novos
valores sociais sobre o papel desta no mundo contemporâneo, o reconhecimento da igualdade de gênero e a devida consideração em relação à
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sexualidade e reprodução feminina, o bem-estar e as liberdades são buscas
necessárias no mundo contemporâneo.
4. Democracia e desenvolvimento como liberdade: a condição de
agente das mulheres
Nessa busca constante por direitos e liberdades, as mulheres cada vez
mais ganham aliados e enfrentam as privações através de movimentos feministas e de ONGs de Direitos Humanos.
Amartya Sen fala sobre a condição de agente da mulher, que já não
mais receptoras passivas de auxílio para melhorar seu bem-estar, as mulheres são vistas cada vez mais, tanto pelos homens como por elas
próprias, como agentes ativos de mudança. ( 2000, p.221).
Assim, com essa condição de agente, as mulheres buscam sua autonomia, que consequentemente aumentam seu poder de voz dentro e fora
da família, permitindo a sua inclusão onde antes não era permitido.
[...] compreender o papel de condição de agente é essencial para reconhecer
os indivíduos como pessoas responsáveis: nós não estamos sãos ou enfermos,
mas também agimos ou nos recusamos a agir, e podemos optar por agir de
um modo e não de outro. Assim, nós –mulheres e homens- temos de assumir
a responsabilidade por fazer ou não fazer as coisas. Isso faz diferença e precisamos atentar para essa diferença.( SEN, 2000, p. 221).

Tudo isso refere-se a expansão das liberdades que tanto Sen fala em
sua obra. Para Sen a expansão das liberdades é considerada o principal
meio de desenvolvimento. E é nesse caminho que a mulher começa a ter o
seu espaço, deixando o patriarcado de lado, e inserindo cada vez mais uma
igualdade entre homem e mulher.
O papel limitado da condição de agente ativa das mulheres afeta gravemente
a vida de todas as pessoas – homens e mulheres, crianças e adultos. Ainda que
haja razões de sobra para não abrandar a preocupação com o bem-estar e o
mal-estar das mulheres e para que se continue a atentar para as privações e
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sofrimento femininos, existe também uma necessidade urgente e básica, particularmente neste momento, de adotar uma abordagem voltada para a
condição de agente na pauta feminina. (SEN, 2000, p.222).

A partir do momento em que as mulheres conseguem assumir a condição de agente ativa, trabalhando fora de casa, percebendo importantes
rendimentos, tomando decisões, qualificando-se cada vez mais, consequentemente, evidenciam o seu potencial e ganham respeito e
consideração.
[...] 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 casa, aumentando a eficácia de sua condição de agente. Analogamente, a instrução da mulher reforça sua condição de
agente e tende a torná-la mais bem informada e qualificada. A propriedade de
bens também pode tornar a mulher mais poderosa nas decisões familiares.
(SEN, 2000, p. 223)

Sen estabelece que democracia, desenvolvimento e as liberdades estão intimamente ligadas, de modo que as liberdades são democráticas e
geram desenvolvimento que privilegia o aperfeiçoamento da democracia e
das liberdades. (SEN, 2000, p. 185).
O Estado Democrático de Direito é um conceito que designa qualquer
Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades Civis, ou seja o
respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais através de
uma proteção jurídica.
Talvez o argumento mais imediato para que haja um enfoque sobre a condição
de agente das mulheres possa ser precisamente o papel que essa condição pode
ter na remoção das iniquidades que restringem o bem-estar feminino. (SEN,
2000, p.222/223).

O desenvolvimento como um processo de afirmação das liberdades
humanas opõe-se com a visão limitada de desenvolvimento com crescimento econômico. Amartya Sen diz que o desenvolvimento deve ser
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pensado além da acumulação de riqueza e aumento do PIB e está relacionado “sobretudo com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que
desfrutamos” (SEN, 2000, p. 29).
o modelo de desenvolvimento possui legitimidade na medida em que tem capacidade de integrar as pessoas, as instituições e os demais agentes sociais na
busca da superação das graves desigualdades, simbolizadas no analfabetismo
endêmico e nos governos ditatoriais, e na estruturação de uma estrutura de
relações políticas que preserve e aprimore a democracia, fomentando os mecanismos de organização, participação e decisão, que fortaleça e incentive a
atuação dos seus membros na condição de agentes e o desenvolvimento das
capabilidades de cada um, o que aprimora e valoriza o poder de escolha
(ZAMBAM, 2012, p. 122).

Portanto o desenvolvimento parte das escolhas livres das pessoas. A
democracia apresenta-se, deste modo, como um caminho a ser seguido
para a construção do desenvolvimento como liberdade.
A Democracia, portanto, é essencial para o tema, vem com a ideia de
combater as desigualdades e vencer as privações de liberdade, ou seja, a
partir da democracia será possível motivar mecanismos que venham a gerar o alargamento das liberdades e assim contemplar o bem-estar e a vida
digna das mulheres.
Conforme Sen, podemos afirmar que a efetivação de um sistema democrático deve ser um dos objetivos do desenvolvimento, uma vez que a
participação da sociedade através de processos de discussão, escolhas e deliberações pode contribuir eficazmente para a realização de políticas que
resultam em melhores condições de vida para a maioria da sociedade, diminuindo a fome e as desigualdades sociais.
A perspectiva de desenvolvimento formulada por Sen considera a democracia como um elemento constitutivo básico de vencer privações de
liberdade, o que requer a interrelação de certas liberdades instrumentais,
tais como “oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora” (SEN, 2000, p.11).
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Incorporar essas questões no processo de desenvolvimento é um elemento
central para a expansão das capacidades das pessoas.
Conclusão
A relação de dominação às mulheres, com fortes raízes em uma sociedade patriarcal, fez com essa fosse vista por muitos apenas como donas
do lar, e mães por natureza. Destarte, essa cultura ultrapassada aos poucos
está sendo deixada para trás já que novos conceitos do mundo contemporâneo vêm à tona.
Nesse sentido, se fez necessário, que as mulheres buscassem alcançar
êxitos nas relações de poder, cultura, economia, bem como sair da condição de desigualdade em relação aos homens.
O trabalho mostrou a incessante busca pelos direitos e liberdades das
mulheres, que ainda se encontram em um grupo de discriminação, bem
como constatou que as mulheres ainda no século XXI, são seres humanos
cuja vulnerabilidade estrutural faz com que sejam mais afetadas.
A cristalização de novos valores sociais sobre o papel da mulher no
mundo moderno, a busca pelo empoderamento, a importância da igualdade de gênero, e o reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos
das mulheres, o bem estar, e o alargamento das liberdades são elementos
essenciais de um novo cenário axiológico.
Muitas tragédias vividas isoladamente, onde milhares de mulheres,
principalmente aquelas que não tem recurso e nem amparo, negras, pobres
e jovens acabam sendo os alvos mais afetados e muitas vezes chegam a óbito.
O artigo mostrou a preocupação e organização do Sistema Global de
Direitos Humanos, desde 1945 que busca garantir jurídica e politicamente
direitos e liberdades, incluindo a vedação da discriminação contra mulher,
que ainda são consideradas vulneráveis.
Assim, o fortalecimento das redes de proteção social voltadas para as
mulheres, bem como as ONGS, e todo os trabalhos que envolvem os movimentos feministas, bem como a expansão das liberdades, seriam o
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triunfo dessa problemática, promovendo de forma mais adequada e racional, os seus valores e princípios, dentro de uma vida digna e igualitária.
Por fim ressalta-se de acordo com Amartya Sen, a importância da
condição de agente da mulher para que se continue a atentar para as privações e sofrimento femininos ainda existentes, partindo de valores
democráticos e de desenvolvimento como liberdade, para que haja uma
diminuição das iniquidades, até que seja possivelmente eliminada.
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1 Introdução
O acelerado processo de globalização vivenciado no século XXI trouxe
consigo soluções, mas também novos desafios. Se, de um lado, houve a
facilitação da comunicação, da mobilidade urbana, da circulação do capital
e a mundialização dos processos produtivos, com a consequente amplificação da capacidade produtiva da sociedade e do acesso aos bens de
consumo, de outro, houve uma complexificação das necessidades humanas, com a exigência de outros paradigmas de compreensão da realidade
a fim de orientar as políticas que buscam as condições de justiça social.
Ocorre, no entanto, que, na maioria das vezes, os diversos atores dessas políticas não conseguem alcançar tal compreensão da nova realidade,
o que dificulta a implementação de políticas públicas legítimas, que, de
fato, sirvam como instrumentos de combate à privação das liberdades,
promoção de desenvolvimento social e igualdade, e busca pela justiça,
como, na visão de Amartya Sen, deveriam ser.
1
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Muito embora o Brasil, por exemplo, tenha tentado inibir as iniquidades e viabilizar alguma justiça social por intermédio da positivação de
um grande número de direitos sociais, tais como a saúde, a educação, a
moradia e o acesso ao judiciário, demonstrando seu compromisso com a
superação das desigualdades que, por séculos, assolam sua organização
social, apenas a menção expressa na lei visando à proteção dos direitos
fundamentais não foi suficiente ao cumprimento daquela finalidade.
Por essa razão é que as políticas públicas se fazem tão necessárias,
como forma de complementação à lei, em busca da garantia das liberdades, da redução das desigualdades e ampliação das igualdades, e da
promoção da justiça social, o que somente será possível se contarem com
os necessários elementos à sua legitimação, como agentes ativos, atores
que atuem cooperativamente, etc.
Diante do exposto, pergunta-se: as exigências da justiça e as políticas
públicas na visão de Amartya Sen podem iluminar a identificação de quais
deficiências do combate à privação de liberdades e da promoção do desenvolvimento social no Brasil?
O presente trabalho, vinculado ao grupo de pesquisa “Direitos sociais,
direitos fundamentais e políticas públicas” do Mestrado acadêmico em Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, visa, amparado por
metodologia de pesquisa bibliográfica, filosófica, sociológica e documental,
a partir do estudo de Amartya Sen, a identificar deficiências nos elementos
necessários à legitimação e eficácia das políticas públicas brasileiras no que
tange ao combate à privação de liberdades socioeconômicas e à promoção
do desenvolvimento social.
3 A concepção Amartyana de política pública
Na língua portuguesa, o termo “política” pode assumir duas conotações principais. A primeira (do inglês politics) está vinculada à atividade
humana ligada à obtenção e manutenção dos recursos necessários para o
exercício do poder sobre o homem (BOBBIO, 2002). Trata-se da política
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propriamente dita, aquela que é alvo de competição e cujo exercício está
atrelado à eleição de determinadas pessoas. A segunda (do inglês policy)
está relacionada com as orientações dirigidas sobre uma decisão ou ação e
pode ser implementada nas mais diversas áreas de intervenção, como educação e saúde, por exemplo. Trata-se da política que rege o
comportamento de uma comunidade ou grupo e/ou visa à solução de um
problema. É nesse contexto em que se inserem as políticas públicas.
As políticas públicas tratam do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico das decisões políticas, bem como do processo de construção e
atuação dessas decisões, não sendo possível dissociar uma conotação da
outra. Na verdade, as políticas públicas são instrumentos da política e o
exercício de ambas está interligado.
Como cediço, não há um consenso sobre a definição de políticas públicas, mas existem alguns traços que permitem identificá-las.
Segundo Mead (1995, p. 1, tradução nossa), política pública é um
campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de grandes
questões públicas. Lynn (1980, p. 10, tradução nossa), por sua vez, define-a
como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos.
No mesmo sentido, Peters (1986, p. 6, tradução nossa) entende-a como a
soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou por meio de
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984, p. 1, tradução
nossa) sintetiza-a como "o que o governo escolhe fazer ou não fazer".
No entendimento de Eduardo Appio:
As políticas públicas consistem em instrumentos estatais de intervenção na economia e na vida privada, consoante limitações e imposições
previstas na própria Constituição, visando a assegurar as medidas necessárias para a consecução de seus objetivos, o que demanda uma
combinação de vontade política e conhecimento técnico. (APPIO, 2005,
p. 143-144).

Segundo Leonardo Secchi (2013, p. 2), uma “política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público”, é uma “orientação à
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atividade ou passividade de alguém”, que compreende, também, as atividades ou passividades decorrentes dessa orientação, possuindo dois elementos
fundamentais, quais sejam a intencionalidade pública e a resposta a um problema público, o que implica dizer que “a razão para o estabelecimento de
uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante”. Muitas vezes, as políticas públicas são
confundidas com a mera prestação de serviços do Poder Público aos cidadãos.
Para Amartya Sen (2000, p. 334), a abordagem das políticas públicas
está ancorada na importância da pessoa e na necessidade de esta ter as
condições para o desenvolvimento de suas capacidades (capabilities), para
que possa agir como cidadão na condição de agente ativo. Está ancorada,
também, na atuação do Estado como organizador de políticas de promoção
humana e combate às desigualdades, e na ação de instituições ou associações com a finalidade de propor, incentivar e administrar, de forma
propositiva, participativa e cooperativa, as políticas que visem ao bem comum e à equidade social, razão primeira de sua existência.
Sen entende que a compreensão sobre a pessoa tem uma influência
prática significativa sobre a política pública porque, em sua visão:
Embora a prosperidade econômica ajude as pessoas a terem opções mais amplas e a levarem uma vida mais gratificante, o mesmo se pode dizer sobre
educação, melhores cuidados com a saúde, melhores serviços médicos e outros
fatores que influenciam causalmente as liberdades efetivas que as pessoas realmente desfrutam. (SEN, 2000, p. 334).

Isso implica dizer que uma política pública deve ter muito mais a ver
com o desenvolvimento da pessoa e a promoção de condições para que
possa gozar de suas liberdades e direitos fundamentais que com o desenvolvimento econômico em si.
Não sem razão, Kujawa e Zambam afirmam que:
As políticas públicas têm como objetivo contribuir com o processo de desenvolvimento social, isto é, não submetidas exclusivamente às demandas do
crescimento econômico ou tendo como opção prioritária apenas a busca do
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bem-estar material. A orientação, segundo esta compreensão, visa integrar a
economia, a tecnologia, o progresso econômico, os mercados e outros atores
com uma arquitetura que vise a possibilitar as condições para a expansão da
liberdade de escolha das pessoas, elegendo o desenvolvimento das capacidades
humanas e a condição de agente como a justificativa para a existência e a atuação do Estado, com seu aparato institucional, jurídico e financeiro. (KUJAWA;
ZAMBAM, 2017, p. 65).

Essa seria, na visão dos autores, uma “conjugação com repercussões
metodológicas, de concepção da identidade de fazer política, do exercício
do poder e da opção onde se devem investir os recursos disponíveis”
(KUJAWA; ZAMBAM, 2017, p. 65), provavelmente porque, como destaca
Sen (2000, p. 334), “os seres humanos não são meramente meios de produção, mas também finalidade de todo processo”.
Nas lições de Amartya Sen, a criação, a implantação, a execução, a
avaliação e a expansão das políticas públicas têm como justificativa central
o combate às causas da privação da liberdade que impedem o desenvolvimento da capacidade de escolha e o exercício da condição de agente ativo.
A percepção dessa deficiência está, segundo o autor, relacionada à minimização de um conjunto de fatores sociais que integram o exercício da
autonomia das pessoas. Pode-se entender como privação da liberdade a
negação de acesso à educação de qualidade, aos sistemas de saúde com
boas condições, ao emprego, à participação pública nos diversos espaços e
ambientes, dentre outros, como a limitação do acesso à informação e aos
mercados, ou seja, toda e qualquer forma de exclusão.
As pessoas podem sofrer diferentes privações considerando as variáveis que compõem suas vidas. A pobreza, por exemplo, embora esteja
primordialmente associada à privação de bens, não pode ter como único
indicativo de avaliação ou análise o acesso a eles. Na acepção de Sen, no
conjunto da sua teoria da justiça, ser pobre é não poder exercer as liberdades substantivas, ou seja, a condição de agente social, nem poder
desenvolver as capacidades básicas (capabilities) enquanto pessoa. A pobreza tem, portanto, repercussões no conjunto da existência humana e nas
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condições de atuar na sociedade de forma livre e autônoma, bem como
influenciar em sua organização e funcionamento.
Segundo a visão amartyana, o entendimento desse conjunto de relações é fundamental para as necessárias transformações sociais em vista da
justiça social, e a liberdade é crucial para o desenvolvimento. Isso porque,
na sua concepção, a avaliação do progresso (razão avaliatória) tem que ser
feita verificando-se, primordialmente, se houve aumento das liberdades
das pessoas, e a análise da eficácia (razão da eficácia) do processo de desenvolvimento depende inteiramente da livre condição de agente das
pessoas (SEN, 2000, p. 18).
Isso significa dizer que, para que uma política pública seja legítima,
deve atingir essa dupla finalidade: o alcance da justiça social por intermédio da realização de transformações sociais e a promoção do
desenvolvimento social por meio do combate a circunstâncias e fatores
que, de alguma forma, mitigam ou privam as liberdades, como a pobreza,
o analfabetismo, a fome, etc.
Dito isso, analisar-se-á, a seguir, se as políticas públicas brasileiras,
em geral, observam o binômio “justiça e desenvolvimento sociais” identificado na filosofia de Amartya Sen, para que se possa aferir seu grau de
legitimidade.
Amartya Sen desenvolve uma compreensão muito distinta de justiça.
Seu ponto de partida “é que podemos ter um forte senso de injustiça com
base em muitos fundamentos diferentes, sem, contudo, concordamos que
um fundamento específico seja a razão dominante para o diagnóstico da
injustiça” (SEN, 2011, p. 33). Nessa perspectiva, ele mantém o fato do pluralismo herdado de Rawls, mas muda o foco. Ao invés de procurar um
modelo de justiça perfeita que se institucionaliza, procura combater, de
forma pragmática, por intermédio de políticas públicas eficazes, as maiores injustiças. Por óbvio, é mais fácil encontrar consenso e organizar ações
eficazes para combater as maiores injustiças. Em suas palavras, Sen
afirma: “[…] este livro é uma tentativa de investigar comparações nas realizações que focam o avanço ou o retrocesso da justiça”. Eliminar as
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maiores injustiças é também medida de avanço no sentido da justiça. Ele
procura a compreensão de uma justiça não focada nos arranjos institucionais, mas nas realizações, baseadas na abordagem comparativa da escolha
racional. Por esse motivo, para ele “O que é necessário, em vez disso, é um
acordo baseado na argumentação racional pública sobre rankings de alternativas que podem ser realizadas”. (SEN, 2011, p. 47). Essas alternativas
podem ser priorizadas a partir do combate das maiores injustiças. Os rankings devem promover a efetiva melhora da justiça porque, para Sen,
“instituições e regras são, naturalmente, muito importantes para influenciar o que acontece, além de serem parte integrante do mundo real, mas
as realizações de fato vão muito além do quadro organizacional e incluem
as vidas que as pessoas conseguem – ou não – viver”. (SEN, 2011, p. 48).
Nesta perspectiva, as capacidades e realizações ganham especial relevância
para a análise das vidas que as pessoas vivem.
Apesar da existência das diferentes ideologias e crenças dogmáticas
com sua influência, a menos que se esteja num grave processo patológico
de alucinação coletiva, isso não implica a negação da razão na apreciação
dos argumentos para justificar políticas deliberadas. Sen é bastante claro
na passagem que segue:
Apesar das diferenças entre os distintos tipos de argumentos apresentados por
Smith, Habermas e Rawls, há uma semelhança essencial em suas respectivas
abordagens da objetividade: cada um deles associa a objetividade, direta ou
indiretamente, à possibilidade de sobreviver aos desafios da análise informada
proveniente de direções diversas. (SEN, 2011, p. 75).

Ele, portanto, filia-se a essa ampla tradição democrática, de uma racionalidade e de uma objetividade que se constroem por meio do livre
debate. O livre, amplo ou mesmo universal debate supera os perigos das
crenças parciais e possibilita o bom uso da razão.
Sen (2011, p. 97) salienta a importância de vários elementos da teoria
de Rawls, mas, seguindo seu próprio caminho de eliminar as maiores injustiças, também desloca a abordagem dos bens primários, presente na
teoria de seu mestre, para a afirmação das capacidades, entendendo ser
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uma melhor forma de abordar liberdade humana. O caminho apontado
para promover maior justiça, eliminando as maiores injustiças, é promover as capacidades. Porém, por outro lado, Sen (2011, p. 112) também
entende que: “[…] temos que procurar instituições que promovam a justiça, em vez de tratar as instituições como manifestações em si da justiça,
o que refletiria uma espécie de visão institucionalmente fundamentalista”.
Ele entende que as instituições são apenas formas eficazes de realizar conquistas sociais, de modo que precisam ser avaliadas a partir dos estados
de coisas abrangentes que surgem como elemento constante e imprescindível da busca da justiça.
Por esse motivo, “O diálogo e a comunicação não são apenas parte do
objeto de estudo da teoria da justiça […], mas também a natureza, a robustez
e o alcance das próprias teorias propostas dependem de contribuições com
base em discussões e debates”. (SEN, 2011, p. 120). Mostrando o problema
da ausência de diálogo, Sen revela que mesmo uma teoria bem construída
como a dos princípios de Rawls pode, se fechar ao diálogo e levar as seguintes exclusões: 1) ignorar a resposta a perguntas comparativas sobre a justiça;
2) ignorar a perspectiva mais ampla de realizações sociais; 3) ignorar efeitos
negativos sobre as pessoas além da fronteiras de cada país; 4) não corrigir
valores paroquiais; 5) não ter a possibilidade de pessoas considerarem princípios diferentes dos apresentados; 6) não dar espaço para que algumas
pessoas nem sempre se comportem razoavelmente (SEN, 2011, p. 121). Na
sequência, evidencia que a maioria dos procedimentos mecânicos de escolha
política ou avaliação econômica acomodam pouquíssima informação, por
isso, ficam a dever as comparações interpessoais de bem-estar e vantagens
relativas para chegar a uma ordenação das realizações sociais alternativas,
para uma adequada escolha social.
Sen (2011, p. 136) deixa claro que “uma teoria sistemática da justiça
comparativa não precisa de uma resposta […] para a pergunta ‘o que é
uma sociedade justa?’”, e, na sequência, apresenta, na páginas seguintes,
os pontos relevantes para uma teoria da escolha social, quais sejam: 1) focalizar as comparações, e não apenas o transcendental; 2) reconhecer a
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pluralidade inescapável de princípios concorrentes; 3) permitir e facilitar
o reexame; 4) permitir soluções parciais; 5) permitir diversidade de interpretações e inputs; 6) enfatizar a articulação e a argumentação precisas;
7) especificar o papel da argumentação pública.
Encerrando o capítulo, Sen (2011, p. 143) afirma que a ligação fundamental entre a argumentação pública, por um lado, e as demandas de
decisões sociais participativas, por outro, é fundamental não apenas para
o desafio prático de tornar a democracia mais efetiva, mas também para o
problema conceitual de basear uma ideia devidamente articulada de justiça social nas exigências da escolha social e da equidade.
Sen não abre mão do sentido universal da justiça; sua compreensão de
universalidade, vincula-se, porém, ao conceito de imparcialidade, como se
pode verificar nas passagens que seguem: “[...] a justiça, por sua própria
natureza, tem de ter um alcance universal, em vez de ser aplicável aos problemas e dificuldades de algumas pessoas, mas não de outras” (SEN, 2011,
p. 147). Trata-se da inclusão de todas as pessoas na contabilidade moral e
política. Essa universalidade da inclusão do tipo que Wollstonecraft exige
uma parte essencial da imparcialidade e métodos de objetividade. Por isso,
também, ele trata da apresentação da imparcialidade fechada, a qual se refere a uma comunidade política, e da imparcialidade aberta. Exatamente a
partir da segunda exposição, retoma Smith e sua ideia de espectador imparcial, para tratar da questão da imparcialidade aberta. A ideia de espectador
imparcial vem de métodos de negociação justa (SEN, 2011, p. 161) e também
foi incorporada à prática diplomática e jurídica.
O espectador imparcial de Adam Smith é naturalmente um dispositivo para o
escrutínio crítico e a discussão pública. Ele não precisa, portanto, buscar a
unanimidade ou o acordo total da mesma maneira que a camisa de força institucional da teoria Rawlsiana da justiça exige. (SEN, 2011, p. 165).

No plano da efetividade e exequibilidade da justiça humana possível,
a exigência de Rawls traz inconvenientes que travariam o processo, o que
não acontece com a concepção de um expectador imparcial, em que não se
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realiza a justiça ideal, mas a justiça possível que elimina a maior das injustiças. Continua:
Na superação das limitações da “negligência na exclusão”, é possível recorrer
à ideia de imparcialidade aberta embutida em uma abordagem universalista,
do tipo estreitamente relacionado ao conceito do espectador imparcial de
Adam Smith. Essa estrutura ampla de imparcialidade esclarece particularmente por que as considerações sobre direitos humanos básicos, incluindo a
importância de salvaguarda de liberdades civis políticas elementares, não necessitam ser subordinadas à cidadania e nacionalidade, e não podem ser
institucionalmente dependentes de um contrato social derivado nacionalmente. Além disso, não há necessidade de supor um governo mundial, ou até
mesmo de invocar um contrato social global hipotético. As “obrigações imperfeitas” relacionadas ao reconhecimento desses direitos humanos podem ser
vistas como recaindo amplamente sobre qualquer um que esteja em condições
de ajudar. (SEN, 2011, p. 174-175).

A abordagem do expectador imparcial, possibilita ampla atuação de
políticas públicas e diplomáticas na prestação de serviços e resolução de
conflitos, sem a necessidade de um Estado Mundial do qual derive obrigações perfeitas. Como afirmado, as obrigações imperfeitas recaem sobre
qualquer um que esteja em condições de ajudar.
Não se pode pensar que a abordagem de Sen seja contrária à construção de instituições justas. Na verdade, seu foco é dar um passo além, à
medida que entende que a justiça depende da combinação de aspectos institucionais e características comportamentais reais, junto de outras
influências determinantes das realizações reais. Isso não descarta a abordagem institucional, mas antes a supõe e supera.
4 As políticas públicas brasileiras
Ainda na década de 20, o Brasil tinha grande parte de sua população
vivendo no campo com uma economia fortemente baseada na agricultura, mas, em aproximadamente 70 anos, o país tornou-se um dos mais
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importantes e influentes na área industrial e sua população migrou em
massa para as cidades.
Em todos esses anos, os governos deram ênfase à industrialização e
não acompanharam da mesma forma as transformações na sociedade brasileira. O Estado não desempenhava um papel regulador e participativo.
Ao contrário, apresentava um governo autoritário que também refletia seu
autoritarismo nas políticas públicas brasileiras.
A partir da década de 30, o país modernizou-se e cresceu o número
de direitos sociais. Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho e, anos
mais tarde, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ainda nessa década, surgiram programas voltados aos pagamentos de aposentadorias e
pensões em diversas profissões.
Com a imposição da ditadura pelo governo militar, porém, muitos
direitos civis, sociais e políticos foram retirados da população brasileira.
De fato, foram criados, em 1966, o Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e, na década
de 70, o Ministério da Previdência Social (MPS), que atuava na área de
saúde e na área social (POLITIZE, 2017). Todavia, as medidas adotadas
ainda se baseavam, em boa parte, numa conduta assistencialista e eram
bastante ineficientes.
No fim do regime militar, com a abertura democrática brasileira,
houve uma constatação da hipoteca social deixada pelo regime. Então, com
a participação da sociedade no processo decisório e a promulgação da
Constituição de 1988, houve uma significativa ampliação formal dos direitos sociais. Nesse período, a implementação e a efetivação de tais direitos
foram impedidas, porém, pelos problemas econômicos decorrentes da inflação que acometeu o país.
Isso porque, apesar de ter sido implementada como uma forma de
garantia dos direitos sociais dos brasileiros, a Constituição Federal de 1988
não se mostrou, até então, eficaz em garantir o bem-estar da população,
afinal, depende de políticas públicas que podem ou não produzir sua efetivação.
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O Brasil é um país marcado pela desigualdade. A desigualdade social,
mais ampla, manifesta-se como um desequilíbrio entre os diferentes tipos
de padrão de vida e acesso a direitos entre os habitantes de um país. Compreende, também, a desigualdade econômica, que se caracteriza pela
distribuição desigual de renda em determinada região, sendo influenciada
por fatores históricos, sociais e pela falta de investimento em políticas sociais (POLITIZE, 2018).
Dentre as principais causas da desigualdade social no Brasil, pode-se
destacar a fome, o desemprego, a falta de acesso à moradia, o analfabetismo, a precariedade da saúde e do transporte públicos, a falta de
saneamento básico e, especialmente, a excessiva concentração de renda,
principal causadora da desigualdade econômica. Buscando combater algumas dessas causas, o Brasil adotou políticas públicas como os programas
Bolsa Escola e Bolsa Família, por exemplo.
As políticas públicas têm duplo potencial de interferência no conjunto
da sociedade. Primeiro, atendem a demandas universais, isto é, a necessidades básicas de uma ampla parcela da população vítima de variadas formas
de exclusão que põem em risco a qualidade de vida de parte significativa da
sociedade. Segundo, contemplam ações prioritárias ou específicas, de grupos ou individuais, atendendo a situações particulares de exclusão,
marginalização ou insegurança (KUJAWA; ZAMBAM, 2017, p. 70).
Ao longo dos anos, o Brasil tem investido em políticas públicas que
enfocam tanto as demandas universais, quanto as específicas. Todavia,
desde 1988, o país teve períodos muito diferentes. O primeiro período é
herdeiro de uma enorme crise econômica, deixada pelo governo autoritário, com elevadíssima inflação, desigualdade e índices elevados de pobreza
e desemprego.
Como mostra o gráfico abaixo, somente a partir de 1993 houve uma
melhora nos índices de pobreza. Mesmo assim, ela volta a crescer lentamente até 2003, quando a estabilidade econômica e as políticas públicas
de um governo ligado às demandas populares dão início a um ciclo de redução da pobreza que irá durar até 2014. De lá para cá, o que se observa,
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todavia, é um mergulho na crise econômica e a redução das políticas públicas voltadas ao combate à pobreza, resultando no seu significativo
aumento, como se pode observar no quadro abaixo.

O coeficiente de Gini também permite verificar que houve uma fase
significativa de melhora nas condições de justiça social.

De acordo com as estimativas do Banco Mundial, em 2016, o Brasil
apresentou, no entanto, um índice de 0.5130, que o classificou como décimo país mais desigual do mundo e representou um acréscimo de 0,99%
em relação a 2015. O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) da
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Organização das Nações Unidas (ONU) indicou, ainda, que os índices brasileiros são piores que o de países vizinhos, como Argentina, Peru e Bolívia.
Já em 2017, o índice de desigualdade de renda no Brasil apresentou um
crescimento acelerado, subindo 1,64% e mantendo a posição do país no
ranking mundial, como é possível verificar abaixo (POLITIZE, 2018).

Entre os números da desigualdade social no Brasil, existe uma estimativa recente de que aproximadamente 15 milhões de brasileiros ainda
vivem em condições precárias. Essas pessoas estão na camada classificada
como pobreza extrema, conforme dados do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (LENZI, 2018).
Os números revelam a urgência de políticas públicas mais eficazes.
Sem a redução dos altos índices da desigualdade no Brasil, não se pode
falar em desenvolvimento, tampouco em justiça social.
O desenvolvimento social requer a superação daquelas situações que
são responsáveis pela exclusão, marginalização ou classificação das pessoas, como a pobreza. E é justamente esse o papel das políticas públicas:
superá-las, servindo de complemento à Constituição da Repúbica Federativa do Brasil de 1988, que, por si só, não logrou êxito em fazê-lo. Porém,
sem alguns elementos necessários à sua legitimação, as políticas públicas
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brasileiras jamais conseguirão ser suficientemente eficazes para atingir
seu objetivo.
5 Elementos necessários à legitimação e eficácia das políticas públicas
brasileiras segundo a concepção amartyana
As políticas públicas orientadas para a justiça social têm como objetivo o combate às causas das desigualdades, que podem ser avaliadas a
partir da condição de não agente dos cidadãos. As políticas com essa meta
visam a interferir nas situações concretas em que as pessoas vivem, socorrer as necessidades imediatas, assim como prevenir problemas futuros,
conforme explica Sen:
Políticas tendentes a lidar com a incapacidade podem ter um âmbito muito
alargado, o qual tanto incluirá a mitigação dos efeitos advindos de deficiências
e incapacidades como a criação de programas para a prevenção do surgimento
de tais incapacitações. É de extrema importância que se compreenda que muitas das incapacitações são evitáveis, muito podendo ser feito, não apenas para
diminuir a penalidade da incapacitação, mas também, e desde logo, para reduzir a sua incidência. (SEN, 2011, p. 352).

Como destacam Kujawa e Zambam (2017, p. 71), a visão das políticas
públicas de forma emancipatória e tendo como referencial o capital humano torna-se estratégica pelo seu potencial de atuação não motivado pelo
autointeresse, mas pelo compromisso democrático e republicano com a
construção do bem comum, o que contempla o potencial de formação, valorização e incentivo do agente ativo e, portanto, não conformado com a
sua exclusão decorrente de eventuais deficiências ou incapacitações. A inserção das políticas públicas nessa dinâmica de efetivação compreende,
além da responsabilidade de todos, beneficiados, contribuintes e responsáveis pelo gerenciamento administrativo, também a dos líderes políticos,
que se somam à compreensão de cidadania a partir dos direitos humanos
e do esforço em vista da prevenção e superação de preconceitos e outras
formas de classificação de pessoas que podem caracterizar injustiças.
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A afirmação do valor da pessoa como agente ativo nas sociedades democráticas demanda a sensibilidade de querer que suas capacidades sejam
percebidas ao longo de sua vida e, especificamente, nos espaços onde pode
influenciar na mudança social.
O direito de votar e ser votado, consagrado como símbolo do exercício
da cidadania, é, segundo Kujawa e Zambam (2017, p. 69), representativo do
conjunto de direitos e obrigações que emanam dos membros de uma sociedade que tem a pessoa como sua prioridade. Para Sen (2009, p. 73-74), a
democracia, entendida como participação política e social, tem um valor intrínseco para a vida e o bem-estar dos homens, além de uma dimensão
instrumental, para chamar atenção às suas necessidades, e de sua função
construtiva. A redução da pessoa à condição de não agente nega a legitimidade da organização social, da atuação das instituições, da arquitetura
jurídica, do sistema eleitoral, dentre outras instâncias. O valor moral da liberdade e o direito fundamental do agente de exercê-lo precisam ser uma
prerrogativa respeitada pelos líderes comprometidos com a justiça social e
critério para a sua legitimidade moral e jurídica enquanto atores políticos.
A prerrogativa de condição de agente, além de reafirmar o valor e a
dignidade da pessoa, sublinha a opção pela orientação prioritária das políticas públicas a partir do humano, isto é, o cidadão tem direitos
inalienáveis e o Estado tem o dever de garanti-los por meio de sua ampla
estrutura de instituições, recursos, legislação e outras organizações ou
acordos. Porém, isso nem sempre acontece.
Os gestores públicos ainda não conseguiram identificar as reais necessidades básicas dos cidadãos. Por mais que se ouça dos políticos
promessas relacionadas à erradicação de mazelas, como a pobreza, os programas e atitudes relacionados a isso ainda são muito pouco eficazes.
Sen (2008, p. 208), em seu livro “Desigualdade reexaminada”, afirma
que “quando simplesmente não existem dados para calcular as extensões
dos respectivos conjuntos capacitários, não resta alternativa senão aceitar
a combinação de funcionamentos escolhida como base para formar a concepção das oportunidades que foram realmente desfrutadas”. Fica clara a

José Marcos Miné Vanzella; Larissa Schubert Nascimento | 635

dificuldade de calcular os conjuntos capacitários, a opção por funcionamentos escolhidos arbitrariamente. Isso se agrava com o distanciamento
e centralização dos serviços.
O atendimento é centralizado, ou seja, satisfaz interesses específicos,
sendo certo que o país possui necessidades diferentes em cada região, que,
por serem tratadas da mesma maneira e de forma massiva, em alguns casos, acabam não sendo atendidas da forma correta.
As políticas públicas têm o desafio de ultrapassar o caráter assistencialista que amplia a dependência dos cidadãos e/ou é utilizado como forma de
manutenção de determinados grupos políticos no poder. O Estado desempenha um papel importante para o desenvolvimento social e estrutural do
Brasil e é para ele que devem ser direcionadas as cobranças dos setores sociais do país. Como se pode extrair das lições de Sen (2000, p. 214), a
ausência do Estado na organização da sociedade sedimenta e amplia o fosso
das desigualdades e outras disparidades. Por outro lado, a sua interferência
exclusivamente assistencialista ou de controle social, político e econômico
impede outras dimensões integradas ao valor e exercício da liberdade.
Além disso, deveriam ser ordenadas de maneira progressiva com
ações imediatas e outras de curto, médio e longo prazos, bem como contar
com o envolvimento direto e indireto dos beneficiários na sua concepção,
formulação, implantação e avaliação, pois a ampliação da condição de
agente requer mecanismos democráticos que permitam os diferentes sujeitos participarem da definição e solução dos problemas que consideram
mais significativos. É necessária uma articulação e engajamento da sociedade para debater as propostas de políticas públicas em todo o país.
Outro ponto a se considerar é a necessidade de compatibilidade entre
as políticas públicas desenvolvidas por cada um dos entes da federação.
Deveria existir um melhor alinhamento entre as três esferas para o desenvolvimento das políticas, já que seu funcionamento é interdependente e
visam a atender uma população que, embora apresente necessidades diferentes em cada região, é una.
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Finalmente, deveriam se basear em princípios éticos, de respeito à
diversidade e de garantias universais a partir do tratamento equitativo das
necessidades humanas e sociais.
Indispensável, portanto, que a implementação de políticas públicas
de qualidade compusesse a pauta de discussão dos parlamentares brasileiros, e que houvesse um estudo aprofundado sobre o que fazer para que
esses processos pudessem ser implantados de maneira mais dinâmica e
eficiente, bem como análise frequente dos resultados alcançados, para verificar se as medidas adotadas estão atingindo sua finalidade
adequadamente. Entretanto, este é ainda um desafio.
As políticas públicas brasileiras enfrentam muitos obstáculos, a começar pela falta de vontade política decorrente da prevalência dos
interesses particulares em detrimento dos públicos, mas acredita-se que
detectar alguns dos elementos que lhes faltam para a maximização de sua
legitimidade e eficácia é o primeiro passo para superá-los.
Conclusão
Este ensaio teve como ponto de partida a seguinte questão: as exigências da justiça e as políticas públicas na visão de Amartya Sen podem
iluminar a identificação de quais deficiências do combate à privação de liberdades e da promoção do desenvolvimento social no Brasil?
Sen procura, de forma pragmática, por intermédio de políticas públicas
eficazes, combater as maiores injustiças, o que é medida de avanço no sentido
da justiça. Ele busca a compreensão de uma justiça focada nas realizações,
baseadas na abordagem comparativa da escolha racional, mediante um
acordo pautado na argumentação racional pública sobre rankings de alternativas. Visa a superar o fundamentalismo institucional, indo além de seu
quadro por meio do diálogo e da comunicação. A racionalidade exige o debate
livre, amplo e universal, que garante a imparcialidade aberta. Ele trabalha
com uma teoria sistemática da justiça comparativa. A ligação fundamental
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entre a argumentação pública, por um lado, e as demandas de decisões sociais participativas, por outro, é essencial para basear uma ideia de justiça nas
exigências da escolha social e da equidade. A universalidade da justiça implica
a exigência de imparcialidade, que, na superação de exclusões, ganha significativa contribuição dos direitos humanos. Compreendem-se as exigências da
justiça com base na vida que as pessoas levam.
A concepção de políticas públicas está ancorada na necessidade de as
pessoas terem as condições devidas para o desenvolvimento de suas capacidades, a fim de que possam agir como cidadãos na posição de agentes ativos.
Assim, devem viabilizar muito mais a expansão das liberdades de escolha
das pessoas, por meio do desenvolvimento de capacidades e da garantia de
direitos fundamentais, que o desenvolvimento econômico em si. A criação,
a implantação, a execução, a avaliação e a expansão das políticas públicas
têm como justificativa central o combate às causas da privação da liberdade
e às maiores injustiças. Poder desenvolver as capacidades básicas enquanto
pessoa implica exercer as liberdades substantivas. Para ser legítima, a política pública deve observar justiça e desenvolvimento social.
O Brasil é um país marcado pela desigualdade social. Desde o marco
institucional da Constituição de 1988, houve um período de democratização e implementação de políticas públicas, que, apesar de suas falhas,
ampliaram as liberdades substantivas. Porém, os dados mostram que, a
partir de 2014, com a crise econômica e política, ocorreu uma inversão das
conquistas, com considerável aumento da pobreza em seu amplo sentido
de privação ao acesso às liberdades fundamentais, refletindo significativa
queda do índice de desenvolvimento humano (IDH).
Políticas que lidam com a incapacidade podem ter um âmbito muito
alargado, envolvendo a criação de programas para a sua prevenção. Concluise pelas seguintes deficiências das políticas públicas brasileiras: o marco institucional da Constituição, embora importante, não garante os avanços no
sentido de um desenvolvimento de políticas públicas legítimas; a democracia
está em risco, há deficiência por parte da sociedade e do Estado na atuação
voltada à criação de agentes ativos e comprometidos com a supremacia do
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interesse público; há baixa qualidade da representação política; a ausência do
Estado e seu desmantelamento na organização da sociedade sedimenta e amplia o fosso das desigualdades; há déficit na análise sobre as reais
necessidades básicas dos cidadãos brasileiros que geram descontentamento
com o marco institucional e as políticas públicas; a centralização dos atendimentos oferecidos prejudica as periferias e sua qualidade; há insuficiência de
racionalidade e consenso em torno de um projeto nacional que viabilize o
desenvolvimento progressivo, com ações imediatas e outras de curto, médio
e longo prazos; há pouco envolvimento direto e indireto dos beneficiários;
não há alinhamento entre os entes da federação na execução das políticas
públicas; há precariedade na educação para fundamentação em princípios
éticos, de respeito à diversidade e de garantias universais; há carência de estudos aprofundados sobre o que fazer para tornar as medidas mais dinâmicas
e eficientes; não há análises frequentes dos resultados alcançados.
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Alterações na legislação trabalhista:
desenvolvimento para quem?
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1 Introdução
Neste artigo, temos a intenção de demonstrar como as alterações e
propostas de mudanças recentes na legislação trabalhista não representam um desenvolvimento nos termos propostos por Amartya Sen, pois
têm sido influenciadas pelos ditames do modo de produção capitalista. Assim, pelos limites que temos em relação a este trabalho, não será possível
realizar uma análise aprofundada da legislação, mas trataremos acerca do
processo de desenvolvimento em meio a um cenário de mudanças legislativas.
Trabalhamos com a hipótese de que os direitos trabalhistas instituídos legalmente têm sofrido inúmeras transformações nos últimos tempos,
ocasionadas pela flexibilização das relações de trabalho, base do processo
de acumulação do capital, o que nos faz aduzir que o processo de desenvolvimento do modo de produção capitalista não contribui para o
desenvolvimento de liberdades, mas, pelo contrário, para a sua privação.
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Assim, o objetivo geral é investigar algumas das transformações
ocorridas no direito do trabalho e suas repercussões para a classe trabalhadora, tendo por base o conceito de trabalho decente e de
desenvolvimento, este último, da teoria de Amartya Sen. Para tanto, questionamos se o desenvolvimento pretendido por aqueles que defendem a
reforma das normativas trabalhistas traz também o desenvolvimento do
processo de expansão das liberdades reais, de acordo com os preceitos defendidos por Sen.
Metodologicamente, a categoria da totalidade referência toda a pesquisa. Os procedimentos utilizados buscaram, mediante os fundamentos
teóricos, apreender a realidade em análise. Assim, foi desenvolvida uma
pesquisa bibliográfica dentre a produção acadêmica que já analisa tal temática.
Com o objetivo de compreender essa realidade, propomo-nos a analisá-la munidos do conhecimento da literatura específica sobre o objeto.
Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos como recurso metodológico a pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise pormenorizada
de materiais já publicados, livros, artigos científicos divulgados em meio
eletrônico, além de outros recursos.
O presente tema reveste-se de singular importância, tendo em vista
as indiscutíveis mudanças a que têm sido submetidos os direitos trabalhistas. O atual cenário político-econômico tem contribuído para essas
transformações e trazem em seu bojo preocupações com os rumos que
serão dados ao que está legalmente instituído.
Tendo o atual cenário de transformações do direito do trabalho, em
que a supressão de direitos tem sido cada vez mais constante, optamos por
realizar nossa pesquisa sobre este tema, com a finalidade de compreender
esse processo e apresentar críticas a este contexto, contribuindo para a
construção do conhecimento.
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2 Aspectos relevantes para a compreensão do objeto: trabalho
decente e desenvolvimento
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao tratar
dos Direitos e Garantias Fundamentais consagrou em seu título II, capítulo
II, os direitos sociais. O artigo 7º da Carta Magna traz um rol não exaustivo
dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, visando a melhoria de sua
condição social, além da satisfação de suas necessidades.
Os direitos conquistados através da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, ainda em 1943, durante a Era Vargas, trouxeram avanços
significativos e históricos para a classe trabalhadora. As grandes transformações do Direito do Trabalho e o novo direcionamento dado à Justiça do
Trabalho, principalmente após a Emenda Constitucional nº 45/04 exigem
que essa Justiça especializada seja mais efetiva, garantindo o acesso real e
célere do trabalhador ao poder judiciário (SCHIAVI, 2016).
A ideia de Trabalho Decente é fruto da formulação da Organização
Internacional do Trabalho – OIT, com o objetivo de definir como o trabalho
poderá contribuir para o desenvolvimento humano. Seria um trabalho
produtivo e adequadamente remunerado, com condições de liberdade e
equidade, livre de quaisquer formas de discriminação e capaz de garantir
uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho.
Considerando a Declaração Relativa aos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho e a regulamentação do que foi instituído pela
Constituição de 1988, o Trabalho Decente é o ponto de convergência de
quatro objetivos estratégicos: I) liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; II) eliminação de todas as formas de
trabalho forçado; III) abolição efetiva do trabalho infantil; IV) eliminação
de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação.
Para o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o Trabalho Decente
é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das
desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Cabe mencionar que os entendimentos sobre
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emprego e trabalho decente estão sujeitos a um elevado grau de subjetivismo, não existindo definição indiscutivelmente aceita.
Nesse mesmo sentido, Sen (2010, p. 16) defende que “o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais
que as pessoas desfrutam”. Assim, as liberdades dependem de diferentes determinantes, e não apenas do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
ou aumento das rendas individuais. Além disso, também é necessário que se
removam o que o autor chama de as principais fontes de privação de liberdade, dentre as quais podemos enumerar, a pobreza, a carência de
oportunidades econômicas, a negligência dos serviços públicos.
Acontece que a rejeição da liberdade de participar do mercado de trabalho é
uma das maneiras de manter a sujeição e o cativeiro de mão de obra, e a batalha contra a privação de liberdade existente no mercado adscritício é
importante em muitos países do Terceiro Mundo hoje em dia por algumas das
mesmas razões pelas quais a Guerra Civil americana foi significativa. A liberdade de entrar em mercados pode ser, ela própria, uma contribuição
importante para o desenvolvimento, independentemente do que o mecanismo
de mercado possa fazer ou não para promover o crescimento econômico ou a
industrialização (SEN, 2010, p. 21).

Apesar de o autor afirmar que para se considerar o papel da renda e
da riqueza na privação ou desenvolvimento das capacidades individuais é
necessário que sua análise seja feita conjuntamente com outros fatores,
não se pode negar o importante destaque desses dois elementos. O baixo
nível de renda, por exemplo, pode ser uma razão fundamental de analfabetismo e más condições de saúde e, ao mesmo tempo, uma melhor
educação e saúde ajudam a auferir rendas mais elevadas (idem, p. 35).
Porém, tendo por base a perspectiva da totalidade, faz-se necessário
abordar a relação contraditória entre capital e trabalho, analisando, inclusive, os aspectos da conjuntura econômica vigente, com ênfase para a
flexibilização das relações de produção, ocasionada pela reestruturação produtiva e pelo neoliberalismo. Sob esse prisma, as características e
determinações do modo de produção capitalista são fundamentais para
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compreender o desenfreado processo de acumulação do capital, o qual acontece à custa de uma exacerbada precarização e exploração do trabalho.
3 Relação contraditória entre capital e trabalho
Direitos e garantias historicamente conquistados estão cada vez mais
ameaçados em razão da lógica de acumulação, impulsionada pela busca
feroz do lucro. Para agravar esse contexto de exploração, estamos vivenciando nos últimos tempos, o aumento de propostas cuja tendência é
diminuir e até mesmo suprimir os direitos trabalhistas. Os parlamentares
estão propondo e aprovando projetos que podem fazer o nosso país retroceder décadas em relação aos direitos garantidos constitucionalmente. As
proposições são polêmicas e o que mais preocupa é a rapidez com que estão tramitando nas Casas Legislativas. A justificativa é que se faz
necessário adequar a força de trabalho às necessidades do mercado.
Ora, e por que essas adequações estão diretamente ligadas à supressão de direitos? Assim, questionamos se os objetivos pretendidos pelo
trabalho decente estão de fato sendo atingidos, bem como se o desenvolvimento pretendido por aqueles que defendem a reforma das normativas
trabalhistas traz também o desenvolvimento do processo de expansão das
liberdades, em virtude das transformações pelas quais passa o direito do
trabalho e a legislação vigente de proteção ao trabalhador, orientadas pela
agenda neoliberal e pela flexibilização dos direitos.
Pochmann (2001) acrescenta que com a internacionalização do capital, um mesmo grupo econômico atua em diversas nações ao mesmo
tempo. Assim, o comércio internacional se dá cada vez mais entre empresas do que entre nações. Com o crescimento acelerado das empresas
multinacionais, formam-se corporações transnacionais ainda maiores e
mais poderosas, capazes de atuar no mundo inteiro. Tomam decisões de
investimento e produção, provocando, consequentemente, a reorganização do processo produtivo, a busca incessante por novas oportunidades de
investimento mais lucrativas e a sua rápida exploração.
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Por meio das corporações transnacionais “reforçam-se também os sinais de regionalização da repartição do trabalho, contendo dinâmicas
espaciais diferenciadas quanto ao uso e remuneração da mão-de-obra”
(POCHMANN, 2001, p. 31). Assim, os países periféricos e semiperiféricos,
para atrair as corporações transnacionais, aceitam, na maioria das vezes,
o programa das agências internacionais, como o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD. Isso provoca um rebaixamento do custo do trabalho, ao passo que se ampliam as jornadas de trabalho e são criados
contratos de trabalho precarizados.
A continuidade do movimento de periferização da indústria tem sua
base fundada, agora, a partir de um baixo preço unitário, na simplificação
tecnológica e na rotinização das tarefas realizadas pelos trabalhadores.
Para tanto, a força de trabalho assume precárias condições de trabalho,
com atividades insalubres e poluidoras do meio ambiente. Ainda segundo
Pochmann (2001), nas duas últimas décadas o centro capitalista passou a
ter uma maior participação relativa no total de empregos qualificados, ao
mesmo tempo que perde participação nas ocupações não qualificadas.
É necessário compreender a relação entre os países chamados do
“centro” e os “periféricos”. Nestes últimos, há uma maior concentração
dos postos de trabalho não qualificados, com a diminuição dos empregos
tidos como qualificados. Concordamos quando se afirma que
[...] consideramos o subdesenvolvimento como uma criação do desenvolvimento, isto é, como consequência do impacto, em grande número de
sociedades, de processos técnicos e de formas de divisão do trabalho irradiados
do pequeno número de sociedades que se haviam inserido na revolução industrial em sua fase inicial, ou seja, até fins do século XIX. As relações que se
estabelecem entre esses dois tipos de sociedades envolvem formas de dependência que tendem a autoperpetuar-se (FURTADO, 2003, p. 88).

Ainda de acordo com o autor supramencionado, o subdesenvolvimento não pode ser considerado como uma fase do processo de
desenvolvimento, sendo ambos considerados como dois aspectos de um
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mesmo processo histórico. Nos países subdesenvolvidos, a penetração do
progresso tecnológico não tem o condão de facilitar a solução dos conflitos
sociais e muito menos as massas que se acumulam nas grandes cidades,
advindas da urbanização, possuem uma consciência de classe necessária
para questionar os antagonismos advindos das relações de produção.
Isso se torna ainda mais grave, porque, de acordo com Mota e Amaral
(1998), nas duas últimas décadas o Brasil experimenta uma situação de
retrocesso. Isso acontece, segundo Antunes (1999), já que a economia nacional experimentou uma insuficiente criação de postos de trabalho. Os
empregos qualificados foram reduzidos; já a subordinação à economia
mundial continua, tornando-se cada vez mais evidente a exploração dos
trabalhadores.
Além disso, há a emergência de novos processos de trabalho, nos
quais pode ser constatado que “o cronômetro e a produção em série e de
massa são ‘substituídos’ pela flexibilização da produção, pela ‘especialização flexível’, por novos padrões de busca de produtividade, por novas
formas de adequação da produção [...]” (ANTUNES, 2011, p. 24) (grifos do
autor).
“No estágio atual do capitalismo brasileiro, enormes enxugamentos
da força de trabalho combinam-se com mutações sociotécnicas no processo produtivo e na organização do controle social do trabalho”
(ANTUNES, 2006, p. 19). O proletariado fabril, tradicional, manual, estável
e especializado vem diminuindo com a reestruturação produtiva do capital. Em seu lugar, surgiram formas mais desregulamentas de trabalho,
sobressaindo os enormes níveis de desemprego (ANTUNES, 2005).
A redefinição das relações de produção, que incide no modo como os
trabalhadores ingressam no mercado de trabalho, aumenta o desemprego
e o subemprego e (re) cria modalidades de trabalho de natureza flexível
que contribuem para ampliar as relações informais e elevar o contingente
de trabalhadores em condições extremamente precarizadas. Nesse contexto, é necessário que haja uma ideologia dominante, congruente com os
interesses capitalistas.
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Aumentam então a exploração e a intensificação do trabalho, desqualificando-o e desorganizando-o; ao mesmo tempo, diminuem os postos de
trabalho. Estes ficam cada vez mais precarizados, como consequência da
horizontalização do sistema produtivo. Portanto, verifica-se uma subproletarização intensificada do trabalho, presente na exploração do trabalho
parcial, temporário, precário, subcontratado, terceirizado.
De um lado, reduz-se o emprego, e do outro, aumenta o trabalho precário, com vínculos empregatícios frágeis, fundamentados na flexibilização
das leis trabalhistas. Antunes (2011) fala em heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe trabalhadora. Isso reduz as lutas de classe
e coloca os trabalhadores numa posição defensiva. Em lugar de combaterem o capital, a luta é de um trabalhador contra o outro: uma luta
intraclasse que favorece os interesses capitalistas.
4 As transformações no direito do trabalho
Os desdobramentos dessas transformações que promovem alterações no processo produtivo também afetam duramente os direitos do
trabalho. Eles são desregulamentados e flexibilizados; direitos e conquistas
históricas são substituídos, adaptados ou mesmo eliminados.
Nesse sentido, a atuação do Estado tem sido fundamental para o processo de acumulação do capital. Não obstante, o Congresso Nacional
Brasileiro têm apresentado propostas que indiscutivelmente reduzem ou
até mesmo suprem direitos.
Cabe esclarecer que, pelos limites desse trabalho, não faremos uma
análise aprofundada sobre as alterações na legislação trabalhista, mas, temos o intuito de demonstrar que as alterações e propostas de mudanças
recentes têm sido influenciadas pelos ditames do modo de produção capitalista. Portanto, não representam um desenvolvimento nos termos
propostos por Amatya Sen.
Mesmo assim, para melhor compreensão do que aqui estamos tratando é importante mencionar que a legislação trabalhista brasileira vem
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passando por uma série de transformações. Além da reforma de 2017,
neste ano de 2019, já foram definidas novas normativas, a exemplo da Lei
13.874/2019, chamada “Lei da Liberdade Econômica” e também da Lei
13.876/2019, ambas com alterações relevantes sobre as determinações da
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT.
Na reforma de 2017, entre as alterações, há a possibilidade de terceirizar atividades principais da empresa, o que, segundo os defensores, tem
a intenção de estimular a criação de vagas de trabalho. Também foi criado
o “autônomo exclusivo”. O parcelamento das férias poderá ser feito em até
três períodos, além da possibilidade de grávidas atuarem em ambientes
insalubres 3.
O trabalho intermitente se tornou possível depois dessa reforma.
Nesse contrato, a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua,
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do
tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. A contribuição sindical também não é
mais obrigatória, o que aumentou uma série de debates, pois acaba uma
fonte de recursos para sindicatos e federações. Isso diminuiria o poder de
luta e reivindicações da classe trabalhadora?
Já a Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, trouxe alterações no
registro do sistema de ponto. O entendimento é que a nova redação dada
ao art. 74 da CLT põe fim a necessidade legal do quadro discriminativo dos
horários dos empregados, sendo que a pré-anotação dos períodos de repouso tornou-se mera faculdade e não uma obrigatoriedade. Somente as
empresas com mais de 20 empregados passam a ter a obrigatoriedade de
realizar o registro dos horários de entrada e saída do trabalhador. Antes,
era com mais de 10 empregados. Foi ainda admitido o ponto por exceção,
196F

3

Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5938, que mulheres grávidas e que amamentam não podem desempenhar atividades em ambientes
insalubres e não são obrigadas a apresentar atestados. O relator, Alexandre de Moraes, afirmou que é inconstitucional
o ataque aos direitos da mulher e da criança. Na ADI analisada, foram contestados os incisos II e III do artigo 394-A
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com redação conferida pelo artigo 1º da Lei 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista).
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por meio do qual o trabalhador anota apenas os horários que não coincidam com os regulares. A prática deverá ser autorizada por meio de acordo
individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Questionamos se essa prática não prejudicará o controle pelas autoridades
das horas efetivamente trabalhadas.
Visivelmente, percebemos que essas mudanças e alterações na legislação, representam uma flexibilização de direitos ou uma verdadeira
“retirada” do que está legalmente instituído. Foram dadas justificativas
concernentes a um melhor atendimento às demandas do mercado de trabalho, mas o que se verifica, na prática, é o aumento da exploração, a
diminuição do zelo pelas normativas de segurança e saúde do trabalho, a
possibilidade até de se alterar mais facilmente as horas trabalhadas.
Mota e Amaral (1998) ressaltam que o conjunto das mudanças ocasionadas na esfera produtiva e na organização social implicou o
redirecionamento da intervenção do Estado nos mecanismos de regulação
da produção e na gestão da força de trabalho. A subordinação dos governos
à agenda neoliberal, as mudanças das relações entre Estado, sociedade e
mercado se materializam em um conjunto de ajustes econômicos e institucionais. Destacam-se, nesse contexto, a privatização, a supressão de
direitos sociais e trabalhistas e a “naturalização” da superexploração do
trabalho.
Nos anos 90, a crise do emprego e do Estado de bem-estar assolou as
economias capitalistas, sendo decisiva para colocar em evidência o tema
do emprego e trabalho na sociedade contemporânea. Assim, as discussões
foram pautadas tanto pelos argumentos do fim dos empregos, quanto pelas buscas de saídas a partir do retorno da intervenção estatal para a
geração de trabalho e renda e das apostas em novas formas de integração
ao sistema produtivo (empreendedorismo, cooperativismo, iniciativas comunitárias, economia solidária etc.). Atores políticos, sociais e econômicos
foram definindo posições e propostas para esse cenário (PICANÇO, 2015).
Ao longo dos anos, a OIT tem lançado, para adoção de seus Estadosmembros, convenções e recomendações internacionais do trabalho. Essas
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normas versam sobre liberdade de associação, emprego, política social,
condições de trabalho, previdência social, relações industriais e administração do trabalho, entre outras. Também desenvolve projetos de
cooperação técnica e presta serviços de assessoria, capacitação e assistência técnica aos seus Estados-membros.
Em 1999 a OIT formalizou o conceito de Trabalho Decente como uma
síntese da sua missão histórica de promover oportunidades para que homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade, em
condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas
(GUIMARÃES, 2012).
Compreende-se como oportunidade de trabalho produtivo a garantia
de alcance de um nível de bem-estar aceitável ao trabalhador e sua família.
Trabalho em condições de liberdade diz respeito ao fato de que haja o direito
de participação dos trabalhadores em organizações sindicais. Trabalho em
condições de equidade traduz a necessidade de tratamento justo e equitativo
aos trabalhadores, em respeito às suas diferenças e no combate às discriminações. Já as condições de segurança sublinham a preocupação com a
proteção à saúde dos trabalhadores, assim como sua proteção social. Por
fim, emprego em condições de dignidade pressupõe o respeito aos direitos
dos trabalhadores. Em qualquer aspecto, o Trabalho Decente está intrinsecamente relacionado à dignidade humana (COSTA, 2010).
De acordo com Cecato (2009), não há que se falar em dignidade
quando há ausência de trabalho, já que a privação do ganho salarial tem
reflexo direto e decisivo nas condições materiais indispensáveis à vida
digna. Assim, o desemprego é acompanhado da exclusão social, pois a falta
de emprego humilha e estigmatiza.
Proni (2013) argumenta que o principal desafio das políticas destinadas a promover o trabalho decente é a redução da vulnerabilidade
ocupacional. Apesar das iniciativas para reduzir o desemprego em nosso
país, combater o trabalho precário e erradicar as situações de exclusão e
discriminação, ainda é muito visível a elevada proporção de trabalhadores
sem emprego formal e expostos às mais variadas formas de exploração.
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Justifica-se que as alterações da legislação trabalhista são necessárias
para superação da crise econômica pela qual passa o país. Mas, o que se
percebe claramente é uma dura penalização da classe trabalhadora, a qual
ver os seus direitos, historicamente conquistados, serem tolhidos abruptamente.
Além disso, as alterações na legislação trabalhista, que tem por intuito, segundo seus defensores, diminuir os efeitos da crise e aumentar a
produtividade, podem aumentar, a nosso ver, o número de trabalhadores
desempregados.
5 Conclusão
Estamos vivenciando grandes transformações e desafios no mercado
de trabalho. Não obstante, o Brasil experimentou um período permeado
de crescimento econômico, o qual produziu significativas melhorias na criação de empregos e avanços na cobertura da proteção social. Porém, não
há como negar que são visíveis as expressões da pobreza e da desigualdade, da informalidade e da precariedade do trabalho. Estes são sinais
reveladores da existência de déficits de Trabalho Decente, bem como de
um desenvolvimento que não se traduz em um processo de desenvolvimento das liberdades.
Para que se possa entender essas deficiências, é necessário identificálas. Para tanto, se faz necessário analisar alguns dados que permitam fazer
uma melhor aproximação entre o que de fato está ocorrendo no mercado
de trabalho e seus impactos diretos na vida da classe trabalhadora e de
toda a sociedade.
A proposta desse trabalho nos leva a refletir que o país vem passando
por uma crise econômica que tem impactado, obviamente, no mercado de
trabalho. Para piorar essa situação, a classe trabalhadora brasileira assiste
a uma série de transformações na legislação, que tem por intuito modificar
ou até mesmo suprimir direitos historicamente conquistados.
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Importante mencionar que conferimos ao Direito do Trabalho, tal
como está estipulado nos instrumentos de direitos humanos, um lugar
central, reconhecendo assim o seu papel essencial para a realização dos
objetivos ligados ao trabalho decente e ao desenvolvimento. Porém, com
tantas modificações na legislação trabalhista, de fato o trabalhador brasileiro terá condições de trabalho que sejam consideradas decentes?
Aqueles que defendem as alterações na legislação trabalhista afirmam que é necessário “modernizar” a relação capital-trabalho,
aumentando a produtividade dos setores da economia e a competitividade
do nosso país. Porém, essas alterações são voltadas para a supressão de
direitos historicamente conquistados. O que está em curso é uma reforma
trabalhista que serve apenas aos interesses do capital. Mudam as estratégias de acumulação, mas as bases permanecem as mesmas, as quais são
baseadas na exploração da classe trabalhadora.
As recentes alterações normativas têm explicitado as orientações da
agenda neoliberal, ao passo que suprem direitos garantidos constitucionalmente e que foram instituídos há décadas pela CLT. Nesse contexto, o
trabalho decente encontra cada vez mais obstáculos para sua consolidação,
o que traz imensuráveis prejuízos para a classe trabalhadora.
Assim, a pesquisa revelou que as recentes modificações em normativas legais têm explicitado as orientações da agenda neoliberal, ao passo
que suprem direitos garantidos constitucionalmente e que foram instituídos há décadas pela CLT. Nesse contexto, a expansão da liberdade humana
encontra cada vez mais obstáculos para sua consolidação, o que traz imensuráveis prejuízos para a classe trabalhadora.
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Políticas públicas e solução de conflitos:
visão a partir da ideia de Justiça em Amartya Sen
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Introdução
A liberdade é a melhor forma das pessoas para cuidar da vida em
sociedade, de maneira a se posicionar em questões essenciais contribuindo
significativamente para o bem-estar de cada cidadão. A sociedade por sua
vez tem o dever de proporcionar que os indivíduos desta, tenham oportunidade para conduzir suas vidas, capacitações (capabilities), por meio de
políticas públicas. Sen (2000), está ancorada na importância da pessoa e
na necessidade de ter as condições para o desenvolvimento das capacidades (capabilities), (2000, p.325). Uma política pública deve desempenhar
um papel importante, com atenção direcionada a própria sociedade e problemas que envolvem esta.
De uma forma democrática todo o cidadão deve ter a liberdade para
fazer suas escolhas, com base na moral e costumes próprios, para que democraticamente tenha o respaldo do poder público na busca de soluções
1
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de suas demandas. O estímulo à capacidade individual de cada cidadão tem
que ser desenvolvido. Sua capacitação (capabilites) é uma forma de liberdade essencial para ter condições de se posicionar em sua vida social.
“Não só a força da discussão pública é um dos correlatos da democracia,
com um grande alcance, como também seu cultivo pode fazer com que a
própria democracia funcione melhor”. (SEN, 2000, p. 186).
Diante do “grande congestionamento de processos judiciais”, conforme publicação do CNJ (2015), devido a sua morosidade na busca de
soluções de litígios, que culmina em muitos casos com a morte das partes
antes mesmo destas receberem a solução de suas demanda, evidencia de
certa forma uma crise na efetividade do poder judiciário brasileiro, que
trabalha no tempo passado em situações processuais, buscando todos os
esforços legais para voltar ao “status quo ante”, (NALINI, 2008, p.211).
Medidas diversas e com métodos alternativos para solução de conflitos devem ser apresentadas almejando maior celeridade processual, frente
ao judiciário, funcionando de maneira célere, dando oportunidade para as
partes envolvidas a verem um resultado do seu litígio, bem como uma via
alternativa de acesso ao judiciário.
Dessa forma é primordial e necessário o uso de métodos alternativos
de resolução e conflitos, como a conciliação e a mediação, processual ou
pré-processual.
Estes métodos empregados pelo conciliador ou mediador, de forma
imparcial, busca aproximar as partes e melhorar a comunicação na tentativa de que o próprio conflito apresentado possa de maneira mais célere
chegar a um entendimento autocompositivo.
Para que seja possível está avaliação, será utilizado o método de revisão bibliográfica por meio de método dedutivo fundamentando através de
pesquisa junto aos órgãos competentes, doutrinas, artigos, sites especializados e legislação.
Assim o presente trabalho, objetiva entender se se há eficiência nas
Políticas Públicas de solução de conflitos, conciliação e mediação pré-processual, na visão a partir da ideia de justiça em Amartya Sen, bem como
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em suas capacitações (capabilities), sua liberdade de realizar condições alternativas de escolha, utilizando-se da solução de conflitos, conciliação e
mediação processual e pré-processual para contribuir com o acesso à justiça de maneira mais célere e eficiente.
Dessa forma, será analisado primeiramente a crise no sistema judiciário frente ao acúmulo de processos, contextualizando-o. Após se fará
uma abordagem do método autocompositivo de solução de conflitos abordando a mediação e conciliação, conceituando-as. Finalmente, se
examinará se há eficiência da Políticas Públicas de solução de conflitos,
conciliação e mediação pré-processual, na visão a partir da ideia de justiça
em Amartya Sen, bem como em suas capacitações (capabilites), sua liberdade de realizar condições alternativas de escolha, utilizando-se da solução
de conflitos, conciliação e mediação.
1 Crise no sistema judiciário: acúmulo de processos
O conflito é algo inerente do ser humano. A busca de um equilíbrio e
uma vida boa faz com que em casos necessários se mova a máquina do
judiciário para fazer valer seus direitos. Que em muitas situações é frustrada pela longa demora na solução. Esta espera agonizante em ter seu
direito discutido, não torna eficiente a resultado. Isso se dá pelo fato do
grande acúmulo de processos que vem gerando uma crise no sistema Judiciário Brasileiro, o qual vem sendo alvo de vários debates, que apontam
para “crises que necessitam de socorro imediato quanto ao tratamento de
conflitos sociais” (SPENGLER, 2010, p.102).
De acordo com Nalini (2008), “o pecado maior da justiça brasileira,
repita-se quantas vezes se mostrar necessário, é a lentidão. Morosidade incompatível com o ritmo deste planeta” (NALINI, 2008, p.210-212). Na visão
do referido autor, o judiciário brasileiro trabalha como no tempo passado
em situações processuais, buscando todos os esforços legais para voltar ao
“status quo ante”, (NALINI, 2008, p.211). Segundo Spengler, (2010) pela jurisdição, é que o Estado atua como um terceiro para a resolução de conflitos.
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Desta forma, de acordo com o Autor, “[...] a jurisdição e suas crises, são consequências da crise Estatal” (SPENGLER, 2010, p.102).
A ideia da necessidade imediata da criação de mecanismos alternativos para a resolução de conflitos. A exemplo, entre outros, cita-se a
conciliação e a mediação “como forma oferecidas à comunidade para solução de suas controvérsias, [...], e força a adoção de mecanismos mais
eficientes de resolução de conflitos. [...]”. (NALINI, 2008, p.185-187).
A discórdia gerada no cotidiano de cada indivíduo, e em muitos casos,
a instigação para que se encontre uma solução junto ao judiciário é notória. Busca-se, na figura do Juiz, que representa o Estado, e no Poder
Judiciário, um entendedor que consiga resolver sua solicitação e que compreenda a situação que está vivenciando as partes inseridas na lide. Esse
entendimento em muitos casos, barra na incapacidade de responder com
celeridade aos litígios, enfraquecendo a instituição estatal, e, por conseguinte exigindo desta a busca por novos desafios para alargar as lacunas
da jurisdição.
De fato “a solução judicial dos conflitos é exageradamente lenta”
(NALINI, 2008, p.174). O que, abre espaço para meios alternativos de soluções de conflitos, com tendências de desenvolvimento de outros
processos para resolução célere de litígios, ou seja, métodos alternativos
como a mediação e a conciliação (SPENGLER, 2010, p.103).
Continua o autor a explicar:
[...] diante da ineficiência e insuficiência do aparato estatal, criam-se mecanismos alternativos para a solução de conflitos. A atual busca dos meios
alternativos para solução de conflitos considera que o meio mais autêntico e
genuíno de solução de conflitos é a autocomposição, pois emana da própria
natureza humana o querer-viver-em-paz (SPENGLER; SPENGLER NETO,
2012, p.63-64).

Nesse diapasão é que a conciliação e mediação, através de métodos autocompositivo, buscam um entendimento para que as partes no conflito
encontrem a melhor solução para a causa agindo como uma política pública
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e contemplando os métodos alternativos de solução de conflitos (RICHA,
2011, p.234).
A sociedade, o indivíduo tem a necessidade imediata e uma celeridade
para encontrar soluções em seus litígios, almejando-se uma jurisdição
mais eficiente, eficaz, quantitativamente e qualitativamente fazendo com
que seja repensada a maneira de tratar com os conflitos frente ao Poder
Judiciário (OLIVEIRA, 2004, p.1).
Assim, abre-se o espaço os novos modelos processuais inspirados no
perfil da Jurisdição do Processo Civil (SALDANHA, 2012, p.337), quais sejam, soluções alternativas de resolução de conflitos através da conciliação
e mediação, amparadas pela resolução 125/2010 do CNJ.
A proposta de conciliação e mediação, no modelo autocompositivo,
trazido pela Lei 13.140/2015 e nos artigos 166 a 175 do Novo Código de
Processo Civil (NCPC), pode representar uma maneira de dar eficiência e
celeridade à crise existente hoje no Poder Judiciário com a utilização de
métodos consensuais de solução de conflitos e a consequente pacificação
social apresentando como consequências reflexas da diminuição do número de processos e a redução da morosidade jurisdicional, “motivo pelo
qual, a saída para a crise da justiça envolve a adoção e o estudo de mecanismos autocompositivos de solução de conflitos” (RICHA, 2011, p.233).
De maneira objetiva a crise no judiciário pode ser solucionada através
de métodos consensuais de solução de conflitos proporcionando um meio
mais adequado para a solução destes conflitos promovendo a efetiva e adequada tutela dos direitos, tendo a pacificação social e contribuindo para a
solução da crise que enfrenta o judiciário (RICHA, 2011, p.234).
A teoria de Amartya Sen ajuda a compreender esta discussão. Para
Sen, liberdade é a fonte que promove o desenvolvimento, e para este desenvolvimento prosperar é necessária a exclusão de fontes que privam a
liberdade do cidadão: seja tirania, carência de oportunidades, pobreza, serviço público precário, entre outros (SEN, 2010.p.16).
Baseado no que acima foi exposto, este trabalho, tem por objetivo mostrar se há eficiência nas Políticas Públicas de solução de conflitos, conciliação
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e mediação pré-processual, na visão a partir da ideia de justiça em Amartya
Sen, bem como em suas capacitações (capabilities), sua liberdade de realizar
condições alternativas de escolha, utilizando-se da solução de conflitos, na
forma autocompositiva, com utilização principalmente da conciliação e mediação, pré processual.
2 Proposta autocompositiva para a solução de conflitos
A autocomposição caracteriza-se pela resolução de conflitos no qual
as partes isoladamente, ou em conjunto, buscam uma solução amigável
para a lide em questão, contando sempre, com a vontade das partes, havendo um consentimento espontâneo para a resolução do litígio
(TARTUCE, 2008, p.46).
Nesse sentido, com o advento da publicação da Lei 13.140 de 25 de
junho de 2015, com o intuito de desafogar o Judiciário, abre um novo caminho para a resolução de conflitos, com a possibilidade da
autocomposição.
Na sessão de conciliação ou mediação para uma autocomposição amigável, é criado um ambiente propício, sem o poder de coerção advindo da
presença do Juiz, e com a presença de um terceiro neutro ao conflito e
imparcial que reduzirá a termo acordo, se houver, e este será encaminhado
ao Juiz para homologação e arquivamento do processo, seguindo o rito do
parágrafo único do artigo 28 da Lei 13.140/2005, “se houver acordo, os
autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do
processo” (BRASIL, 2015).
É possível, desta forma, explicar a autocomposição, de acordo com
Warat, (2004, p. 58), um processo em que as partes envolvidas no conflito,
buscam um acordo possível de ser alcançado, olhando sempre para o futuro da própria relação entre as partes:
O processo de autocomposição, na medida em que são as mesmas partes envolvidas que tentam, por elas mesmas, chegar a um acordo recompondo,
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através de uma mirada interior, os ingredientes (afetivos, jurídicos, patrimoniais ou de outros tipos) que possam gerar o diferente. [...]. O mediador
estimula cada membro do conflito para que encontrem junto, o roteiro que
vão seguir para sair da encruzilhada e recomeçar a andar pela vida com outras
disposições” (WARAT, 2004, p.58).

Assim, o processo autocompositivo, vem se acomodando frente às
negociações do judiciário, através da conciliação e mediação, tanto pela via
processual ou pré-processual.
2.1 Conciliação
Na conciliação, o conciliador tenta fazer com que as partes evitem um
possível ingresso na justiça, (quando pré-processual) ou ainda desistam
da jurisdição (quando processual), buscando um acordo para ambos, sem
a necessidade de dar continuidade à demanda judicial que é apresentada
(TAVARES, 2002, p.42-43).
A conciliação ocorre a partir de um terceiro interventor atuando
como elo entre as partes, com a finalidade de levar a um entendimento,
identificando a causa e uma possível solução. Apaziguando as questões,
interferindo se necessários nos conceitos e interpretações dos fatos, para
a redação de um acordo possível e exequível. (TAVARES, 2002, p.43),
Esta conciliação se for aplicada de forma pré-processual, oportuniza
as partes envolvidas em conflitos a buscarem uma forma de acessarem o
judiciário para resolverem seus litígios de maneira menos complicada. Todos os Cejusc’s (Centro Judiciário de Solução de Conflitos) instalados na
grande maioria das Comarcas dos Estados estão aptos a receberem estas
demandas pré-processuais.
De acordo com Tartuce (2008), a conciliação é uma técnica autocompositiva, aplicada por um profissional imparcial e neutro ao conflito,
através da escuta ativa, intervém com o objetivo de auxiliar a busca por
um acordo, expondo as vantagens e desvantagens de conciliar e ainda propõe soluções alternativas. (TARTUCE, 2008, p.67-68).
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O conceito de conciliação na citação de Watanabe, Kazuo apud Tartuce (2008, p. 58), é “na conciliação um terceiro interfere um pouco mais
ao tentar apaziguar as partes, podendo sugerir algumas soluções para o
conflito”. O conciliador auxilia na formação do acordo, com sugestões para
a resolução.
Para Martins (2002), para que as partes cheguem a uma conciliação
deve um terceiro facilitador coordenar as tratativas, ouvindo e ajudando
as partes, podendo ser judicial ou extrajudicial (MARTINS, 2002, p.73-76).
Bacellar (2003), alerta que a conciliação se adequa para resolver
questões circunstanciais. Sendo a voluntariedade das partes e a questão de
interesse em resolver o conflito, característica alternativa de solução de
conflito.(BACELLAR, 2003, p.231).
A conciliação aplicada pelo conciliador, de maneira imparcial e neutra, conduz a sessão, que é informal, sigilosa em que as partes são os atores
principais, e diante de diálogos que é possibilitado pelo conciliador, à busca
de uma possível solução pode ser esperada.
A conciliação é apropriada para lidar com relações eventuais de consumo, “onde não prevalece o interesse comum de manter o
relacionamento, mas com o objetivo de solucionar questões referentes a
interesses materiais ou questões jurídicas” (VASCONCELOS, 2012, p. 4647). Segundo Vasconcelos a conciliação é mais rápida do que a mediação,
porém menos eficaz. As técnicas especiais aplicadas, aproxima a comunicação das partes e chegando a um consenso possível de conciliar, é
redigido o termo de conciliação, assinado pelas partes e encaminhado ao
Juiz para a homologação (BRASIL, 2009, p.21).
2.2 Mediação
Na mediação não é muito diferente, com objetivos e metas definidos
por técnicas, a mediação faz com que os participantes reflitam sobre suas
próprias palavras expressadas, no conflito existente, buscando uma maneira positiva, e com o uso de ferramentas adequadas, fazendo com que
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de uma maneira autocompositiva, os mediandos consigam buscar alternativas para a questão (BRASIL, 2009, p.41), escolhendo opções que melhor
aplicam-se na solução do problema que os trouxe a sessão de mediação
(VASCONCELOS, 2012, p.46-47).
Sua história está ligada diretamente ao movimento de acesso a justiça, os quais ainda na década de 70 tiveram seus primeiros passos para a
busca de soluções de conflitos auxiliando na melhoria das relações sociais
da época (BRASIL, 2009, p.21).
As pessoas envolvidas na mediação almejam o tratamento para o conflito com a ajuda de um mediador, terceiro, sem poder de decisão e que
facilita a comunicação para a constituição de maneira autônoma, criando
um canal para diálogo das partes envolvidas, chamado de mediando.
De acordo com a professora Deborah Rhode (2000) apud Brasil,
(2009, p. 23), a percepção da grande maioria dos usuários que participaram em processos autocompositivos aumenta significativamente a
segurança e confiança no processo, quando da incorporação pelo Estado
de mecanismos independentes e paralelos de resolução de conflitos, dando
maior confiabilidade ao sistema.
No entendimento de Tartuce (2008) as diretrizes importantes da mediação, dirigidas pelos seus princípios, dão sua sustentação e base para o
bom desenvolvimento das sessões. Já listados e anunciados pelo NCPC,
acima, o mediador deve seguir as sessões com a devida dignidade e ética
para com os mediandos de maneira imparcial na busca de um possível
restabelecimento de comunicação entre as partes. Pois “a finalidade da
mediação e a responsabilização dos protagonistas é fundamental para fazer deles sujeitos capazes de elaborar, por si mesmos acordos duráveis”
(TARTUCE, 2008, p.221-224). “O mediador não deve tomar dos mediando
a iniciativa, o protagonismo” (VASCONCELOS, 2012, p.115).
A mediação se utiliza para situações de múltiplos vínculos, sejam de
conflitos familiares, vizinhança, amizade, decorrentes de relações comerciais e trabalhistas. Da mesma maneira que a conciliação pode ser buscar
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junto aos CEJUSC de forma pré-processual, a mediação, seja ela com abordagem Civil ou familiar, tem a mesma característica de facilitar o acesso
sociedade por métodos autocompositivos, onde estas partes resolvem seus
conflitos, com o auxílio de um mediador.
É uma técnica na qual uma terceira pessoa, treinada e neutra, auxilia
as partes em conflito a entender as origens do conflito, e em conjunto construírem uma composição que venha a um entendimento de máximo de
satisfação possível frente ao acordo. (TARTUCE, 2008, p.205-212). Por ser
um processo voluntário e informal o mediador ajuda os mediandos a resolverem suas disputas, alcançando um acordo aceito por todos, com
soluções que proporcionam maior ganho individual e coletivo, porém duradouros (BRASIL, 2009), é “na mediação um terceiro cria as condições
necessárias para que as próprias partes encontrem a solução”, Watanabe,
Kazuo apud Tartuce (2008, p. 58).
De acordo com Tavares (2002) existe uma receita universal de negociação que pode ser aplicada na mediação, “sete ingredientes: comunicação
eficaz, bom relacionamento, descobrir o interesse da outra parte, elaborar
os diversos acordos possíveis, convencer a outra parte de que esta sendo
tratada com justiça definir quais são as opções para o acordo e chegar ao
compromisso final”. (TAVARES, 2002, p.81-83), tal afirmação, segundo o
autor, é dada por uma das maiores autoridades mundial no assunto, o
norte americano Roger Fischer, e fundador do Harvard Negotiation Project:
Quem afirma isto é uma das maiores autoridades mundiais no assunto, [...]
Roger Fischer, negociador que já trabalhou para a ONU e é o fundador e diretor do Harvard Negotiation Project, organização dedicada ao estudo e ao
ensino da resolução de conflitos. [...] na mediação é possível estabelecer-se um
rito procedimental para a obtenção, ao final, de acordo, partindo-se de algumas indagações, como por exemplo: qual a melhor maneira de se tratar um
litígio envolvendo duas pessoas? (TAVARES, 2002, pg.81).

Desta forma, a mediação consiste na comunicação entre as partes, do
emissor, o canal pelo qual a mensagem é transmitida, e o receptor. Muitas
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vezes ocorrem falhas nos elementos transmitidos entre as partes., essa falha pode ser inclusive a falta de comunicação, pois se deixa de resolver um
conflito, por exemplo com o vizinho, por falta de uma comunicação, é esta
que falhou. Em inúmeras situações a explicação detalhada do conflito a
parte adversa, pode resolver apenas pelo fato de ter havido uma falha na
própria comunicação. Assim a função do mediador segundo VEZZULA
apud TARTUCE (2008, P.70) é “[...] a função do mediador é impor regras
de comunicação para que estas se realizem de forma eficiente e sem “ruídos”, com atenção, clareza e aceitação do ponto de vista do outro”, e
necessário que ambas as partes cedam, para a busca de uma preservação
nas relações futuras, baseado no princípio da confiança que deve ser estabelecido na mediação (SPENGLER, 2010, p.331-336).
Conforme Warat (2004), o entendimento da mediação se dá por um
ritual de técnicas e princípios que busca estrategicamente, a introdução de
novidades não vistas entre as partes, e que produzam situações crescentes
para uma busca ordenada e futura na solução do conflito, com a ajuda do
mediador: “Entendo por mediação no direito, em uma primeira aproximação, como um procedimento indisciplinado de autocomposição
assistida (ou terceirizada) dos vínculos conflitivos com o outro em suas
diversas modalidade” (WARAT, 2004, p.54).
Nesse entendimento a autocomposição é a ferramenta necessária na
mediação para a busca da possível solução entre as partes. O mediador
ajudará as partes na autodecisão de transformação deste conflito, em soluções possíveis de serem alcançadas, sendo este processual ou préprocessual, possui a mesma finalidade. Abrindo, a mediação uma porta
transformadora do conflito, porque busca a solução pelas próprias partes
e não por um terceiro, que é apenas o auxiliar na busca da solução
(WARAT, 2004, p.332).
O Código de Processo Civil (CPC – Lei 13.105/2015), traz em sua seção
V, Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, e define as regras para a criação de centros judiciais de solução consensual de conflitos, nos artigos
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165 a 175, assim como a determinação e regras para que o mediador judicial e o conciliador atuem em tal função, com capacitação, realizada por
meio de cursos de capacitação, oferecidos por entidades credenciadas, conforme parâmetro circular definido pelo Conselho Nacional de Justiça.
(CNJ) em conjunto com o Ministério da Justiça, possibilitando ainda a criação de câmaras de conciliação e mediação com relação a matérias de
Âmbito administrativo, de acordo com o artigo 174, do NCPC.
Regidos pelos princípios da informalidade, independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade e
da decisão informada, de acordo com o artigo 166 do NCPC. Consta a possibilidade de se julgar impedido de atuar nas sessões, assim como sua
impossibilidade temporária do exercício da função, ficando ainda impedido de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes por um
ano, contado do término da última audiência que atuou, (artigos 170-172,
NCPC).
A resolução 125/2010 do CNJ, deu origem a previsão sobre a matéria
de conciliação e mediação judicial, com regras para a criação de
NUPEMEC’s, e CEJUSC’s, para a atividade de conciliadores e mediadores,
A conciliação ou mediação utilizada pelo judiciário, na forma pré-processual, pode representar uma maneira para que todo o cidadão possa de
forma célere buscar o Poder Judiciário, junto aos Cejusc’s de cada Comarca
e aproximar as partes, evoluir a comunicação para uma possível solução
ao tema ali apresentado.
Dessa forma as demandas pré-processual, como o nome mesmo diz,
não é um processo ainda, mas este instrumento segue a aplicação das regras e princípios da conciliação e mediação, regrado pelo CPC.
Assim o Estado pode cumprir o seu papel de oportunizar o acesso a
toda a sociedade, para que seus atores tenham o livre exercício de exercer
a capacidade de liberdade de escolha nas suas decisões, suas capacitações
(capabilities).
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3 Teoria de justiça de Amartya Sen: abordagem em liberdade de
escolha e capacitações (capabilities)
Sua teoria é referência na atualidade, pois tenta esclarecer e mostrar
os problemas sociais em questões de justiça, sobre como melhorar a justiça
e remover a injustiça.
Objetivo é esclarecer como podemos proceder para enfrentar questões sobre
a melhoria da justiça e a remoção da injustiça, em vez de oferecer soluções
sobre a natureza da justiça perfeita. Isso se diferencia claramente das teorias
da justiça predominantes na filosofia moral e política contemporânea. (SEN,
2011, p. 11).

Sua teoria oferece uma base racional de modos para promover a justiça avaliando o modo de como as pessoas vivem e buscam suas qualidades
de vida na liberdade individual que promove a inclusão na sociedade com
posições sociais mais apropriadas e condizentes. (SEN, 2000, p.46)
Suas capacitações possuem um objetivo de satisfação da sociedade,
da justiça e democracia. Todos são diferentes e para que se desenvolvam
suas capacitações individuais, é necessário para a convivência em sociedade de regras e costumes baseado na moral.
[...] a abordagem das capacitações (capabilities) diferencia-se da avaliação utilitarista (e, mais genericamente, da avaliação “welfarista”) por abrir espaço
para uma variedade de ações e estados considerados importantes por si mesmos (não somente porque podem produzir utilidade, nem apenas na
proporção que o produzem). Nesse sentido, a perspectiva das capacitações
fornece um reconhecimento mais completo da variedade de maneiras sob as
quais as vidas podem ser enriquecidas ou empobrecidas. Também se diferencia daquelas abordagens que baseiam sua avaliação em objetos que não são,
em nenhum sentido, funcionamentos e capacitações pessoais, p. ex., quando
se julga o bem-estar pela renda real, riqueza, opulência, recursos, liberdades
formais, ou bens primários.” (SEN, 2001, p. 83).
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As capacitações (capabilities) podem expressar a liberdade de cada
ser humano, na qual cada indivíduo deve possuir a capacidade de escolher
o que forma mais vantajoso para si. Escolha vida.
A capacidade [capability] de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível para ela. Portanto, a
capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente expresso, a
liberdade de ter estilos de vida diversos). Por exemplo, uma pessoa abastada
que faz jejum pode ter a mesma realização de funcionamento quanto a comer
ou nutrir-se que uma pessoa destituída, forçada a passar fome extrema, mas
a primeira pessoa possui um “conjunto capacitário” diferente da segunda (a
primeira pode escolher‘comer bem e ser bem nutrida de um modo impossível
para a segunda). (SEN, 2000, p. 95).

Esta capacidade da pessoa humana é condicionada pela capacidade
de escolha, liberdade para escolher o modo como viver. No exemplo acima
uma pessoa pode escolher não comer, porém diferente daquela pessoa que
esta escolha não é uma faculdade que lhe pertencem, está condicionada a
passar fome. A necessidade de uma forma mais prática para ter acesso a
justiça, garantindo o direito constitucional de todo o cidadão, dado pela
constituição de 1988, convertido na Lei de Mediação, da resolução
125/2010 e o próprio CPC, busca uma forma célere de acesso ao judiciário,
onde estes atores de forma autocompositiva participam de sessões de conciliação ou mediação. Com aplicações de técnicas específicas, o mediador
aproxima as partes e de forma imparcial na busca um possível acordo.
O próprio método pré-processual demonstrado, veio com a ideia de
oportunizar o acesso a qualquer indivíduo que tenha a necessidade de buscar seus direitos. Desde a custas para ser ter acesso a este meio são
diferenciadas. Esta ferramenta pode ser uma forma de amenizar o grande
volume que hoje se encontra nos poder judiciário. O abarrotamento dos
cartórios sem material humano suficiente para dar andamento às demandas que lhe são apresentadas diariamente. Segundo a teoria de justiça de
Sen, pode ser esta uma maneira efetiva para que cada indivíduo por meio
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de suas capacitações (capabilities) individuais, escolherem o que lhe melhor convém para a sua vida, com a possibilidade de um acesso célere e
igualitário a todos
Nesse sentido, Sen possui uma preocupação com a perspectiva de liberdade e com a qualidade de vida que envolve a liberdade dos indivíduos.
A ampliação das capacitações (capabilities) das pessoas permite que elas
possam levar o tipo de vida que elas valorizam. Essa capacidade pode ser
ampliada através de Políticas Públicas ao mesmo tempo em que ações dessas políticas podem ser influenciadas pelo uso efetivo das capacitações
participativas do povo (SEN, 2010, p.26).
Não que este método resolva a situação, mas vem contribuir para o
que se está tentando demonstrar. Transformando o paradigma do conflito
em consenso, oportunizando o acesso ao judiciário, que é um direito consagrado a todos pela Constituição de 1988. Segundo Sen, “ liberdade
individual é essencialmente um produto social” (...) (SEN, 2000, p.46).
As capacitações (capabilities) de cada cidadão deve ser desenvolvida de
forma a não privar sua liberdade social, econômica ou política, mas sim apresentar oportunidade de discussão pública de forma democrática, e reduzindo
as desigualdades. “Não só a força da discussão pública é um dos correlatos da
democracia, com um grande alcance, como também seu cultivo pode fazer
com que a própria democracia funcione melhor”(SEN, 2000, p. 186).
Cada cidadão, na sociedade em que pertence, diante da capacitação e
liberdade 2 de se relacionar com outros membros desta sociedade de forma
democrática, necessita que seus direitos a justiça sejam efetivos, podendo
ser a solução para a busca por uma vida boa, com oportunidades de sociais
e econômicas desejáveis.
A questão da liberdade, de acordo com Zambam (2012), se atenta para
a característica de identidade da pessoa na condição de agente ativo que se
responsabiliza por uma sociedade equilibrada. Sem liberdade não existe justiça, e a organização de uma sociedade precisa estar comprometida com esse
198F
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“(...) as liberdades civis e os direitos básicos são indispensáveis para a emergência de valores sociais” AMARTIA
SEN, 2000, p. 326)
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objetivo. (ZAMBAM, 2012.p.11). Ou seja, a liberdade deve ser implantada
pelo Estado e por meio e aplicação de Políticas Públicas promover a justiça
social buscando a extinção da desigualdade social, utilizando as ferramentas
liberdade e capacidade de cada cidadão para assim combater esta desigualdade. Segundo Sen (2010), o desenvolvimento está conectado a participação
política, como a liberdade, esta, pode e deve ser exercida por cada cidadão.
Suas capacitações (capabilities) deve representar a liberdade oportunizando
para que cada pessoa possa fazer a suas escolhas de forma justa para gerir
sua vida e integração social. O valor moral de cada indivíduo dentro do contexto social é a base para o desenvolvimento sustentável, exercendo a suas
capacitações (capabilities) de liberdade de escolha.
Para Amartya Sen, a liberdade, é um indicativo seguro para a justificação e legitimidade de um modelo de desenvolvimento caracterizado pela
sustentabilidade. “As liberdades não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas também os meios principais” (ZAMBAM, 2012, p.11).
O valor moral substantivo da liberdade caracteriza condição de
agente ativo na organização das relações sociais e na política de desenvolvimento social que é fundamental para avaliar e melhorar a condição de
justiça. As pessoas têm condições e exercer a liberdade pela sua participação a diferentes instâncias sociais, influenciando nos seus destinos (...)
(ZAMBAM, 2012, p.284).
Quando alguém de fato tem o poder efetivamente de fazer a diferença
na redução da injustiça no mundo, haverá um fundamento forte para que
realmente aconteça essa efetividade. A liberdade sendo parte deste poder
efetivo condiciona o indivíduo com um conceito de vantagem humana e
compreensão de suas obrigações. (SEN, 2011, p.238).
A legitimidade geral de uma sociedade está diretamente relacionada
com a condição de justiça que esta pode oferecer aos cidadãos que constituem esta sociedade. A ideia de justiça está intimamente ligada a
democracia, que é a base sustentável de uma sociedade democrática na construção da justiça. O modelo e desenvolvimento sustentável, se mostra mais
eficiente e eficaz, quando ligado a concepção de justiça. (ZAMBAM, 2012).
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A teoria da justiça retrata dificuldade especiais ao longo da história,
dificultando a condição de justiça. De acordo com Sen (2000), o fortalecimento das relações entre os povos (cidadãos), com a equalização do Estado
e do mercado econômico aproxima o ideal de justiça, e ao contrário afasta.
A liberdade é de extrema utilidade, sendo uma da forma mais influentes sobre a vantagem da pessoa. Útil na forma de renda ou outros bens
primários, sendo esta liberdade estabelecida em um nível muito básico devendo ser respeitados por todos, pois são preocupações que todos têm.
(SEN, 2011, p.250).
A busca pelo ideal de justiça tem ligação direta com a forma de organização de uma sociedade civilizada e democrática, trazendo conforto nas
relações humanas e nas políticas públicas de bem-estar social. (ZAMBAM,
2012).
A liberdade orientada para o processo é uma maneira alternativa de
e pensar nos direitos de cada cidadão, o direito é condicionado a ocorrência
de fazer ou não determinada coisa em determinadas circunstâncias. A liberdade de buscar o que é melhor para a vida individual e não em
contrariedade com a social, é a maneira que está tentando se apresentar,
com os métodos autocompositivos. Tem-se acesso à justiça, seja ela na
forma processual ou pré-processual como anunciamos no capítulo anterior, pode ser uma maneira célere de esclarecer litígios sociais de uma
forma democrática.
Zambam (2012) explica que a democracia, avaliada como um sistema de organização social demonstrou que ao longo da história da
humanidade ser eficaz para estruturar as relações internas entre os povos
e superando os conflitos com a consequente diminuição das desigualdades
e crises políticas econômicas que constantemente ameaçam as sociedades
democráticas. Legitimando a participação efetiva das decisões da maioria
da sociedade. “o dinamismo da democracia é incontestável, assim como
sua eficácia na estruturação da justiça” (ZAMBAM, 2012, p.224). Injusta é
a sociedade que negligencia a democracia, e justa é a sociedade que se preocupa com a realização das pessoas garantindo a liberdade substantiva, ou
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seja, a capacidade de da atuação da sociedade como cidadão na efetivação
da ordem democrática.
4 Considerações finais
Políticas Públicas alternativas e solução de conflitos, oportunizada
junto a seus Cejusc’s dos Tribunais do Brasil, por meio pré-processual, podem ser o caminho para uma melhor efetividade à solução do litígio entre
as partes, em especial a negociação direta, pela via da autocomposição e
na garantia de direitos constitucionais, ainda que extrajudicial, deve ser
recebida, como uma possibilidade célere de oportunizar a liberdade de escolha na vida de cada cidadão (capabilities) rompendo culturas e
produzindo oportunidades eficientes através das Políticas Públicas, com
promoção da liberdade social e poder de escolha dos cidadãos, de maneira
justa, perfeita e igualitária, deixando os mais desiguais iguais
A teoria de justiça, segundo Amartya Sen, é um indicativo seguro para
a justificação e legitimidade de um modelo de desenvolvimento caracterizado pela sustentabilidade de uma forma democrática na qual todo o
cidadão deve ter a liberdade de escolha com base na moral e costumes
próprios e de maneira democrática tenha esse respaldo do Poder Público
na busca de soluções para as suas demandas. A concretização do ideal de
justiça tem uma repercussão direta na organização de uma sociedade
justa, com capacitações (capabilities) de equalizar a atuação do Estado
junto à sociedade. Sendo a liberdade os meios principais para o desenvolvimento social. A democracia não é apenas um ideal singular, mas um
sistema de organização social, que se mostra eficiente quando consegue
superar os conflitos e a diminuição das desigualdades sociais. Injusta é
uma sociedade negligente e justa é uma sociedade que tem preocupação
social com o seu povo.
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O direito fundamental de liberdade
como facilitador da democracia:
quais são os óbices para a estrutura de
uma sociedade livre segundo Amartya Sen?
Nicole Vicenzi Beutler 1
Simone Paula Vesoloski 2
19F

1 Introdução
O presente estudo foca na problemática de como a liberdade política
afeta a democracia. Baseando-se no pensamento de Amartya Sen, a liberdade torna-se muito mais complexa face a diversos elementos
constituintes, principalmente, em relação à questão econômica.
Dessa forma, apesar da liberdade ser princípio básico de um Estado
Democrático, percebe-se que de fato a liberdade não é a mesma dentre os
cidadãos.
O artigo pauta-se em conceituar a liberdade, especificando seu papel
democrático e fundamental. Em seguida, no segundo capítulo, destaca-se
de forma mais especificada o entendimento de Amartya Sen acerca da liberdade, com ênfase à discussão sobre a tenuidade de referida garantia
face a critérios de renda e, por conseguinte, de capacidade. Por fim, no
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terceiro capítulo, visa-se analisar de que forma a restrição ou a manipulação da liberdade afeta a democracia.
2 A liberdade como direito básico, fundamental e essencial a todo
indivíduo
Constante no art. 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, a liberdade:
[...] consiste em poder fazer tudo o que não prejudicar outrem; assim o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites senão os que
garantem aos demais membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos.

A nível nacional, expresso no art. 3º da Constituição Federal, juntamente de justiça e de solidariedade, são os elementos basilares do Estado
Democrático de Direito (BRASIL, 1988).
Ademais, a liberdade trata-se de direito de primeira dimensão, relacionado intrinsecamente à dignidade da pessoa humana, como ensina Bobbio.
Amartya Sen, esclarece sua visão acerca da relevância da liberdade,
como elemento de coesão social, uma vez que posiciona o indivíduo na
sociedade: “o reconhecimento de que a liberdade é importante também
pode ampliar as preocupações e compromissos que temos” (2011, p. 261).
Ainda, neste sentido, Sen (2001, p. 69) compreende que:
A posição de uma pessoa num ordenamento social pode ser julgada por duas
perspectivas diferentes, que são (1) a realização de fato conseguida, e (2) a
liberdade para realizar. A realização liga-se ao que conseguimos fazer ou alcançar aquilo que valorizamos.

Nesse sentido, Sen (2001) tenta buscar a uma caracterização adequada
para o conceito da liberdade, entendendo como uma forma de conjuntos alternativos que perfectibilizam as realizações que cada indivíduo tem o poder
de realizar. Ainda o autor destaca que a forma de distinção dessa realização
esta ligada ao aspecto econômico.
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A distinção entre realização e liberdade pode ser ilustrada por duas interpretações diferentes da análise da renda real que podem ser encontrada na
literatura que frequentemente não são claramente distinguidas. A avaliação de
renda real pode ser vista como a avaliação do benefício que uma pessoa percebe de um pacote particular de mercadorias que adquire (SEN, 2001, p. 74).

Para Sen (2001) esse conjunto orçamentário que (im)possibilita a realização, “representa a extensão da liberdade da pessoa neste espaço, quer
dizer, a liberdade de lograr o consumo de vários pacotes alternativos de
mercadorias” (SEN, 2001, p. 76). Assim, esse conjunto orçamentário é
prerrogativa e peculiaridade de cada indivíduo, tendo por base os recursos
de cada pessoa.
“Se estamos interessados na liberdade de escolha, então temos de considerar as
escolhas que uma pessoa de fato tem, e necessitamos pressupor que os mesmos
resultados sobre as quais essa pessoa tem controle. [...] a valoração da liberdade
impõe exigências rigorosas sobre nossa consideração, exigências que não podem
ser satisfeitas pela consideração de alguma coisa.” (SEN, 2001, p. 76).

Por conseguinte, Amartya Sen (2001) aponta a capacidade como uma
forma de realiza-se, haja vista que reflete a liberdade da pessoa para seguir
um ou outro tipo de vida. Então o conjunto orçamentário como já menciona, e o conjunto capacitário perfectibilizam a liberdades dos indivíduos
para escolher dentre as possíveis vidas. Esses conjuntos proporcionam
oportunidades para os indivíduos.
A capacidade é principalmente um reflexo de liberdade para realizar funcionamentos valiosos. Ela se concentra diretamente sobre a liberdade como tal e
não sobre os meios para realizar a liberdade, e identifica as alternativas reais
que temos. Nesse sentido, ela pode ser lida como um reflexo de liberdade substantiva. Na medida em que os funcionamentos são construtivos do bem-estar,
a capacidade representa a liberdade de uma pessoa para realizar bem-estar.
(SEN, 2001, p. 89).
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Nesse diapasão, Sen (2001), defende que a realização do bem-estar
de cada indivíduo depende do conjunto orçamentário e do conjunto de capacidades, contudo, é necessário que a própria liberdade de escolha que
influenciará na qualidade de vida e bem-estar propriamente dito de cada
pessoa.
Neste ínterim, Sen (2001, p. 104) compreende a liberdade do bemestar como uma liberdade “para fazer acontecer as realizações que se valoriza e se tenta produzir”. Aduzindo o conjunto capacitário como uma
liberdade da condição do agente, devendo ser vista de modo mais amplo,
“incluindo aspectos de estados de coisas que se relacionam com objetivos
da condição do agente, da pessoa”.
Sen (2001) certifica-se que conceituar a liberdade é tarefa complexa,
pois está atrelada ao poder de escolha que muitas vezes é efêmero.
Alguns tipos de escolha podem ser partes valiosas da vida, dando-nos razão
par considerá-los preciosos. Mas existem outras coisas às quais podemos não
ter qualquer razão maior para atribuir valor, e a exigências obrigatória de enfrentá-las e lidar com elas pode nos impor perda de tempo e energia, desta
podemos ter boas razões para nos ressentir. Portanto, a expansão de alguns
tipos de escolha pode reduzir nossa capacidade (ability) de escolher estilos de
vida que poderíamos apreciar bastante (SEN, 2001, p. 112).

A respeito do tema que envolve liberdade, tem muitas concepções,
muitos aspectos valorativos, mas para Sen (2001, p. 118), a liberdade pode
ser identificada “como um valor que exige certas coisas sejam consideradas seriamente por aquela razão (seja ela valorada ou não também por
alguma razão) ”.
3 A liberdade como oportunidade e as prerrogativas de entendimento
a respeito das capacidades
A valorização da liberdade para Amartya Sen (2011) apoia-se em duas
razões no mínimo, a primeira vislumbra a possibilidade de maior oportunidade, relacionando-se com a destreza para realizar o que cada indivíduo
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valoriza, já a segunda razão de valorização se embasa na importância ao
próprio poder de escolha do cidadão, na qual retrata que a escolha é espontânea e acontece por livre vontade, sem restrições impostas por outras
pessoas.
Por conseguinte, Sen (2011) compreende que o aspecto da oportunidade da liberdade é extremamente plural, não podendo estreitar a
compreensão desta oportunidade, devendo vê-la de modo amplo para ter
maior plausibilidade.
Destarte, Sen (2011, p. 264-265), salienta que:
A distinção entre as visões estreita e ampla da oportunidade será bastante central quando passarmos da ideia básica da liberdade a conceitos mais
específicos, como as capacidades que uma pessoa tem. Devemos examinar,
nesse contexto, se a capacidade de uma pessoa pode levar o tipo de vida que
valoriza deve ser avaliada apenas pela alternativa de culminação com a qual
ela realmente acabaria, ou através do uso de uma abordagem mais ampla, que
leve em conta o processo de escolha envolvido, em especial as alternativas que
ela também escolher, dentro de sua aptidão real para fazê-lo.

Nessa circunstância, Sen (2011) ressalta ao se referir a respeito das
oportunidades, uma pessoa tem uma vantagem menor, menos favorecida
do que outra pessoa, se ela tiver uma menor capacidade, por consequência,
ela terá uma oportunidade real menor para realizar de fato, o que realmente ela valoriza.
É nítido e importante cada indivíduo ter a capacidade de realizar
aquilo que valoriza, e a ideia de liberdade vem ao encontro para enfatizar
que todos os indivíduos são livres para determinar o que querem, o que
valorizam e obviamente o que escolhem. Conceituando que a capacidade
está ligada “com o aspecto de oportunidade da liberdade, visto com relação
a oportunidades ‘abrangentes’, e não apenas se concentrando no que acontece com a ‘culminação’” (SEN, 2011, p. 266).
Ao encontro dessa linha de pensamento, Sen (2011) entende como
múltiplas as formas de realizações que cada indivíduo pode valorizar, “variando desde estar bem nutrido ou evitar a morte precoce até tomar parte
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na vida da comunidade e desenvolver a aptidão para seguir os planos e as
ambições ligados ao trabalho” (SEN, 2011, p. 267).
Assim, para Sen::
A abordagem das capacidades se contra na vida humana e não apenas em alguns objetos separados de conveniência, como rendas ou mercadorias que
uma pessoa pode possuir, que muitas vezes são considerados, principalmente
na análise econômica, como o principal critério do sucesso humano. Na verdade, a abordagem prepõe um sério deslocamento desde a concentração nos
meios de vida até as oportunidades reais de vida.(SEN, 2011, p.267-268)

A abordagem das capacidades para Sen (2011) está interessada em
transferir o foco sobre os meios que são considerados úteis para perfectibilizar a liberdade humana, para a oportunidade de satisfazer e realizar os
propósitos individuais. Sen (2011) exemplifica a mudança de rumo em favor de uma capacidade, sendo que esta diferença pode ser gritante,
significativa e constitutiva:
[...] se uma pessoa tem renda alta, mas também é muito propensa 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. Ela com certeza tem mais de um meio
para viver bem (isto é, uma renda elevada), mas enfrenta dificuldades em converter essa vantagem em boa vida (ou seja, vivendo de forma que tenha razão
para celebrar) devido as adversidades da doença e à deficiência física. Temos
que olhar em vez disso para o quanto ela pode de fato realizar, se assim o
deseja, de um estado de boa saúde, bem estar 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 de boa vida ajuda a gerar um aumento
significativo do alcance do exercício avaliativo. E o uso da perspectiva das capacidades começa precisamente aí. (SEN, 2011, p. 268-269).

Nessa explicação, Sen percebe que a capacidade está ligada à capacidade econômica.
E a partir desse entendimento, Sen faz a ressalva relacionada a capacidade, na qual ela deve ser vista de modo central não apenas “ o que uma
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pessoa realmente acaba fazendo, mas também o que ela é de fato capaz de
fazer, quer escolha aproveitar essa oportunidade, quer não” (SEN, 2011, p.
269).
Para Sen, a ideia de capacidade proporciona uma divergência de
maior ou menor escolha para a própria realização de cada indivíduo, e a
partir dessa capacidade que vai ser concretizada e orientada a liberdade e
a oportunidade “ ou seja, a aptidão real das pessoas para escolher viver
diferentes tipos de vidas a seu alcance, em vez de confinar a atenção apenas ao que pode ser descrito como a culminação, ou consequências da
escolha”, (SEN, 2011, p. 271).
Insta salientar que Sen expressa que a capacidade esta ligada com uma
oportunidade ampla ou uma oportunidade restrita, na qual a oportunidade
ampla da um maior poder de escolha, de liberdade em fazer o uso ou não
dessa oportunidade, já a oportunidade restrita não proporciona ao indivíduo
um poder de escolha, gera uma limitação nessa liberdade e como consequência a oportunidade também diminui e se limita. Porém, “ao julgar as
vantagens que diferentes pessoas têm em relação a outras, temos que olhar
para as capacidades totais que conseguem desfrutar”, (SEN, 2011, 287).
Nesse sentido, Sen (2000) considera a capacidade ligada à liberdade
substantiva, haja vista, esta é tida como a liberdade de participação política
ou a oportunidade de receber uma educação básica, boa saúde ou assistência médica, sendo que esses fatores representam liberdades e direitos que
contribuem para o progresso econômico, ou seja, para o desenvolvimento.
Esta ideia de liberdade como oportunidade, frisa a liberdade como aquilo
que cada indivíduo valoriza para a sua vida e como a liberdade substantiva
proporciona a continuidade para seguir com os objetivos valiosos que cada
indivíduo considera importante para sua vida.
Com isso, Sen menciona a capacidade interligada com a liberdade
substantiva, na qual tem o “[...] papel central à aptidão real de uma pessoa
para fazer diferentes coisas que ela valoriza”, (SEN, 2011, p. 287). Este entendimento de Sen se embasa não apenas nos recursos que cada indivíduo
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tem relacionado a posses, riquezas e rendas, mas sim na oportunidade real
e direito de cada pessoa.
No entanto, Sen enfatiza que cada indivíduo pode ter oportunidades
distintas para converter, por exemplo, a renda em outros bens primários
com a finalidade de uma vida com maior conforto e qualidade e no tipo de
liberdade valorizada na vida humana. Nesse viés, “[...] a relação entre recurso e pobreza é variável e profundamente dependente das características
das respectivas pessoas e do ambiente em que vivem, tanto natural como
social. (SEN, 2011, p. 289).
Sendo assim, Sen (2011) elenca no mínimo quatro formas de variação
na conversão de renda nos variados tipo de vida que cada indivíduo pode
levar. A primeira fonte de variação esta ligada a heterogeneidade pessoal,
onde cada indivíduo tem uma característica física díspares conexa com a
idade, gênero, genética etc. A segunda se refere a diversidade no ambiente
físico, incluindo condições climáticas, ambientais, etc. Já a terceira fonte de
variação se associa a variação no clima social, a qual é influenciada pela
saúde pública, condições epidemiológicas, estrutura de ensino público, ausência ou maior incidência de crimes e violência , etc. A quarta variação
se correlaciona com as diferenças de perspectivas relacionais, que condizem os padrões estabelecidos de comportamento de cada indivíduo
inserido na sua comunidade.
Ainda Sen aponta:
“desvantagens entre diferentes fontes de privação, e essa pode ser uma consideração de extrema importância para a compreensão da pobreza e a
elaboração de políticas públicas para enfrentá-la. As desvantagens como idade,
deficiência ou doença, reduzem a aptidão de uma pessoa para ganhar uma
renda. Mas elas também tornam mais difícil converter a renda em capacidade,
uma vez que uma pessoa mais velha, mais inábil ou mais doente pode precisar
de mais renda (para assistência, tratamento ou prótese) [...]”. (SEN, 2011, p
290-291)

Nesse diapasão, para Sen (2011, p. 321) “[...] a capacidade é um aspecto da liberdade e se concentra especialmente nas liberdades
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substantivas”. A capacidade de um indivíduo pode ser caracterizada como
liberdade para o bem estar e como liberdade de agência, a qual reflete a
liberdade para promover e buscar qualquer objetivo e valor que cada indivíduo tem razão para promover. E cada importância atribuída a cada
objetivo trata-se de uma decisão que cada a cada pessoa, a fim de escolher
livremente suas prioridades do modo que achar relevante.
4 De que forma a liberdade afeta a democracia
Sen materializa a relação entre liberdade e injustiça. Inicialmente, estabelece que a capacidade individual se reflete nos anseios e projeções:
“nossa capacidade para levar o tipo de vida que com razão valorizamos” (
SEN, 2000, p. 323). Com essa afirmação, delimita que proporcionalmente
à capacidade está o engajamento, o interesse em objetivos.
Nesse sentido, insta destacar a concepção do autor sobre como a
renda afeta a oportunidade de um indivíduo:
[...] os níveis de renda real desfrutados pelas pessoas são importantes porque
lhes dão oportunidades correspondentes de adquirir bens e serviços e de usufruir
padrões de vida proporcionados por essas aquisições. ( SEN,2000, p. 330).

Acerca da liberdade, o autor enuncia a diversidade de ênfases que pode
receber, tal variação decorre de “ (1) ter menos desigualdade de liberdade e
(2) obter a máxima liberdade possível para todos, independentemente das
desigualdades” ( SEN, 2000, p. 324). Ou seja, mesmo dentro de uma mesma
nação, os ideais de justiça não são unânimes, dependem da forma como é
concebido individualmente, e nesse aspecto, revela a discrepância entre indivíduos que tem mais ou menos liberdade, por exemplo.
Em terceiro lugar, relaciona a concepção de justiça o debate público,
a discussão aberta dos problemas: “o papel da discussão pública no questionamento dos ditames da sabedoria convencional quanto a aspectos
práticos e valorações pode ser decisivo para o reconhecimento da injustiça” (2000, p. 324).
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Em quarto lugar, determina a necessidade de os indivíduos serem
protagonistas, como “adultos responsáveis tem de ser incumbidos de seu
próprio bem-estar” (2000, p. 326). Nesse momento é necessário delimitar
uma comparação entre o modelo proposto por Sen, no qual toda a população, sendo capaz e ciente da desigualdade e tendo finalidade em comum,
qual seja, a justiça, e o desempenho do papel do cidadão como apenas
agente passivo, que alheio às discussões, somente cabe receber benefícios
e serviços de assistência social, que mantém sua condição.
Com isso, resta evidente de que forma a liberdade conecta-se aos parâmetros de justiça de um povo.
Para Sen, o desenvolvimento de um país está relacionado à qualidade
da liberdade individual. Nesse sentido, elenca, sistematicamente, a forma
como as necessidades econômicas de um país subdesenvolvido necessita
de liberdades individuais:
1) Sua importância direta [dos direitos políticos e sociais, representantes da
liberdade] para a vida humana associada a capacidades básicas (como a
capacidade de participação política e social);
2) Seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são ouvidas
quando expressam e defendem suas reivindicações de atenção política
(como as reivindicações de necessidades econômicas);
3) Seu papel construtivo na conceituação de “necessidades” (como a compreensão das “necessidades econômicas”). ( SEN,2000, p. 175).

Ainda, é necessário destacar o esclarecimento aos argumentos contrários às liberdades civis e políticas. Dentre os principais argumentos contra o
estabelecimento da liberdade, estão a alegação de que a liberdade tolhe o
desenvolvimento econômico; de que, posta a possibilidade de escolher entre
liberdades políticas e satisfação das necessidades econômicas, o escolhido
pela população é a segunda; e de que liberdades são priorizadas no ocidente,
não sendo parte cultural necessária no oriente (SEN, 2000, p. 176).
O presente estudo abordará com ênfase a forma como Sen responde
as duas primeiras alegações, em vista do caráter cultural e sociológico da
terceira premissa.
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Em primeiro lugar, o autor defende que regimes autoritários não estão necessariamente ligados ao desenvolvimento econômico de uma
nação, eis que existem vários exemplos práticos de nações que apesar de
conterem governos autoritários, não deixaram de ser subdesenvolvidos.
Em segundo lugar, acerca da afirmação de que populações menos desenvolvidas não se importam com democracia e direitos políticos, Sen cita
vários países subdesenvolvidos que na história recente protestaram pela
manutenção das liberdades face a supressão de direitos com a promessa
de desenvolvimento, a título exemplificativo estão Tailândia, Paquistão,
Mianmá e Índia, este, o país com um dos mais pobres eleitorados do
mundo (2000, p. 179).
Nessa perspectiva, resta claro que a democracia, segunda Sen, revelase como a melhor forma de estruturação de um estado, em face da possibilidade de autoritarismo, como supramencionado.
São, dessa forma, os óbices à estruturação de uma democracia – ligada à justiça – as formas de cerceamento da liberdade, seja mediante à
supressão de direitos pelo Estado, em virtude de uma promessa de desenvolvimento, ou seja em detrimento de uma situação econômica que não
permita o engajamento de determinadas camadas da população.
O acesso aos direitos políticos e civis, além de permitir a expansão da
capacidade individual – como abordado mais especificamente no segundo
capítulo – tem por consequência o ativismo político e a persecução de mais
direitos, como saúde e educação. Em outras palavras, a liberdade individual é seguida de engajamento político, elemento fundamental para o
desenvolvido da sociedade.
5 Conclusão
A liberdade, apesar de constante em inúmeras legislações ao redor do
mundo, trata-se de princípio ligado à dignidade da pessoa humana, ou
seja, é extremamente subjetivo.
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Todavia, o estado deve destinar atenção a concretização da liberdade,
que se reflete em liberdade política, facilmente. Paralelo a isso está a questão econômica, que se manifesta nas capacidades e realizações individuais.
O pensamento de Sen converge nesse sentido, qual seja, de que a liberdade é essencial a qualquer estado, necessária ao desenvolvimento
saudável de uma nação.
Dessa forma, a intensa relação entre os direitos civis e políticos e a
justiça, conforme brevemente explicitado no presente estudo revela que
proporcionalmente onde há mais liberdade há mais democracia e, por conseguinte, justiça.
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1 Introdução
Amartya Kumar Sen nasceu na Índia, em 1933. É professor do Trinity
College da Universidade de Cambridge na Inglaterra. É uma referência em
teoria da escolha social e em economia do bem-estar, tendo demonstrado ao
longo da sua vasta obra uma profunda preocupação com a pobreza, a fome,
a justiça, a desigualdade social, a ética e o desenvolvimento, o que lhe valeu
a atribuição do Prêmio Nobel de Economia em 1998 (ABREU, 2012).
A originalidade do seu pensamento traduz-se na tentativa de enfatizar todos os componentes sociais e políticos do desenvolvimento, sem
negar a importância do mercado na criação de riqueza, propondo uma
análise integrada das esferas econômica, social e política [...]. Outro dos
elementos centrais do pensamento de Sen é o valor absoluto da democracia, incorporado na sua definição de desenvolvimento, entendido como um
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processo de expansão das liberdades políticas, facilidades econômicas,
oportunidades sociais, garantia de transparência, segurança e proteção
(ABREU, 2012).
Com base nesses pensamentos e os estudos de Sen, esse estudo caracteriza e avalia os aspectos que compõem a cidade, o entendimento do
seu crescimento urbano e também o porquê determinadas áreas são ocupadas, pois os resultados do crescimento impactam o presente e futuro dos
que nela habitam, definindo na maioria das vezes quais áreas serão marginalizadas dentro da cidade (como as ocupações irregulares e favelas) e
quais áreas serão elitizadas (como os condomínios fechados).
Em pouco mais de 50 anos o Brasil passou de um país majoritariamente rural para um país urbano, porém a infraestrutura das cidades não
acompanhou essa explosão de crescimento, comprometendo as condições
de vida oferecidas à população. O êxodo rural se deu principalmente pelo
aumento das atividades industriais nessas áreas e a grande oferta de emprego disponível, entretanto, também foi impulsionado pela valorização
dos produtos agrícolas destinados à importação (o comércio da terra para
cultivo teve seu preço superfaturado) (MARICATO, 2003).
A cidade de Passo Fundo possuía uma população estimada de 199.799
habitantes em 2010 e até então, era o 12° município mais populoso do Estado do Rio Grande do Sul, Estando localizado no norte do estado (Figura
1), destacando-se como polo da saúde, apresentando um crescimento exponencial nas últimas décadas (IBGE, 2010). Essa expansão, embora
delimitada pelo Plano Diretor vigente, se mostra desordenada e sem estruturação, pois o déficit habitacional e os problemas sociais continuam
crescendo. Com o alto valor dos aluguéis e dos impostos sobre as necessidades básicas (água, luz, alimentação, etc.), a população acaba sendo
levada à informalidade (MARICATO, 2011).
Nos aspectos urbanísticos, é considerada uma cidade densa de médio
porte (devido ao número elevado de edificações). Também é uma cidade
com muita oferta de instituições de ensino, sendo pelo menos oito especializadas em ensino superior, o que atrai muitos estudantes da região,
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alimentando também o mercado imobiliário e aumentando o número de
usuários da cidade na maior parte do ano (IBGE, CENSO 2010).

Figura 1 – Localização Nacional/Estadual/Municipal. Fonte: Google Maps (2018). Adaptado por Paula Polese
(2019).

A construção da ferrovia e a oferta de emprego que vinha com ela,
colaborou decisivamente para que a urbanização se desenvolvesse ao
longo de seu percurso, aparecendo como novo fator de ordenamento urbano. O ramal ferroviário de Passo Fundo até Cruz Alta foi construído em
1898, e Passo Fundo-Marcelino Ramos em 1910, sendo que o comércio e a
produção do município eram dependentes dos tropeiros e dos carros de
bois até então. Dessa forma, a cidade foi interligada por três grandes eixos
ferroviários que ditavam toda estrutura de crescimento: Avenida Brasil
(antigo caminho dos tropeiros), Avenida 7 de Setembro (acompanhando o
caminho da antiga ferrovia) e Avenida Presidente Vargas (antiga Avenida
do Progresso) (MIRANDA; MACHADO, 2005).
A pesquisa de dissertação do mestrado trata-se da temática da Segregação sócio espacial, do processo de formação e consolidação dessas a
partir de 1980 (quando as ocupações começaram a consolidar-se) até 2019.
Nesse artigo, optou-se por estudar uma pequena parte dessa formação áreas da região Beira Trilho - ,com adensamento irregular onde existe uma
parte operacional da ferrovia, ou seja, que permanece sendo utilizada para
a escoação agrícola, transporte de derivados de petróleo e materiais de
construção de grandes empresas da cidade. A dissertação insere-se linha
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de pesquisa de Morfologia, usos e apropriações das edificações e dos espaços construídos, dos processos que os originam bem como a relação entre
os diferentes aspectos que contribuem para questões centrais do urbanismo, sendo a segregação sócio espacial e o déficit habitacional.
Partindo dos conceitos fundamentais de Sen onde a liberdade é essencialmente um produto social e sem ela a pessoa perde sua dignidade
(SEN, 2000), o objetivo desse estudo é analisar como a Teoria de Amartya
Sen dialoga com o objeto de pesquisa, partindo das discussões que aconteceram no seminário avançado sobre Amartya Sen, ministrado pelo
Doutor em Ciências Sociais, Professor Henrique Kujawa e o PhD em Filosofia, Professor Neuro José Zambam, sendo que o evento ocorreu no mês
de maio de 2019 na Faculdade Meridional (IMED).
2 Evolução das cidades
Pertencemos a um país de industrialização tardia que se fez com baixos salários e, portanto, corresponde a uma urbanização dos baixos
salários. Uma parte da população, principalmente a população trabalhadora, não ganha para comprar uma casa no mercado imobiliário formal
capitalista, pois seu salário não é suficiente para tal. [...] Essas pessoas
compõem uma força de trabalho barata que constrói na periferia suas próprias moradias, sem lei, nos fins de semana, retirando do salário somente
o essencial para a construção (MARICATO, 2009).
O Brasil se urbanizou no século XX muito rapidamente. Do ponto de
vista econômico o país cresceu muito de 1940 a 1980 (mais de 7% a.a.),
mantendo a desigualdade social. As multidões que vinham para as cidades,
durante esse período, de alguma forma puderam se beneficiar das migalhas caídas do banquete mantido pelo alto crescimento econômico. A vinda
dessa população do campo para a cidade, por pior que fosse a condição na
cidade, era melhor que no campo: a mortalidade infantil diminuiu consideravelmente, a expectativa de vida e a escolaridade aumentaram, tudo
isso tem muito a ver com processo de urbanização. [...] A cidade pode ser
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vista então como palco das relações sociais ou palco dos negócios, mas ela
pode ser vista como o próprio negócio ou mercadoria. Há uma diferença
entre ser suporte, palco onde as coisas acontecem ou objeto central do processo de acumulação. (MARICATO, 2009).
“A população de Passo Fundo se aloja, em sua maioria, em más condições.
Mantémse grande número de vivendas obsoletas, principalmente ao longo da
avenida (em maior quantidade desde o Boqueirão até a linha férrea – parte
mais antiga da cidade). São imóveis antiqüíssimos, em mau estado de conservação, habitados por famílias de classe média (e mesmo os de peor estado, por
elementos ainda mais pobres), os quais imprimem um aspecto de decadência
à várias partes da cidade. As casas de madeira predominam em tôdas as zonas
exteriores ao centro tradicional ou à avenida Brasil”. (PAIVA, 1953. p. 34.)

Ao avaliar o contexto geral da urbanização e pessoas que participam
desse processo, é possível observar formas de destituição e de exclusão,
sendo que as desigualdades sociais comprimem ou anulam as liberdades
efetivas de milhões de pessoas, em um mundo globalizado e urbanizado
com progressos materiais extraordinários, deixando a necessidade cada
vez mais urgente de buscar formas de distribuição da riqueza gerada que
permitam ampliar as liberdades efetivas das pessoas. (ABREU, 2012).
3 Discussão e resultados
Sen explica que devem ser diminuídas as injustiças evitáveis, ou seja,
a preocupação maior é delinear uma teoria que possa orientar decisões
políticas que possam ampliar a justiça social. Ele também defende a ampliação das capacidades, da liberdade e da democracia. A seu ver, uma das
mais difíceis questões a ser resolvida é a seleção das capacidades que são
importantes de fato, inclusive os Relatórios de Desenvolvimento Humano
(RDHs) têm argumentado que capacidades que requerem atenção prioritária das políticas públicas deveriam alterar-se com o passar do tempo e
de uma comunidade para outra Com o passar dos anos, entretanto, outras
capacidades humanas têm atraído maior atenção, principalmente as que
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estão ligadas à liberdade de opressão social e política. Os relatórios têm
afirmado que gozar de liberdade civil e política e participar da tomada de
decisões em uma comunidade eram tão importantes como ser alfabetizado
e ter boa saúde (SEN, 1989; FUKUDA, 2002).
Os RDHs utilizam dois critérios na decisão de quais capacidades são
importantes: primeiro, elas devem ser universalmente valorizadas; segundo, elas precisam ser básicas, de forma que sem elas várias outras
capacidades seriam excluídas. Assim sendo, colocar o foco nas capacidades
que são universalmente valorizadas e básicas, é apenas o mais óbvio, sendo
que estas foram então refletidas nos indicadores de desenvolvimento humano (IDH), que incluiu as capacidades de instrução, de sobrevivência e
de um padrão decente de vida (FUKUDA, 2002).
Sen expõe que o conceito de capacidade é expresso por uma ideia de
igualdade de oportunidades, valorizando a liberdade das pessoas. Entende-se que estas possam viver a vida como imaginam ser mais sensato
e de lutarem pelo alcance dos seus objetivos, fazendo escolhas genuínas,
ou seja, não pressionadas – por outras palavras, liberdade de escolha.
Amartya também destaca estar adequadamente nutrido, gozar de boa saúde e não ter mortalidade prematura. A relevância do conceito está em ser
feliz, ter autorrespeito e fazer parte da vida da comunidade. De fato não é
isso que tem acontecido nas sociedades em geral, pois as oportunidades
envolvem não apenas as disponibilidades em recursos, mas também o
acesso das pessoas a esses recursos, o que depende das habilidades e talentos para usufruir. A ausência dessas habilidades e talentos limita a
liberdade de ter e fazer escolhas, uma vez que a escolha genuína pressupõe
capacidades para fazer ou para não fazer, para escolher e lutar pelos objetivos (SEN, 2010). Para Sen, a noção de ‘capacidades’ está intimamente
relacionada com a noção de liberdade efetiva, que resulta dos funcionamentos, ou seja, os ‘teres’, ‘seres’ e ‘haveres’ das pessoas (KANG, 2011).
Maricato (2009) expõe um exemplo que gerou as capacidades e liberdades que Sen destaca ainda que não enfoque a moradia em si: o CEU
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(Centro de Educação Unificado), na cidade de São Paulo, considerado pela
autora o projeto o mais importante de requalificação da periferia pobre.
“É como se você colocasse uma nave espacial dentro daquele território: um edifício de boa arquitetura, bem equipado, que permite que a moçada que vive
aqui, que é vítima da polícia, principalmente adolescentes negros em São Paulo
que são mortos de forma impressionantemente insensível. No CEU as crianças
e os jovens tinham natação, aulas de teatro, de cinema pessoal muito qualificado. Aqui está uma proposta que entendo até mais importante que a moradia,
pois forma pessoas. Para formar as crianças, e adolescentes que vivem num
exílio no bairro. O “exílio na periferia” como afirmou Milton Santos. O exílio é
maior, pois não há transportes eficientes e baratos. Então, as pessoas vivem
imobilizadas dentro dos seus bairros pobres do ponto de vista de equipamentos
coletivos e de serviços coletivos.” (MARICATO, 2009).

Cada vez mais ocorrem tentativas de melhoria em aspectos das periferias urbanas em geral, tentando requalificar as condições de vida da
população em conjuntos habitacionais construídos com muita participação
social e qualidade arquitetônica, por exemplo. Na cidade de Passo Fundo,
pode-se citar o Loteamento Canaã (Figura 2), realizado principalmente
por iniciativa do Grupo Mulheres Unidos Venceremos. A entidade surgiu
em 1999 a partir de um grupo descontente da própria Associação de Moradores do bairro, pois não sentiam efetivas melhoras nas condições de
vida dos moradores (KUJAWA; ZAMBAM, 2018).
A construção e efetivação do Projeto Canaã foi realizado através de uma
política pública associada a um programa de governo e, além da construção
das casas (Figura 3), desenvolveu um conjunto de atividades e utilizou metodologias que potencializam os indicadores de desenvolvimento humano
(IDH). O projeto social foi implementado juntamente com ações que contribuem para o aumento da escolarização, de cursos profissionalizantes e
melhoria nas relações interpessoais (KUJAWA; ZAMBAM, 2018). A ação coletiva - movimentos sociais - tem sido o principal motor atrás do progresso,
na medida em que obtém sucesso em promover maiores mudanças políticas, necessárias para o desenvolvimento humano, como, por exemplo, o
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reconhecimento da igualdade de gênero, a necessidade de proteger o ambiente, ou realmente, o reconhecimento para promover e proteger o amplo
conjunto de direitos humanos (FUKUDA, 2002).

Figura 2 – Visão Geral do Loteamento Canaã a partir da rua principal. Fonte: Paula Polese (2019).

Figura 3 – Residência do Loteamento Canaã – Planta já pensada para uma futura ampliação. Fonte: Paula
Polese (2019).

Ao considerar os ocupações da Beira Trilho do municipio, o problema
torna-se muito mais complexo e a solução cheia de obstáculos. Levantamentos apontam que a faixa de ocupação na cidade de Passo Fundo está
entre 12 e 15 km de extensão no percurso da ferrovia (Figura 4 e 5), contabilizando mais de mil famílias (CDHPF/EdIFIBE, 2005), sendo que a
maior parte encontra-se dentro da faixa de domínio de 15 metros (largura
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da margem da ferrovia prevista para ser área não edificável - Lei nº
6766/79, no seu Art 4º, inciso III).

Figura 4 – Ocupações do Bairro Victor Issler dentro da faixa de domínio. Fonte: Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF), (2017).

Figura 5 – Ocupações Irregulares na faixa de domínio da ferrovia – Passo Fundo. Fonte: Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo (CDHPF), (2017).

Segundo o estudo realizado em 2007 por KALIL et. al., a maioria dos
ocupantes utiliza material misto para a construção de suas residências (alvenaria e madeira), 4% disseram utilizar compensado e 5% dizem ter piso de
chão batido. Sobre o estado de conservação do domicílio, os moradores avaliam como 46% regular; 20% péssimo; 20% bom e 14% precário. Quanto à
existência de banheiro, 71% mencionam ter sanitário e 29% não o ter.
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“A ocupação deu-se em razão da ausência de condições para viabilizar moradia
adequada – o que pode ser completado pela falta de políticas e programas de
atendimento das demandas deste tipo de população. Considerando-se que a
ocupação ocorre de forma individual, não havendo registro de organização social ou política para tal, também não há registro de retirada forçada. O que se
nota é uma conivência dos gestores públicos ao longo do tempo, já que as administrações públicas foram oferecendo serviços públicos, tais como água,
energia elétrica e telefonia.” (KALIL et al., 2007).

A localização de favelas e áreas ambientalmente frágeis, protegidas por
lei ocorre pela falta de interesse do mercado imobiliário em relação a essas
terras. São as terras que sobram, facilitando os assentamentos. Na medida
em que são desprezadas pelo mercado privado legal, passam a não ser interessantes também ao poder público (VILLAÇA, 1999; MARICATO, 1999).
Sen critica os fundamentos da economia do bem-estar e considera uma
concepção inadequada dos males sociais, como a pobreza – sendo o bemestar social resultado do bem-estar individual, propondo que os economistas
produzam uma definição de bem-estar individual e das formas da sua agregação. Na sua perspectiva, a ineficiência do mercado (enquanto mecanismo
de resolução dos problemas sociais) reside no fato de que ele opera num
mundo de muitas instituições, precisa de democracia, de uma estrutura legal
justa, de oportunidades sociais e equitativas de educação, saúde, entre outras; daí a necessidade da busca de um equilíbrio entre forças de mercado e
instituições sociais através da ação política e social (políticas públicas), sem
asfixiar a livre iniciativa do mercado (ABREU, 2012).
4 Considerações finais
Restam ainda muitas dúvidas acerca desse tema onde o próprio Sen
reconhece que definir um conceito de desenvolvimento é problemático e
complicado, pesando as necessidades e desigualdades de cada nação, mas a
sua influência já se faz sentir nos estudos sobre pobreza e desenvolvimento,
o que tem elevado o número de adeptos da proposta de desenvolvimento
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advogada por ele. Sen (1988, p. 23) tem coerência ao afirmar que não é necessária uma solução definitiva do problema conceitual para que aconteça
uma ação por parte dos estudiosos do desenvolvimento, uma vez que lidam
com assuntos relacionados a doenças, bem-estar, mortes e miséria. Além de
lembrar aos economistas das verdadeiras privações dos indivíduos, as contribuições de Sen já merecem papel de destaque por irem além disso: com
sua abordagem, áreas aparentemente separadas como filosofia política e desenvolvimento econômico confluem e chamam a atenção dos economistas
para os limites da implícita abordagem utilitarista e para o excessivo distanciamento que sempre houve entre o campo do desenvolvimento econômico
e o resto da Economia, que se desenvolveram de forma demasiadamente
paralela (KANG, 2011).
O problema da beira trilho é complexo e exige considerar diversas
dimensões e possibilidades, entre outras, regularização, urbanização e
produção de novas oportunidades habitacionais, sempre envolvendo ao
máximo os moradores na construção das soluções necessárias e possíveis
(KALIL et al., 2007).
Os estudos já feitos com as populações do município (seja o Loteamento Canaã, seja a própria Beira Trilho), demonstram disposição coletiva
e comunitária para pensar e propor diversas alternativas para enfrentar o
problema do assentamento irregular contanto que haja participação direta
dos moradores (Sen coloca como ter agentes ativos, envolvendo os principais interessados). No entanto, ainda está muito distante o dia em que essa
questão da moradia e das liberdades será de fato resolvida ou até mesmo
amenizada. Faz-se necessário ainda muito estudo técnico e debates envolvendo todos os interessados na resolução do problema, contando com a
colaboração e envolvimento da administração do município, órgãos responsáveis, profissionais habilitados e obviamente, da população.
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A condição de agente da mulher para a mudança social:
análise da importância das políticas públicas em Amartya Sen
Rafaela Rovani de Linhares 1
203F

1 Introdução
O tema das desigualdades sociais, especialmente nos últimos anos,
tem ganhado notoriedade nas pesquisas acadêmicas, considerando as relevantes diferenças culturais, sociais e econômicas presentes nos
territórios atualmente. A exclusão social é um tema preocupante e que
ameaça até mesmo a estabilidade democrática, visto que, quanto mais
acentuadas são as desigualdades, maiores números de pessoas são assoladas pelas condições de marginalização, exclusão e vulnerabilidade.
O foco nas questões atinentes ao aspecto econômico e de desenvolvimento das nações tem deixado para trás a importância de se tratarem
questões que afetem a vida e a sobrevivência das pessoas, principalmente
daquelas que têm sido deixadas para trás. Por isso, assinala-se a necessidade de se construírem novos referenciais para a superação da crise social,
econômica e cultural em que as sociedades se encontram.
A desigualdade de gênero e as questões que tratam da exclusão e vulnerabilidade das mulheres são temas atuais e que indicam a necessidade
de atuação do Estado e da sociedade, por meio do desenvolvimento de políticas públicas e de afirmações que contribuam para a valorização do papel
1
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da mulher no desenvolvimento humano e socioeconômico dos países. As
políticas públicas, nesse sentido, se apresentam como um potencial recurso para enfrentar graves disparidades sociais.
Com base nesses temas, o presente trabalho tem como objetivo geral
analisar a compreensão de Amartya Sen sobre políticas públicas e suas
principais referências para o desenvolvimento da condição de agente da
mulher. O intuito da pesquisa é responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual a concepção de políticas públicas em Sen e como elas podem
contribuir para a condição de agente da mulher?
Como hipótese de pesquisa, entende-se que a abordagem de Sen
acerca da importância das políticas públicas pode assinalar novos e importantes referenciais a serem considerados pelos Estados e sociedades,
principalmente para a promoção de condição de agente da mulher, compreendida a forte representatividade que seu papel desempenha no
desenvolvimento da família e da comunidade em geral.
Os objetivos específicos são: a) conceituar as políticas públicas em
Amartya Sen; b) delimitar a importância da condição de agente da mulher
para a mudança social e c) compreender como as políticas públicas podem
auxiliar na promoção de condição de agente da mulher. A pesquisa se desenvolve por meio do método dedutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica.
2 Políticas públicas em Sen e o desenvolvimento humano
O debate acerca das persistentes desigualdades econômicas e de
acesso às oportunidades de inclusão social tem ganhado relevância nas últimas décadas, especialmente nos regimes democráticos. A aceleração dos
processos globais, bem como a vida social mediada pelo mercado global de
estilo, lugares e imagens criaram um modelo de desenvolvimento dependente da atuação prioritária do mercado.
Historicamente os países adotaram a noção de desenvolvimento como
sinônima à ideia de crescimento econômico, amparando-se no ideal de que
a qualidade de vida de um país melhorava quando seu produto interno bruto
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(PIB) era aumentado. Entretanto, essa antiga visão resultou em desigualdades e problemas atuais e alarmantes, observados tanto em países pobres,
como em países ricos.
Problemas envolvendo a persistência da pobreza, as mazelas sociais,
as fomes coletivas, as privações de liberdade, as violações a direitos humanos, a negligência com as mulheres, as graves catástrofes ambientais,
dentre outros representam as limitações à liberdade em que milhões de
pessoas encontram-se submetidas no mundo e que remetem diretamente
as condições de pobreza, miserabilidade, doenças e a própria vulnerabilidade 2 a que são expostas.
Dessa forma, observa-se que a noção de desenvolvimento vista apenas
por meio do crescimento econômico e do aumento da renda da população
acaba deixando para trás aspectos qualitativos da vida das pessoas como,
por exemplo, os culturais, ambientais e sociais, fundamentais para a obtenção de bem-estar e qualidade de vida. Em sentido contrário, as formulações
teóricas de Amartya Sen remetem a condição de que a atenção das instituições deve estar voltada a liberdade social das pessoas (SEN, 2010, p. 11).
As teorias de Sen foram utilizadas pelas Nações Unidas como base para
a criação do índice de desenvolvimento humano (IDH), elaborado no intuito
de se superar a visão exclusivamente economicista de desenvolvimento. Sob
esse prisma, ao investigar as vulnerabilidades humanas, concluiu-se que
conseguir um progresso real em matéria de desenvolvimento humano não
passa exclusivamente pelo viés econômico e de crescimento econômico.
Para as Nações Unidas, o rendimento é importante para garantir recursos necessários à manutenção da qualidade de vida, como, por
exemplo, serviços educacionais, acesso aos serviços de saúde, moradia, nutrição e transporte adequados, empregos com garantia futura, dentre
204F

2

“A pobreza e a vulnerabilidade estão ligadas, são multidimensionais e, por vezes, reforçam-se mutuamente. Mas
não são sinônimos. Enquanto a vulnerabilidade constitui geralmente um aspeto importante da pobreza, ser rico não
significa não ser vulnerável. Tanto a pobreza como a vulnerabilidade são dinâmicas. Os ricos podem não ser vulneráveis sempre, ou por toda a vida, tal como alguns pobres podem não permanecer sempre pobres. Contudo, os pobres
são inerentemente vulneráveis porque lhes faltam capacidades básicas suficientes para o exercício da sua agência
humana. Sofrem muitas privações. Não só carecem de bens materiais adequados, como também tendem a ter uma
educação e uma saúde insuficientes e a sofrer deficiências noutras áreas. Da mesma forma, o seu acesso aos sistemas
de justiça pode ser limitado. Tendem a ser intrinsecamente vulneráveis”. (NAÇÕES UNIDAS, 2014, p. 19).
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outros. A conexão que se estabelece entre desenvolvimento humano e
crescimento econômico não é automática, de modo que o crescimento econômico deve vir acompanhado de desenvolvimento humano 3.
A visão de que o desenvolvimento humano pode ser promovido somente a expensas do desenvolvimento econômico parece ser uma falsa
tese. Por isso, muitos dos melhoramentos no progresso de desenvolvimento se devem a políticas sociais de serviços urbanos e rurais de saúde e
educação, por exemplo. Nesse aspecto, o crescimento econômico pode auxiliar o desenvolvimento humano quando seu objetivo for garantir
melhoramentos à vida das pessoas. Por isso, assinala-se a necessidade de
um crescimento econômico equitativo (GRUBBA, 2017, p. 155).
O conceito de desenvolvimento humano, a partir das Nações Unidas,
apresenta a perspectiva de que todos os povos estão habilitados a participar
de um abrangente processo de desenvolvimento econômico, social, cultural e
político, no qual os direitos humanos e as liberdades fundamentais possam ser
plenamente exercidos e exercitados. A partir disso, se reconhece a existência
de inúmeros obstáculos ao desenvolvimento e atribui o incremento do bemestar de todas as pessoas com base em sua participação ativa, livre, significativa e equitativa no desenvolvimento (NAÇÕES UNIDAS, 1986, p. 19).
Com o surgimento dos relatórios internacionais sobre o tema, o desenvolvimento humano passou a representar o processo de alargamento das
escolhas pessoais individuais de todas as pessoas. A expansão das liberdades,
na abordagem de Sen, corresponde ao principal fim e meio do desenvolvimento. Por esse motivo, o desenvolvimento deve estar focado na eliminação
das privações de liberdade que limitam as escolhas e oportunidades das pessoas de exercerem sua condição de agente (SEN, 2010, p. 10).
205F
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Nesse mesmo sentido, Sachs assinala que crescimento econômico de um país não é garantia de desenvolvimento:
“O desenvolvimento é um conceito multidimensional: os seus objetivos são sempre sociais e éticos (solidariedade
sincrônica). Ele contém uma condicionalidade ambiental explícita (solidariedade diacrônica com as gerações futuras); o crescimento econômico, embora necessário, tem um valor apenas instrumental; o desenvolvimento não pode
ocorrer sem crescimento, no entanto o crescimento não garante por si o desenvolvimento; o crescimento pode, da
mesma forma, estimular o mau desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é acompanhado de desigualdades sociais, desemprego e pobreza crescentes”. (SACHS, 2008, p. 71).
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Um modelo de desenvolvimento com enfoque nas liberdades apresenta
a importância intrínseca da liberdade humana em geral, além das liberdades
específicas, ou seja, existe a necessidade de um conjunto de liberdades individuais. Dessa forma, Sen (2010, p. 11) concentra-se principalmente nas
capacidades humanas e no papel das chamadas liberdades instrumentais,
utilizando como exemplo “[...] oportunidades econômicas, liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora”.
Partindo-se do pressuposto de que as liberdades são centrais no processo de desenvolvimento é fundamental se destacar a importância das
políticas públicas. Essa afirmação se explica pelo fato de que o modelo de produção de riquezas atual exclui uma parcela significativa da população,
culminando em acentuadas desigualdades sociais. Desse modo, a articulação
necessária para a realização de transformações sociais capazes de aumentar
o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas deve ter correspondência com
a promoção de uma coesão social e de oportunidades, no intuito de se conceder emancipação à população desfavorecida pelos interesses do mercado.
A abordagem das políticas públicas, na proposição de Sen, tem seu
foco na importância do processo de desenvolvimento das capacidades das
pessoas, no intuito de que possam agir como cidadãos na condição de
agentes ativos. A ideia da condição de agente ativo remete à participação
ativa das pessoas na atuação do Estado, já que a esse cabem as atribuições
de organização da promoção humana e combate as desigualdades
(ZAMBAM; KUJAWA, 2017, p. 64).
É notável nas obras do autor uma presente conexão entre as liberdades fundamentais e o desenvolvimento das capacidades humanas, de
modo que se reconheça a existência de uma “[...] via de mão dupla entre
o crescimento econômico e a expansão das capacidades humanas”. O crescimento econômico, por sua vez, aparece na criação de uma rápida
extensão de recursos e da produção proporcionada pelo desenvolvimento
das capacidades humanas (DRÈZE; SEN, 2015, p. 10).
A expansão das capacidades e liberdades de escolhas das pessoas tem
estreita relação com a criação de oportunidades sociais. Por esse motivo,
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os institutos jurídicos, financeiros e institucionais do Estado devem centrar sua atuação no desenvolvimento de políticas públicas que visem
combater as principais privações da liberdade que enfrentam as parcelas
desfavorecidas da população.
O papel do Estado, como provedor de políticas públicas e assistenciais, é de grande importância para a criação de oportunidades capazes de
representar a autonomia necessária aos cidadãos para exercerem suas liberdades fundamentais. Na esteira da proposição de Amartya Sen, podese afirmar que um dos papeis das políticas públicas é o de ultrapassar a
lógica assistencialista do Estado. Por isso, existe a preocupação de que as
pessoas não tenham uma relação de dependência com o Estado, mas que
seja promovida sua autonomia e emancipação social nesse sentido.
No processo de desenvolvimento, o papel central atribuído às políticas públicas encontra-se na formação das capacidades humanas e na
expansão da liberdade real das pessoas 4. Por esse motivo, o bom funcionamento dos serviços públicos pode apresentar uma grande diferença na
vida de uma população. De acordo com a obra de Sen, é difícil pensar em
qualquer aspecto importante da vida dos pobres, por exemplo, que não
dependa de uma maneira ou outra, de políticas públicas voltadas à formação de habilidades, aos cuidados de saúde, ao apoio ao emprego, dentre
outras (DRÈZE; SEN, 2015, p. 205).
Ao reconhecer a dimensão da importância das políticas públicas para
o desenvolvimento, a abordagem de Sen permite a compreensão de que
tanto os serviços públicos como saúde e educação, quanto as políticas de
transferência de renda e redistribuição econômica são imprescindíveis:
206F

4

“A criação, implantação, execução, avaliação, e expansão das políticas públicas têm como justificativa central o
combate às causas da privação da liberdade que impedem o desenvolvimento da capacidade de escolha e o exercício
da condição de agente ativo. A percepção dessa deficiência, segundo aponta Sen, está relacionada com o conjunto de
fatores sociais que integram o exercício da autonomia das pessoas, a negação de acesso à educação de qualidade, aos
sistemas de saúde com boas condições, ao emprego, à participação pública nos diversos espaços e ambientes, dentre
outros. Outrossim, cabe ressaltar que neste viés incluem-se também a limitação do acesso à informação e aos mercados. O entendimento desse conjunto de relações é fundamental visando as necessárias transformações sociais em
vista da justiça social. A liberdade, portanto, é central para o desenvolvimento”. (ZAMBAM; KUJAWA, 2017, p. 65).
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Há cada vez mais provas de que as várias formas de auxílio financeiro, redistribuição econômica e seguridade social podem fazer uma diferença
substancial e sem demora, para os padrões de vida das pessoas, mesmo com
os limitados recursos administrativos e financeiros disponíveis na Índia atualmente. Isso não é menos relevante do que as políticas públicas de saúde e
educação. Com efeito, essas intervenções se complementam em aspectos essenciais – reduzindo o intenso sofrimento humano e ajudando a desenvolver
as capacidades básicas das pessoas, o que na verdade tende a contribuir até
para o crescimento econômico. (DRÉZE; SEN, 2015, p. 213).

Nesse contexto, as desigualdades que compõem a realidade social dificultam e impedem a valorização cultural, a formação familiar e a
construção dos objetivos de vida das pessoas como também, em alguns
casos, impedem a obtenção de recursos mínimos para a garantia de uma
vida digna, como alimentação, saneamento, educação, saúde, etc. Com
efeito, em termos de desenvolvimento, assinala-se a importância de se assegurar condições para que as pessoas tenham pelo menos o básico e não
enfrentem privações diárias 5.
A privação de renda enfrentada por milhares de pessoas pode resultar na privação de suas capacidades e até mesmo na privação de participar
da vida da comunidade. É um verdadeiro fenômeno de exclusão social. A
sociedade regida pelo consumo produz nas pessoas o desejo de comprar
equipamentos modernos, como televisões, notebooks, dentre outros. Entretanto, a incapacidade financeira de obter esses objetos se traduz em
segregação social, o que resulta diretamente no aumento das desigualdades. Destaca-se, dessa forma, a importância dos recursos financeiros para
a liberdade das pessoas (SEN, 2010, p. 123).
207F

5

“As políticas públicas orientadas pela prioridade ao capital humano e a equidade social, por sua vez, precisam ter alcance
mais amplo e perceber que o desenvolvimento social está diretamente relacionado à capacidade de compreender o potencial de investimentos, os efeitos para o crescimento econômico de uma nação, os mecanismos para a distribuição da
renda, a equilibrada utilização dos recursos naturais e ambientais disponíveis e, especialmente por integrar a dinâmica
desta reflexão, a sua justificativa implica o poder de prevenção de desigualdades, a garantia da estabilidade social e política
e as condições para o desenvolvimento humano nas suas diversas esferas, particularmente as capacidades e a condição
de agente. Destacam-se, sobremaneira, a política preventiva”. (ZAMBAM; KUJAWA, 2017, p. 67).

708 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

A promoção de políticas públicas de responsabilidade do Estado 6 é
considerada de suma importância nas sociedades democráticas visando o
bem comum. A promoção da liberdade das pessoas é essencial em Sen.
Para o autor, as liberdades políticas, na forma de liberdade de expressão,
ajudam a promover a segurança econômica. As oportunidades sociais, por
sua vez, na forma de serviços de educação e saúde, facilitam a participação
econômica (SEN, 2010, p. 26).
A grande preocupação com a condição de agente em Sen vem do desenvolvimento centrado na liberdade. Com oportunidades sociais
adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino
e colaborar uns com os outros. Não há aquela visão paradoxal de meros
beneficiários dos programas sociais, mas de agentes emancipados e ativos
na construção de uma sociedade com uma base sólida.
As políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e comprometidas
com a sociedade democrática devem ter como objetivo preponderante a
correção das desigualdades sociais e econômicas que englobam as pessoas
desfavorecidas da população, como os pobres, as mulheres, os negros,
dentre outros. O desenvolvimento das capacidades das pessoas tem relação direta com sua condição de agente na sociedade. Por esse motivo, a
garantia de direitos fundamentais como a saúde, a educação, a moradia e
o saneamento básico devem ser pilares básicos à atuação estatal.
A compreensão acerca da centralidade das políticas públicas para a redução das desigualdades tem enfoque especial na condição de escolha de
uma pessoa, indispensável para que ela aja na condição de agente. A ausência das capabilities compromete diretamente as condições de justiça e o
equilíbrio das relações sociais. Por esse motivo, o desenvolvimento de um
conjunto de capacidades caracteriza a pessoa no exercício de sua liberdade
208F

6

“O Estado precisa dispor de recursos para a expansão dos serviços sociais que aprimoram a qualidade de vida e a
convivência social, dentre os quais merecem destaque as políticas de alfabetização, a facilidade de acesso aos serviços
de saúde, as iniciativas que visam à seguridade social, assim como o desenvolvimento de redes que comunicação,
que, especialmente, por meio de uma imprensa livre e ativa, fortalecem e sedimentam o exercício das liberdades.
Além das políticas de crédito e financiamento”. (ZAMBAM, 2012, p. 106).
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para que possa exercer seu poder de escolha no que diz respeito ao seu bemestar e da sociedade.
Com efeito, as políticas públicas devem compreender as demandas
universais e contemplar algumas ações prioritárias ou específicas, de determinados grupos da sociedade, com o objetivo de atender situações
particulares de exclusão, marginalização ou insegurança. Desse modo, as
políticas públicas que visam a promoção da condição de agente ativo do
cidadão são decisivas para a afirmação da democracia e a estabilidade social. A prerrogativa de condição de agente demanda uma abordagem do
potencial de autonomia do agente no exercício dos seus direitos e no cumprimento das suas responsabilidades (ZAMBAM; KUJAWA, 2017, p. 69).
O desenvolvimento das capacidades das pessoas demanda, sobremaneira, a eliminação dos fatores responsáveis pela sua exclusão da
comunidade 7. As ações que visam o combate às formas de exclusão da mulher, permanentemente sublinhadas por Sen, influenciam amplamente o
seu entorno e as futuras gerações, considerando seu potencial de participação na transformação da vida social. A desigualdade de gênero 8 e os
problemas de exclusão da mulher na sociedade são temas de grande relevância e que merecem atenção das políticas públicas.
209F

210F

3 A condição de agente da mulher em Sen
A condição de agente é uma característica abordada por Sen em suas
obras e representa a ação ativa das pessoas na estruturação de uma sociedade, sendo considerada como uma dimensão essencial e decisiva para a

7

“O poder de transformação das políticas públicas relaciona-se especialmente com a sua capacidade de interferir nas
situações concretas em que as pessoas vivem ou para solucionar aqueles problemas que mais ameaçam no período
imediato, por isso, os resultados dos objetivos pretendidos podem ser mensurados ou percebidos em tempos não tão
distantes. Os programas de combate ao analfabetismo, por exemplo, têm suas metas mais importante, de maior
repercussão e de alto valor agregado efetivadas em menos de uma década, com potencial de alcance universal”.
(ZAMBAM; KUJAWA, 2017, p. 69).
8

“A desigualdade de gênero está entre as disparidades sociais que mais colaboram para a marginalização de um
grande número de pessoas – não apenas mulheres, mas também homens e crianças que se beneficiariam de uma
participação mais ativa, informada e igualitária das mulheres na vida pública e social”. (DRÈZE; SEN, 2015, p. 247).
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realização pessoal, o fortalecimento das potencialidades humanas e o desenvolvimento da sociedade.
A condição de agente é uma oportunidade que precisa estar aberta a
todos. Nesse sentido, merece destaque a necessidade de ações preocupadas
com o bem-estar das mulheres, considerando seu relevante papel na família e demais instituições. O papel simbólico da mulher na sociedade
destaca-se desde a educação e a formação dos valores sociais, até os cuidados de saúde e condições de vida das pessoas família e da comunidade.
(ZAMBAM, 2012, p. 70).
Assinala-se, dessa forma, a conexão que se estabelece entre o tema da
desigualdade de gênero e a importância das capacidades em Sen, para que
se possa repensar a realidade enfrentada cotidianamente pelas mulheres.
Historicamente, sabe-se que os avanços em termos de conquistas de direitos para as mulheres são muito lentos. As privações enfrentadas pelas
mulheres abarcam problemas que compreendem a cidadania política, o
acesso à educação, o acesso ao mercado de trabalho, dentre outros.
A busca pela igualdade entre homens e mulheres é um tema atual e
emergente e que indica a necessidade de ações sociais comprometidas com
a importância da mulher no desenvolvimento da sociedade. A negligência
ao tratar de temas como as privações enfrentadas pelas mulheres é uma
das preocupações centrais da obra de Sen, tanto que o autor reservou um
capítulo da obra Desenvolvimento como liberdade, para tratar da importância da condição de agente da mulher na promoção das mudanças
sociais:
Também há indícios muito difusos de necessidades femininas negligenciadas
em todo o mundo. Existem razões excelentes para trazer à luz essas privações
e manter firmemente a eliminação dessas iniquidades na ordem do dia. Mas
também ocorre que o papel limitado da condição de agente ativa das mulheres
afeta gravemente a vida de as pessoas homens e mulheres, crianças e adultos.
Ainda que haja razões de sobra para não abrandar a preocupação com o bemestar e o mal-estar das mulheres e para que se continue a atentar ara as privações e sofrimentos femininos, existe também uma necessidade urgente e
básica, particularmente nesse momento, de adotar uma abordagem voltada
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para a condição de agente na pauta feminina. Talvez o argumento mais imediato para que haja um enfoque sobre a condição de agente das mulheres
possa ser precisamente o papel que essa condição pode ter na remoção das
iniquidades que restringem o bem-estar feminino. (SEN, 2010, p. 222).

Uma abordagem ampla acerca do desenvolvimento da condição de
agente da mulher deve levar em conta a dimensão de poder estabelecida
no decorrer da história, na qual as relações de gênero sempre foram desiguais em relação à mulher. Uma perspectiva voltada à promoção da
igualdade precisa compreender, de fato, a promoção do bem-estar feminino. Assim, a igualdade de oportunidades deve incluir não só a capacidade
de adquirir bem materiais, como também a equalização das relações de
poder, seja nos espaços públicos ou privados.
Em Desenvolvimento como liberdade, umas das primeiras abordagens de Sen (2010, p. 246) trata sobre os movimentos feministas
contemporâneos, além da reafirmação do bem-estar da mulher e da abordagem acerca da sua livre condição de agente. A condição de agente da
mulher remete ao seu protagonismo na sociedade, como agente ativa de
mudança, capaz de promover dinâmicas de transformações sociais que podem alterar a vida das mulheres e dos homens.
A ideia da condição de agente da mulher é essencial para destacar a
importância do reconhecimento do sujeito feminino como pessoa responsável que não só pratica ações, como também pode optar por agir de um
modo ou outro. Assim como as privações sofridas pelas mulheres ao longo
do tempo representam uma negligência cultural, o fato da condição de
agente ativa da mulher promover a mudança na vida de todas as pessoas
merece atenção, razão pela qual a abordagem voltada para a condição de
agente deve ser primordial na pauta feminista (SEN, 2010, p. 248).
Sen (2010, p. 249) aborda a importância da necessidade de se conquistar a condição ativa de agente da mulher e indica que esse papel pode
ter relação direta com a remoção das iniquidades que restringem o bemestar feminino. Segundo o autor, trabalhos empíricos evidenciaram o
modo como o bem-estar das mulheres é acentuadamente influenciado por
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variáveis como seu potencial para “[...] auferir uma renda independente,
encontrar emprego fora de casa, ter direitos de propriedade, ser alfabetizadas e participar como pessoas instruídas nas decisões dentro e fora da
família 9”.
A conquista da mulher sobre as decisões da sua própria vida, ao ter
condições de prover seus próprios recursos e de satisfazer seu bem-estar
pode impactar diretamente na forma como a sociedade trata o papel social
feminino. A independência da mulher a atribui voz ativa nas relações familiares e seu protagonismo também se manifesta em relação ao seu papel
econômico fora da família. Para Amartya Sen, mulheres que exercem sua
condição ativa de agentes têm maiores condições de lutar contra as iniquidades, por meio da independência e do ganho de poder.
21F

Por exemplo: trabalhar fora de casa e auferir uma renda independente tende
a produzir um impacto 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 torna-la mais bem informada
e qualificada. A propriedade de bens também pode tornar a mulher mais poderosa nas decisões familiares. (SEN, 2010, p. 249).

Tão logo as mulheres adquiram educação e protagonismo, a distribuição de renda familiar tende a melhorar e ser mais equilibrada,
proporcionando melhoras no tocante aos cuidados com os filhos. O poder
feminino conquistado pela independência econômica e emancipação social
pode apresentar ganhos na promoção familiar, bem como em aspectos da
vida familiar como alimentação, saúde, bem-estar, dentre outros.
Além da percepção da importância do potencial da mulher para auferir renda independente, trabalhar fora de casa, possuir bens e receber
9

Complementa Sen (2010, p. 249): “Nos países em desenvolvimento, mesmo a desvantagem feminina no quesito da
sobrevivência em comparação com os homens parece diminuir drasticamente – podendo até ser eliminada – quando
há progresso da condição de agente nesses aspectos”.
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instrução, deve ser destacada uma variável importante em relação a vida
das crianças no seio familiar: há provas de que a educação e a alfabetização
das mulheres tende a reduzir as taxas de mortalidade das crianças 10. Essa
influência, de acordo com Sen (2010, p. 254), atua principalmente por
meio da importância que as mães concedem ao bem-estar dos filhos
quando sua condição de agente é respeitada e fortalecida.
A redução da mortalidade infantil não é o único ganho da emancipação
feminina, o papel de agente das mulheres é também muito importante para
a redução das taxas de fecundidade. O aumento do protagonismo feminino
aliado a alfabetização se relaciona com a fecundidade já que as mulheres
mais instruídas tendem a ter menos filhos, além de buscarem um melhor
planejamento familiar e a dedicação a outras atividades fora do lar 11.
A educação, além de ampliar os horizontes, ajuda a difundir os conhecimentos sobre planejamento familiar. Mulheres instruídas gozam de
maior liberdade para exercer sua condição de agente nas decisões familiares, inclusive tendo opções de escolha nas questões relacionadas à gestação
dos filhos. Além disso, deve ser destacada a participação da mulher no
mercado de trabalho que também apresenta mudanças significativas nas
taxas de fecundidade (SEN, 2010, p. 258).
Tradicionalmente, as mulheres tendem a receber uma parcela menor
de benefícios como saúde e educação e uma parcela muito maior de obrigações domésticas. No Brasil, por exemplo, um levantamento realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2016 indicou
21F

213F

10

“Aqui, mais uma vez, a mensagem parece ser que algumas variáveis relacionadas à condição de agente das mulheres
(no caso, a alfabetização feminina) frequentemente tem um papel muito mais importante na promoção de bem-estar
social (em particular de sobrevivência infantil) do que variáveis relacionadas ao nível geral de opulência na sociedade.
Essas constatações possuem implicações práticas importantes. Ambos os tipos de variáveis podem se influenciados por
meio da ação pública, mas requerem formas muito diferentes de intervenção pública”. (SEN, 2010, p. 257).
11

“Vale a pena mencionar o caso específico de Kerala – o Estado indiano socialmente mais avançado – devido ao seu
êxito específico na redução das taxas de fecundidade baseada na condição de agente das mulheres. Enquanto para a
Índia a taxa de fecundidade ainda é superior a 3,0, em Kerala essa taxa agora reduziu-se para 1,7, bem abaixo do
‘nível de substituição’ (por volta de 2,0, aproximadamente dois filhos por casal), sendo também consideravelmente
inferior à taxa de fecundidade na China, que é de 1,9. O nível elevado de instrução em Kerala tem sido particularmente
influente como causa de uma acentuada redução na taxa de natalidade. Como a condição de agente das mulheres e
a alfabetização feminina são importantes inclusive na redução das taxas de mortalidade, essa é outra via pela qual a
condição de agente das mulheres (incluindo a alfabetização feminina) pode ter contruído para a redução das taxas
de natalidade, pois há alguns indícios de que uma redução nas taxas de mortalidade, especialmente a infantil, tende
a contribuir para a redução das taxas de fecundidade”. (SEN, 2010, p. 259).
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que as mulheres ocupam 18,1 horas semanais com afazeres domésticos e
cuidados de pessoas do grupo familiar, enquanto os homens ocupam apenas 10,5 horas semanais.
Entretanto, Sen e Drèze (2015, p. 253) indicam que há evidências empíricas, especialmente na Índia, que a divisão dos benefícios e das
obrigações pode ser mais igualitária quando as mulheres, em especial as
jovens, tem mais acesso, por exemplo, à escolarização e ao trabalho remunerado, ao invés de dedicarem a maior parte de seu tempo ao trabalho
doméstico não remunerado e não reconhecido.
O impacto de um maior empoderamento 12 das mulheres e da ampliação de sua agência inclui a correção de iniquidades que contaminam sua vida
e bem-estar em comparação aos homens. Nesse ponto, reconhece-se a importância do papel da mulher como condição de agente ativa, na redução
das taxas de mortalidade infantil e fecundidade, na melhora do planejamento familiar e no efeito das atividades das mulheres na vida social,
assumindo sua liberdade de escolha e podendo optar pelo seu bem-estar.
Além desses fatores, a participação feminina na força de trabalho produz efeitos positivos sobre os papéis da condição de agente das mulheres 13.
Ter emprego remunerado pode significar maior ênfase sobre os cuidados
com os filhos e maior potencial para dar prioridade aos cuidados com as
crianças nas decisões conjuntas em família. Por outro lado, o trabalho remunerado pode também reduzir o tempo de ocupação das mulheres com
214F

215F

12

Vale ressaltar que nas obras de Amartya Sen raramente o termo empoderamento aparece. O autor trabalha, em
maior parte, com base na noção de aumento de poder e condição de agente da mulher. Para fins de compreensão do
termo empoderamento, tem-se a seguinte lição: “O empoderamento não é um processo linear com um começo bem
definido e um final que seja o mesmo para todas as mulheres; é moldado para cada indivíduo ou grupo através de
suas vidas, seus contextos e sua história, assim como ocorre de acordo com a posição de subordinação nos níveis
pessoal, familiar, comunitário e nos níveis mais elevados”. (DEERE; LEON, 2002, p. 55).
13

Na índia, há uma política pública chamada Lei Nacional de Garantia de Emprego Rural (NREGA) desde 2005. Um
dado interessante sobre a NREGA e a geração de empregos no setor rural diz respeito a dimensão de gênero, conforme explicam Drèze e Sen (2015, p. 225/226): “A participação das mulheres no total de empregos criados pela lei
tem sido, de forma consistente, de cerca de 50% nos últimos anos e, o que talvez seja mais importante, em aumentando na maior parte dos estados onde costumava ser muito baixa. Esses são estados onde as mulheres do campo
têm pouquíssimas oportunidades de obter uma renda independente e, nesse aspecto, entre outros, a NREGA representa um grande avanço. Um estudo recente sobre os empregos criados pela NREGA em seis estados do norte, por
exemplo, descobriu que apenas 30% das trabalhadoras dispunham de alguma outra renda que não fossem os salários
previstos pela NREGA nos três meses anteriores. Vários outros estudos revelam a contribuição especial da NREGA
para as mulheres do campo, especialmente no norte da Índia”.
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os trabalhos domésticos, fazendo com que os homens também passem a
dividir as tarefas de casa (SEN, 2010, p. 255).
É importante destacar o fato de que as oportunidades concedidas aos
homens e mulheres ao longo do tempo sempre foram muito díspares. Entretanto, conforme aponta Sen (2010, p. 259), é preciso atentar melhor
para o papel que as mulheres têm desempenhado – quando detêm oportunidades – em níveis diversos de atividades políticas e iniciativas sociais.
Em geral, nos países em desenvolvimento, é mais difícil para uma mulher
iniciar um empreendimento por não possuir bens que possam servir de
garantia aos credores, já que a maior proporção do capital é concentrada
nos membros masculinos das famílias.
Contudo, existem provas de que as mulheres conseguem tomar iniciativas nos negócios e na economia, com grande êxito. O resultado da
participação feminina, dessa forma, não é meramente o provimento de
renda para as mulheres, mas também a provisão dos benefícios sociais
decorrentes da independência feminina. Nessa linha de pensamento, a
participação econômica das mulheres é “[...] tanto uma recompensa em si
(com a redução associada do viés contra o sexo feminino na tomada de
decisões) como uma grande influência para a mudança social geral”. (SEN,
2010, p. 261).
Assinala-se que a expansão das liberdades é critério fundamental
para que as mulheres desenvolvam sua condição de agentes e possam contribuir com o desenvolvimento social, agindo de forma autônoma e
independente. O enfoque sobre o papel da condição de agente em Amartya
Sen tem influência direta sobre o bem-estar feminino, porém tem alcance
consideravelmente maior. Além do alcance específico da abordagem do
autor acerca do poder das mulheres na melhora da sobrevivência das crianças e sua contribuição para a redução das taxas de fecundidade, há
destaque às áreas de influência econômica, política e social.
O autor considera a emancipação feminina e a condição de agente da
mulher como aspectos cruciais do desenvolvimento das sociedades. A condição de agente das mulheres é, na teoria de Sen, um dos principais
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mediadores da mudança econômica e social e suas determinações e consequências tem relação direta com finalidades centrais do processo de
desenvolvimento (SEN, 2010, p. 263).
3 A importância das políticas públicas para a promoção da condição
de agente da mulher na mudança social
O tema da desigualdade de gênero no Brasil passou a ter atenção dos
agentes governamentais somente na década de 80, especialmente com a
promulgação da Constituição Federal em 1988. Na medida em que os movimentos sociais passaram a questionar o elevado desemprego das
mulheres, sua desvalorização e sua presença no mercado informal, surge
para o Estado a necessidade de proposições de políticas sociais com foco
na promoção feminina 14.
Em todo o mundo existem pessoas que se esforçam para ter uma vida
minimamente digna. Os dirigentes dos Estados, muitas vezes, centram sua
preocupação tão somente com o crescimento econômico, deixando de lado
aquelas pessoas cujas privações enfrentadas são alarmantes. Entretanto,
deve ser um requisito básico das nações o estabelecimento de um ambiente
propício para que os seres humanos desfrutem de uma vida prolongada e
saudável (NUSSBAUM, 2012, p. 19).
O Brasil registra um histórico de acentuadas desigualdades sociais.
As injustiças decorrentes da exclusão da mulher e das privações enfrentadas ao longo dos anos remetem a importância do papel do Estado como
provedor das políticas sociais. O Estado precisa agir com base em uma
agenda que garanta a promoção de direitos sociais com foco principalmente nas parcelas de populações desfavorecidas, marginalizadas ou
oprimidas.
216F
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Martha Nussbaum indica a importância da superação das desigualdades de gênero: “Todos y todas, dicho de otro
modo, merecen igual respeto de parte de las leyes y las instituiciones. Si las personas son consideradas en su calidad
de ciudadanos y ciudadanas, todas ellas tienen iguales derechos. [...] Tratar a las personas como iguales puede no
significar necesariamente igualar las condiciones de vida de todas ellas. La cuestión de qué se debe hacer para tratar
a las personas como iguales habrá de abordarse em uma fase posterior y com argumentos independientes”.
(NUSSBAUM, 2012, p. 51).
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Amartya Sen destaca em seus trabalhos a ideia da formação de capacidades para o desenvolvimento da condição de agente das pessoas 15, como
a base para melhorias na qualidade de vida das pessoas. Dessa forma, o
resgate das políticas públicas é central para se afirmar a importância de
um estado democrático preocupado com uma distribuição justa e com o
bem-estar da população.
O enfoque no desenvolvimento das capacidades centrais em Martha
Nussbaum (2012, p. 38) também indica uma particular aproximação entre
a evolução na qualidade de vida e a justiça social básica. A autora defende
a necessidade das sociedades se organizarem para promover um conjunto
de oportunidades que visem condições de liberdade para as pessoas que
sofrem limitações com as injustiças e as desigualdades sociais.
As inovações trazidas em termos de inclusão social, quando os atores
sociais buscam novas formas de influenciar a política, ou seja, quando os
movimentos sociais reivindicam ações governamentais visando o combate
à desigualdade são consideradas essenciais para o sistema a democrático.
A realização da justiça social, em Sen (2010, p. 209), depende não só de
formas institucionais da democracia, mas de práticas efetivas que visem o
bem estar de todos. O fomento de políticas públicas, nesse sentido, é fundamental para o desenvolvimento.
A conexão que se estabelece entre a promoção de políticas públicas
adequadas e o desenvolvimento da condição de agente da mulher assinala
uma nova perspectiva de mudança social. Partindo-se do pressuposto de
que a condição de agente é característica fundamental para situações que
assolam o bem-estar feminino, iniciativas que fortalecem o potencial individual e sua participação nas dimensões econômica e social da comunidade
tem impacto sobre todo o conjunto social.
217F
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“A condição de agente confere às pessoas as qualidades necessárias para uma atuação autônoma por meio de
diversos mecanismos e de instrumentos, dos quais se pode destacar: realizar suas escolhas pessoais sem abusivas
dependências de terceiros; organizar as suas vidas livremente, escolher entre diferentes alternativas ou governantes;
expressar sua forma de pensar e organizar ou participar de associações segundo seu livre-arbítrio, ter iniciativas de
ordem econômica, entre outras. Esse conjunto de ações é decisivo para a avaliação da dignidade humana”. (ZAMBAM,
2012, p. 73).
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As políticas públicas que objetivam a promoção de direitos sociais como
o acesso à alfabetização, o acesso ao sistema educacional, investimentos em
saúde pública, programas de incentivo ao direito à propriedade, a geração
de empregos, geração de renda, dentre outras, são capazes de influenciar a
superação de graves deficiências que muitas sociedades enfrentam, integrando principalmente as vítimas de exclusões sociais injustas, como é o
caso das mulheres (ZAMBAM, 2012, p. 71).
A relevância do papel da mulher pela particular influência que exerce
na família merece atenção especial. A educação e a formação dos valores
sociais, políticos e culturais transmitidos no espaço familiar, assim como
os cuidados com saúde, higiene e alimentação representam o papel simbólico da mulher até mesmo na formação dos vínculos de responsabilidade
das famílias.
As políticas de promoção humana ou as iniciativas sociais que resgatam a condição de não agente das mulheres tem grande relevância na
redução das graves iniquidades presentes em todo o mundo. Uma política
pública adequada pode influir positivamente em diversos aspectos da existência da mulher, como, por exemplo, sua autonomia, autoconfiança,
poder de decisão, dentre outros.
Inúmeras experiências empíricas confirmam o resgate da condição de agente,
especialmente do bem-estar e da atuação política das mulheres, por meio de
ações conjugadas, que oferecem aos beneficiados as condições para a efetiva
reconstrução da autoestima e da identidade individual, acompanhada da participação política na condução dos destinos da sociedade. Podem ser
destacadas as políticas de alfabetização, a implantação de programas de saúde
com alcance social e as políticas de crédito e financiamento público visando ao
desenvolvimento das iniciativas populares. (ZAMBAM, 2012, p. 70).

As políticas públicas voltadas à promoção de condições de saúde, educação, alfabetização e alimentação que compreendem, basicamente, o
envolvimento público na prestação de serviços são consideradas um forte
vetor de melhoramento da condição de bem-estar das mulheres. Contudo,
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não diminuem o protagonismo que as políticas públicas de transferência
de renda representam para a mudança da vida das mulheres.
A ideia das transferências de renda é, conforme explicam Drèze e Sen
(2015, p. 218), relativamente simples. Uma parcela de dinheiro é entregue
às pessoas em troca de um comportamento construtivo, fazendo com que
a transferência de renda seja um incentivo que ajuda as pessoas a complementar sua renda e sair da miserabilidade.
Nesse caso, é importante visualizar como se dá a promoção da condição de agente da mulher. Uma pesquisa realizada pelo Observatório de
Políticas Sociais do Rio Grande do Sul sobre o programa RS Mais igual
examinou como se deu a implantação do Programa e sua interface com o
Programa Bolsa Família em sete municípios do estado. Essa pesquisa procurou verificar os efeitos simbólicos da inserção de um programa de
transferência de renda para as famílias beneficiárias 16.
Foram realizadas, entre os anos de 2013 e 2014, entrevistas com 113
mulheres, por meio da aplicação de questionários relacionados ao incremento da autonomia e empoderamento das mulheres a partir do
recebimento de uma transferência de renda e o impacto que isso trouxe
ao núcleo familiar. Do número total de entrevistadas, 98% possuíam moradia urbana e 49% informaram como ocupação serem “do lar”
(RODRIGUES; SCHABBACH; MARX, 2014, p. 50).
Os resultados da pesquisa mostram a independência obtida pelas mulheres com o Programa, já que muitas delas dependiam da ajuda de amigos,
vizinhos e familiares ou organizações como igrejas. Dessa forma, o recurso
financeiro obtido apareceu como um fator estimulante para que as mulheres
valorizassem e reconhecessem sua capacidade de sair de uma condição de
pobreza extrema, de prover a si próprias e atender suas necessidades materiais e dos filhos (RODRIGUES; SCHABBACH; MARX, 2014, p. 51).
Uma conquista pessoal obtida foi a de poder estabelecer prioridades
de consumo, por meio da capacidade de escolha entre bens valiosos e
218F
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Os resultados da pesquisa foram elencados em um artigo, por isso o uso da referência RODRIGUES; SCHABBACH;
MARX, 2014.
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indispensáveis. Com isso, houve o incremento da alimentação das crianças, já que muitas relataram adquirir frutas e verduras e preocuparemse com a alimentação dos filhos. As beneficiárias sentem-se, em geral,
importantes, autônomas, orgulhosas e responsáveis por poder gerir o
valor monetário de um cartão, instrumento que auxilia na melhora da
sua família e eleva sua autoestima 17.
Por meio dessa pesquisa, identificou-se o quanto um benefício de
transferência de renda pode representar para a autonomia feminina, garantindo as necessidades de seu próprio sustento e permitindo melhores
condições de vida para a família e melhor planejamento das escolhas futuras. Reitera-se, dessa forma, a importância de investimentos em políticas
públicas voltadas ao desenvolvimento de condições de justiça social que
permitam assegurar as liberdades e ampliar as capacidades das pessoas
(RODRIGUES; SCHABBACH; MARX, 2014, p. 52).
Além disso, conforme o enfoque de Nussbaum (2012, p. 50), a eleição
de políticas públicas que protejam e apoiem a agência (definida pela autora
como a capacidade de ação de um indivíduo) das pessoas são muito mais
eficazes do que os programas que meramente tratem as pessoas como receptoras passivas de prestações. Essas ideias têm consonância com o
entendimento de Sen, que direciona seu foco a promoção de condição de
agente e ganho de poder.
Embora as ideias de Sen e Nussbaum tenham similitude no que se
refere a condição do aumento das capacidades, os autores divergem em
alguns pontos. Por exemplo, Sen centra sua abordagem das capacidades
no enfoque da maximização das liberdades. Nussbaum, por outro lado,
formulou uma lista com dez capacidades (vida, saúde, integridade física,
sentidos, pensamento, etc.) as quais considera indispensáveis à base dos
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Dados da entrevista 5, na cidade de Porto Alegre: “É, esse cartão pra mim foi muito bom, tipo assim. Tu sentir
orgulho de ter um dinheiro, uma coisa para manter a tua família. E, no caso, sou eu que recebo né, e compro as
coisas. Eu que administro”. Dados da entrevista 7, na cidade de Lajeado: “Olha, eu posso fazer o que eu quero, tenho
meu dinheirinho, cuido da minha vida, eu sou livre”. Dados da entrevista 10, na cidade de Porto Alegre: “Porque
agora parece que eu sou mais independente. Eu e meu filho, né. Não tem uma pessoa pra me dar pressão, um marido
que xaropeasse”.
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direitos políticos fundamentais ou minimamente exigíveis do direito constitucional 18.
O ponto que merece destaque, em ambos os autores, é o fato de que
políticas públicas adequadas podem apresentar consequências positivas
no processo de aumento das capacidades das pessoas, de ampliação de sua
liberdade e acesso as oportunidades, ou seja, o desenvolvimento da condição de agente, resultando na melhoria das condições de bem-estar. No caso
das mulheres, dada sua representatividade, sua promoção de condição de
agente representa também melhorias nas condições familiares.
A condição de agente das mulheres tende a propiciar sua participação
de forma mais ativa e nas instâncias sociais e permite seu aumento de voz
ativa e poder. Mulheres passam a ser, conforme ensina Sen (2010, p. 220),
promotoras de dinâmicas de transformações sociais que podem alterar a
vida de mulheres e homens. Na perspectiva do autor, o papel ativo das mulheres no processo de desenvolvimento das sociedades é imprescindível.
20F

4 Considerações finais
As condições de desigualdade no mundo inteiro remetem a busca por
novas posturas em prol da superação de crises que assolam boa parte da
população. Os temas que envolvem a desigualdade de gênero, o analfabetismo, a fome, as precárias condições de saúde e moradia, a educação,
dentre outros permanecem como severos obstáculos ao desenvolvimento
humano dos países e demandam novas articulações para sua superação.
O reconhecimento do papel da mulher na sociedade, na promoção familiar, o acesso a oportunidades de estudo, trabalho, lazer, saúde e bemestar são pontos importantes para a promoção de condição de agente na
sociedade e seu ganho de poder. Conforme restou demonstrado no trabalho,
18

“Sin embargo, Sen habla a veces de las capacidades como si todas ellas constituyeran valiosas zonas de libertad y
como si la tarea social absoluta consistieses tal vez em la maximizaxión de dicha libertad. Habla de uma perspectiva
de libertad, como si esa libertad fuera um bien social general y multiuso del que las capacidades más valoradas no
dejaran se ser más que simples ejemplos. La versión Nussbaum del enfoque no procede de ese modo, pues formula
compromisos em materia de contenidos y usa la lista de diez capacidades centrales como una base para la idea de
unos derechos políticos fundamentales contemplados em el derecho constitucional”. (NUSSBAUM, 2012, p. 92).
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o papel simbólico da mulher nas instituições possui um viés muito amplo
que pode representar importantes mudanças sociais.
O enfoque de Amartya Sen no desenvolvimento de condições de liberdade, autonomia e acesso a oportunidades para as mulheres, bem como
a promoção de sua condição de agente se conecta diretamente a imprescindibilidade do fomento de políticas públicas capazes de desenvolver essa
condição, permitindo a participação ativa da mulher no desenvolvimento
das sociedades.
As políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e comprometidas
com a sociedade democrática devem ter como objetivo a correção das desigualdades sociais e econômicas que englobam as pessoas desfavorecidas
da população como é o caso das mulheres, historicamente vítimas de exclusão e opressão. O desenvolvimento das capacidades das pessoas tem
relação direta com sua condição de agente na sociedade. Por esse motivo,
o acesso a oportunidades que incrementem sua participação, seu poder de
decisão e sua voz ativa devem ser pilares básicos da atuação estatal.
Por esses motivos, a hipótese de pesquisa fora confirmada, visto que
a abordagem de Sen acerca da importância das politicas públicas pode assinalar novos e importantes referenciais a serem considerados pelos
Estados e sociedades, principalmente para a promoção de condição de
agente da mulher, compreendida a forte representatividade que seu papel
desempenha no desenvolvimento da família e da comunidade em geral.
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Comportamento, decisão e descrição:
um esboço de crítica a modelos neoclássicos de ação
Rafaella Lemos da Silva 1
Fabrício Pontin 2
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1 Introdução
O presente artigo busca elaborar um esboço de crítica ao modelo de ação
racional neoclássico, modelo padrão da Teoria da Escolha, examinando os
trabalhos de Amartya Sen e Martha Nussbaum, grandes críticos da teoria neoclássica. Por meio de análise da teoria de Kenneth Arrow, um dos principais
teóricos da Teoria da Escolha, será desenvolvida uma breve explicação acerca
do modelo neoclássico, apresentando conceitos e premissas principais.
Assim, a partir da dissertação sobre o modelo neoclássico de ação, e
com base nos questionamentos e argumentos de Amartya Sen, buscaremos demonstrar que a análise puramente comportamental pode ser
insuficiente para compreender o processo de decisão dos indivíduos. Sen
é um dos primeiros teóricos a trazer a importância da descrição e do contexto para a discussão da Teoria da Preferência, apontando fatores que
criam incongruências no modelo neoclássico de ação racional, assim, de
acordo com ele, sendo um modelo inconsistente.
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Não obstante a elegância do modelo de teoria da ação racional, buscase nesta apresentação demonstrar que a empatia e o contexto em que o
indivíduo está inserido influenciam em suas decisões. Ressaltando a diferença de 'escolha' e 'preferência', e focando em como o voto em eleições
não reflete unicamente a preferência observada da pessoa, serão contemplados outros fatores como integrais ao processo de tomada de decisão
além dos princípios clássicos e da análise comportamentalista.
2 O modelo neoclássico de ação
Em 'Social Choice and Individual Values' (1951), obra de Kenneth Arrow, o autor procura demonstrar a partir de uma série de axiomas a
possível coerência interna da ideia de democracia. Ele faz isso organizando
uma série de condições básicas, representadas por seis axiomas, para o
que ele chama de “função de bem-estar social”. Essa função de bem-estar
social, quando integrada, representa uma agregação equilibrada de vontades individuais que poderia ser descrita enquanto “democrática". Para
Arrow, a função de bem-estar social é possível se e apenas se todos os axiomas básicos são preservados (ou seja, não entram em contradição) na
produção de um bem social.
A teoria de Arrow é baseada em um egocentrismo metodológico, justificando a afirmação do autor de que agentes racionais sempre buscam
maximizar uma utilidade. O egocentrismo sugere que indivíduos são autointeressados, e a metodologia baseada nisto tem como principal foco de
estudo o próprio indivíduo. Assim, Arrow designa critérios para que uma
escolha individual ou de um determinado grupo se torne, efetivamente,
uma escolha social.
Os critérios são: a não ditadura, a não imposição, a regra de transitividade social, o universalismo, o domínio irrestrito, e a monotonicidade.
Entretanto, ao longo de seu texto, Arrow demonstra o quão complexos são
estes critérios, pois acabam implicando, na produção de uma suposta função
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de bem-estar social equilibrada, a contradição léxica entre diferentes axiomas. 3
Quanto aos princípios essenciais de Arrow para determinar o comportamento racional de um ator, a conectividade é a capacidade do ator
racional de ordenar hierarquicamente suas preferências, por exemplo, declarar que prefere A a B, e B a C, de modo que vamos representar em um
axioma ApBpC, 'p' sendo preferência. Para o modelo neoclássico de ação
racional, portanto, se um agente declara 'A' como preferência, é racional
assumir que sempre que o agente puder fazer uma escolha dentro de um
set ('S') onde 'A' está disponível, 'A' será escolhido. Transitividade é a coerência interna desse ordenamento, ou seja, se ApBpC, então não CpBpA.
Sendo assim, conforme a teoria de Arrow, se um indivíduo racional
declara que ApBpC, e não CpBpA, pode-se presumir que sempre que o set
de escolhas disponíveis for S={A, B, C}, então a escolha será 'A'. E, por
transitividade, se o set de escolhas disponíveis for S={B, C}, então 'B'. Em
um cenário onde S={C}, os princípios de não imposição e domínio irrestrito de Arrow são violados.
A teoria neoclássica é baseada em uma metodologia egocentrista, e Arrow desenvolve seu trabalho com foco na preferência declarada dos agentes,
ou seja, embasado na decisão que o ator toma, assim definindo suas preferências; por essa razão, pode-se afirmar que Arrow utiliza-se da semântica,
que reflete um realismo lógico. Devido ao fundamento na preferência declarada, Arrow tem como objeto de análise o comportamento dos agentes, não
aprofundando tanto a diferença entre preferência e escolha.
Ao analisar a teoria de Arrow e também de Samuelson (1938) 4, Sen
aponta inconsistências lógicas e indica a relevância de condições e contextos sócio-culturais para o estabelecimento das condições, além de salientar
a importância da diferença entre escolha e preferência, a última tendo três
23F
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Para maior discussão acerca deste tema, ver: PONTIN, Fabricio. From the Paradox of Voting to a General Paradox
of Choice. in SILVA, Delmo Mattos da. et al. Contratualismo moral e político na contemporâneidade: Anais do
Primeiro Congresso Internacional. Seropédica:Editora da UFRRJ, 2014. p 27-41
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Sen dialoga, principalmente, com o conceito de preferência revelada de Samuelson, que baseia sua teoria na consistência do Weak Axiom of Revealed Preference (WARP), representação matemática que assume que se um agente
apresenta preferência por X a Y, então ele não pode apresentar preferência por Y a X.
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diferentes apresentações para Sen: preferência revelada, preferência observada e preferência preferida. Na seção 3, serão melhores desenvolvidas
as argumentações com base nas críticas de Amartya Sen.
3 Um esboço de crítica
3.1 Crítica à psicologia comportamental
Amartya Sen, em 'Behaviour and The Concept of Preference' (1973),
examina a filosofia por trás da abordagem da preferência revelada (Weak
Axiom of Revealed Preference), preferência observada (comportamento,
base da teoria de Arrow) e preferência preferida (de fato), discutindo sobre
sua utilização e implicações dessas questões para a economia normativa.
Com isso, Sen inicia uma crítica aos modelos neoclássicos de ação racional,
implicando que preferência não é apenas diferente de escolha, mas também existem diferentes tipos e apresentações de preferência.
Sen, portanto, retoma o conceito de preferência revelada em Samuelson, ressaltando a diferença entre escolha e preferência; a partir do
método de observação científica, escolhas são observadas primeiros, e preferências são assumidas a partir da observação. Se a pessoa escolhe 'X' a
'Y' quando ambos estão disponíveis, então ela prefere 'X' a 'Y', e não 'Y' a
'X', conforme o Weak Axiom of Revealed Preference: XpY → não YpX, e
quando S={X, Y}, então XpY.
Com seu trabalho, Sen é inovador ao incluir uma análise de contexto
e diferentes interpretações para escolhas iguais, argumentando ser necessário observar o contexto em que decisões são tomadas para poder analisálas. Assim, diferentemente de Arrow, Sen demonstra que ter o comportamento como única fonte e base de estudo de tomada de decisões torna a
análise inconsistente. Sen ilustra com exemplos que diferentes interpretações podem ser feitas sobre uma mesma escolha, estas podendo ser mais
egocêntricas, empáticas, influenciadas pelo medo de reprovação social ou
quanto ao senso de responsabilidade moral do ator. Desse modo, Sen traz
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a moralidade e a ética como variáveis relevantes para a tomada de decisão,
fazendo uma crítica à psicologia comportamental.
Diferentemente da premissa única da racionalidade de Arrow, Sen
afirma que a preferência pode, de fato, representar uma preservação da correspondência com a escolha (a coerência e previsibilidade de Arrow) ou
manter conexão com a concepção de bem comum, porém isso não acontece
simultaneamente, ou seja, a preferência não pode compreender coerência
com a escolha e a ideia de bem comum ao mesmo tempo. Por 'bem comum',
o autor aborda a questão de como o julgamento de bem-estar dos indivíduos
é uma base de análise da preferência, sendo a "ligação dupla entre escolha e
preferência de um lado e preferência e bem-estar de outro é crucial para os
aspectos normativos da teoria do equilíbrio geral"(SEN:1971,253).
Em reforço a crítica à análise exclusivamente comportamentalista, é
dito que o comportamento humano muda – podendo ser pela adaptação
ao contexto em que o indivíduo está inserido, por questões morais e sociais, etc – de modo que a escolha também pode ser alterada, ainda que a
preferência em si não sofra mudança. Esta abordagem pode ser uma fonte
inconsistente não apenas por ser mutável, mas também porque os padrões
de comportamento que demonstram melhores condições para que os atores possam escolher não necessariamente são os mesmos padrões que
revelam sua preferência.
Assim, Sen afirma que os códigos e padrões sociais de comportamento podem influenciar as pessoas a agirem de modo que se supõe que
elas tenham uma preferência divergente da sua preferência preferida. O
comportamento pode ser uma boa fonte de informações, no entanto, devido ao trabalho empírico e metodologia, não deve ser considerado a única
fonte ou base exclusiva para analisar preferências.
3.2 Crítica à ideia de maximização na ação
Uma das principais premissas do modelo neoclássico de ação é a ideia
de que agentes agem sempre com a intenção de maximizar uma utilidade,
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sendo atores auto-interessados que fazem escolhas analisando as melhores
alternativas para beneficiá-los ou a menos pior para que não os deteriorem.
Para Arrow, esta é uma característica crucial para seres racionais.
Entretanto, em 'Maximization and The Act of Choice', Sen argumenta
que a maximização é intuitiva e evolutiva, mas não é deliberada. O autor
identifica a relevância de diferenciar o comportamento de maximização da
maximização não intencional, assim apontando que há diferença, também,
quanto aos resultados abrangentes ('comprehensive outcomes') e os resultados resultantes ('culmination outcomes') para a análise da escolha e da
preferência da pessoa. Sen, portanto, traz dois conceitos importantes em
seu texto: chooser dependence e menu dependence.
Uma abordagem abrangente ocasiona resultados distintos, como é
demonstrado pelo menu dependence, enquanto a identidade do ator
(chooser dependence) também influencia no ato de escolha e em sua concepção. A descrição das alternativas disponíveis para escolha e a descrição
do processo de escolha em si são relevantes para analisar a preferência das
pessoas. Uma mesma decisão pode ter diferentes explicações, interpretações e motivações, logo, a abordagem abrangente possui muita relevância.
Outrossim, Sen exemplifica quatro casos distintos para destacar a importância da descrição abrangente. Primeiro, ele apresenta o altruísmo
interessado, isto é, a preocupação com a própria reputação e com os efeitos
indiretos que uma ação pode causar, pode resultar em um processo de avaliação para que pessoa escolha 'X', e não 'Y' ou 'Z', embora essa decisão não
reflita diretamente sua preferência (que, por exemplo, pode ser 'Y', mas escolher 'Y' talvez acarrete em resultados indiretos indesejados). O autor
também enumera a viabilidade de influência do compromisso social e imperativos morais, que estão ligados a sentimentos morais e responsabilidade.
Então, é citada a questão dos efeitos diretos sobre o bem-estar, o conflito
com a dupla dependência de valores e a possibilidade da maior utilidade estar no processo do ato de escolha. Por último, é o caso da obediência a regras
convencionais, ou seja, maximizar uma utilidade sem muita intenção, mas
apenas porque é o esperado ou o convencional.
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Sendo assim, qual descrição do processo de escolha desafiaria ou não
o modelo do ator racional (MAR)? O primeiro caso – de altruísmo interessado – pode ser alinhado ao MAR, pois reflete o auto-interesse do agente que
faz a escolha; contudo, os outros apresentam maior desafio para o modelo
neoclássico por exigirem maior análise do contexto e da descrição do processo de escolha, indo além da análise exclusivamente comportamentalista.
O julgamento e a compreensão do ato de escolha têm influência nas
motivações para que o indivíduo siga um processo e tome uma decisão, demonstrando um determinado padrão de comportamento. Sen afirma que a
valorização intrínseca e instrumental são ambas relevantes para compreender a sociedade, e entende que a moral e sua epistemologia também são
importantes. Além disso, o autor se preocupa em evidenciar a relevância do
efeito da responsabilidade, seja como um sentimento relacionado ao bemestar pessoal ou não, pois as pessoas se sentem com um dever de responsabilidade e levar esse compromisso para o seu processo de escolha.
Sen, portanto, retoma seus dois conceitos apresentados acima, abordando quanto às influências que o ato de escolha pode sofrer. O menu
dependence, sobre de que modo e quantas possibilidades se apresentam, e
como essa variação de descrição e apresentação variam para a concepção
de escolha, ainda que o resultado final seja o mesmo. E o chooser dependence que é a variável da identidade, moralidade, responsabilidade e
contextos do agente que faz a escolha.
Comparando o menu dependence com uma leitura epistêmica, pode-se
chegar a preferências aparentemente incoerentes, no entanto, essa comparação leva a uma interrelacionalidade entre ambos. O menu apresentado
pode ser interpretado de diferentes maneiras, e quando não é viável fazer
comparações entre os itens do menu é possível que a escolha do ator seja
influenciada de modo que esta não represente sua preferência. Sen disserta
quanto ao voto dependendo da apresentação dos candidatos, quem são e
como são. Por exemplo, um candidato conservador que descreve seus concorrentes como todos não-conservadores torna difícil equiparar ele aos
últimos: o candidato muda sua comparação interrelacional.
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Ademais, é necessário destacar a diferença entre comportamento de
maximização e a otimização de uma utilidade, por meio da análise do
chooser dependence e do menu dependence, que podem guiar um ator a maximizar uma utilidade sem intenção ou com razões alheias ao objetivo final
de maximização; por outro lado, a otimização é o objetivo, de fato, de potencializar uma utilidade. Esta diferenciação ressalta uma crítica de Sen aos
modelos neoclássicos, pois estes utilizam de condições consistentes que não
admitem a variabilidade de comportamento se mantendo o mesmo ranqueamento de preferências. Assim, o autor reforça a ideia de que existem mais
fatores além daqueles considerados suficientes para a teoria da escolha.
4 Empatia e capabilidades
Analisar o contexto cultural, social e político-econômico em que o indivíduo está inserido pode levar a diferentes relações entre escolha e
preferência. Pessoas ambientadas em contextos de desigualdade e pobreza
podem exibir preferências e comportamento que se adaptam a essas características, apresentando o que Martha Nussbaum chama de
preferências adaptadas. Em 'Poverty and Human Functioning: Capabilities
as Fundamental Entitlements', Nussbaum demonstra sua preocupação
compartilhada com Sen quanto as capabilidades, o que as pessoas são de
fato capazes de fazer e de ser.
Nussbaum corrobora com o trabalho de Sen sobre a justiça social,
afirmando que marcadores clássicos de desenvolvimento, como o crescimento econômico (PIB e PIB per capita), não são capazes de demonstrar
com precisão a situação de pessoas em contextos de extrema pobreza ou
de mulheres, grupos que sofrem com a desigualdade e discriminação em
diversos setores da sociedade. Assim, há uma crítica a estes marcadores,
sugerindo que para ter uma ideia real do desenvolvimento humano de um
país, e para desenvolver um objetivo de desenvolvimento, é necessário
analisar as capabilidades das pessoas. Ao definir como objetivo diminuir a
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desigualdade e estabelecer a justiça social, um dos processos sugeridos é
buscar a igualdade de capabilidades das pessoas.
Ao longo de seus trabalhos, Nussbaum desenvolve uma lista mutável
e aberta de Capabilidades Humanas Centrais, que são importantes para
toda e cada pessoa, com o objetivo de servir de base para a análise da qualidade de vida e para o desenvolvimento de princípios políticos. A autora
reforça que sua lista é passível de mudança e maior elaboração conforme
mudanças sociais e leituras, no entanto, seus tópicos são bases relevantes
para o estudo das capabilidades e o esboço de crítica ao modelo neoclássico
de ação. Entre os tópicos desta lista, destaco as emoções, razão prática e o
controle sobre o ambiente político, que considero os principais itens relevantes para a discussão da teoria da escolha.
Primeiro, a capabilidade da pessoa de ter emoções por coisas e outras
pessoas pode ser ligada ao sentimento de empatia, que é a capacidade de
se colocar no lugar de outro. Sendo capaz disso, uma pessoa pode sentir
maior responsabilidade social, estados relevantes para o processo de escolha, pois podem levar um indivíduo à preocupação com sua reputação e
efeitos indiretos sociais (conforme visto na seção 3.2.). Por outro lado, a
pessoa que não analisa a situação pelo lado de outros pode seguir um processo diferente também; ao não compreender os sentimentos e contextos
de terceiros, a pessoa pode, inclusive, não entender por completo o contexto em que ela própria está inserida, projetando-se de modos diversos.
Em ambos os casos, há a possibilidade de que o ator tome uma decisão
incoerente com sua preferência.
Segundo, a razão prática como capacidade de elaborar concepções,
reflexões e críticas, definindo uma linha de raciocínio do que é bom ou não
e dependendo da liberdade de consciência. É importante que a pessoa tenha a capabilidade da razão prática para determinar suas necessidades e
processos que colaborem com seu próprio bem-estar para poder, dessa
maneira, fazer escolhas que não apenas sejam coerentes com suas preferências, mas também seguir processos justos que não sofram impactos
externos negativos.
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Terceiro, o controle da pessoa sobre seu ambiente político permite
que esta tenha liberdade para participar de decisões políticas, tendo direitos como a participação e proteção de liberdade de expressão e associação.
O indivíduo deve ter o direito ao voto e ao livre discurso, junto da razão
prática, para que possa desenvolver seu próprio pensamento.
Nussbaum afirma que a lista está em revisão e pensamento constante, no entanto, é importante analisar seus tópicos como variáveis para
a compreensão do processo de tomada de decisão de indivíduos, pois estes
podem ilustrar como as pessoas estão suscetíveis aos contextos em que
estão inseridas.
5 Conclusão
A análise comportamental dos indivíduos não é suficiente para compreender suas preferências e determinar seu processo de escolha,
conforme foram apresentados outros fatores que contribuem para a compreensão da prática de tomada de decisão, como o contexto em que as
pessoas estão inseridas e a descrição dos processos utilizados para fazer
uma escolha. Assim, buscamos demonstrar que a decisão de um indivíduo
pode não ter coerência aparente com sua preferência declarada ou observada, tornando necessária a análise do processo que levou a pessoa àquela
escolha.
Sociedades são desiguais e diversas, embora em constante evolução
e, logo, mudanças. Este, em si, é um grande desafio para o modelo neoclássico de ação, que tenta elaborar premissas fixas de análise; pessoas
estão inseridas em diferentes contextos e em posições hierárquicas socialmente diversas, portanto, é difícil representar todas sem levar em
consideração essa variação de características.
Conforme Sen, os códigos e padrões sociais de comportamento podem ter influência sobre as ações das pessoas, que têm concepções e
processos variantes segundo a descrição de contexto, alternativas e processos. O autor é essencial para a discussão atual sobre a teoria da
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preferência, pois apresenta críticas e novos fatores integrais para a compreensão da tomada de decisão de atores.
Outrossim, o modelo neoclássico de ação demonstra inconsistências
de análise, o que pode gerar a avaliação equivocada da escolha de um indivíduo como irracional por não apresentar coerência com sua preferência
declarada ou com o esperado que seja sua preferência. Entretanto, quando
analisado o mesmo processo, porém considerando os fatores citados no
presente artigo, a decisão pode se tornar compreensível e, consequentemente, racional.
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Democracia e liberdade de expressão:
música e desenvolvimento humano sob
uma perspectiva da teoria de Amartya Sen
Rui Carlos Dipp Júnior 1
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1. Introdução
Este artigo apresenta como tema a liberdade de expressão musical.
Para tanto, delimita-se a abordar de que maneira esse direito humano fundamental pode contribuir para o desenvolvimento humano sob uma
perspectiva da teoria de Amartya Sen.
Utilizando-se de uma pesquisa bibliográfica, problematiza-se a seguinte questão: de que maneira a teoria de Amartya Sen pode ser
relacionada com a liberdade de expressão musical e o desenvolvimento
humano? Trata-se de uma indagação que permite tecer reflexões no
campo dos direitos humanos e da democracia.
Nesse sentido, apresenta-se como objetivo geral descrever como o
exercício da liberdade de expressão musical pode, em tese, potencializar o
desenvolvimento humano, considerando-se como perspectiva a teoria de
1
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Amartya Sen. Os objetivos específicos são: a) contextualizar Amartya Sen
na temática objeto de pesquisa; b) apontar noções sobre desenvolvimento
humano na ótica desse autor; e, c) relacionar a liberdade de expressão musical com a teoria de Amartya Sen como vetor ao desenvolvimento
humano nas sociedades democráticas.
2. Amartya Sen e a livre expressão musical
Um dos pressupostos da liberdade de expressão musical é o acesso à
educação musical. Nessa lógica, estabelecer relações no âmbito dessa temática com a teoria de Amartya Sen pode favorecer a organização de ideias
e de conexões entre direitos humanos, música e democracia.
Por conta disso, sustenta-se que sua teoria pode auxiliar para o desenvolvimento humano com liberdade ao inspirar uma consciência na
sociedade e na comunidade acadêmica sobre o papel da Música na formação das pessoas. Isto posto, ao dissertar sobre Sen, Zambam (2018, p. 1112) descreve que:
A Teoria da Justiça de Amartya Sen tem destacada influência em diferentes
áreas do conhecimento. Nota-se, o crescimento da sua repercussão na filosofia,
na psicologia, no direito, na arquitetura e na educação, assim como, a sua importância para a avaliação das políticas públicas e sociais que visam a
superação das graves desigualdades que assolam o mundo atualmente e repercutem com igual preocupação e ameaças o Brasil. A compreensão,
fundamentação e atualização sobre o valor universal da democracia e o seu
funcionamento é essencial e representativa da riqueza da produção de Sen e
do potencial de investigação em vista de uma organização social justa, solidária
e cooperativa.

Infere-se da citação acima, que todas as áreas do conhecimento podem beber dessa fonte. Não poderia ser diferente com a área da Música,
que além de se encontrar no domínio das artes, encontra-se inclusive na
órbita da educação. Além do mais, a liberdade de expressão musical pode
sofrer impactos sob a luz de sua teoria.
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Outrossim, na obra, Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen
(2010, p. 16) afirma “que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam”. Para
tanto, acredita-se que conhecer a realidade de determinado contexto jurídico-político-social de uma determinada sociedade pode ser um ponto de
partida para a mudança das pessoas no sentido de ampliação das suas liberdades, já que, conforme explica Zambam (2018, p. 24),
A inserção na realidade com o objetivo de superar a situação de desigualdade
social, as ameaças à democracia e buscar a transformação do atual modelo de
desenvolvimento, entre outras dimensões que é, também, a meta irrenunciável de Sen.

Por essa perspectiva, deduz-se que Sen possui uma relevância destacada no sentido de ir além de suas pesquisas e obras. Suas lições motivam
políticas e debates que fomentam reflexões de como mudar a realidade que
circundam a vida da população. Sua pesquisa e teoria apontam caminhos
para que as desigualdades sociais sejam melhor enfrentadas, além de revelarem situações que podem enfraquecer a democracia.
3. Da liberdade de expressão musical: conexões com a teoria de
Amartya Sen
Segundo Sen (2010, p. 16-17), existem alguns obstáculos ao desenvolvimento humano como liberdade que precisam ser superados, tais como a
“pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou
interferência excessiva de Estados repressivos”.
Realizando-se uma reflexão sobre essas situações descritas por Sen,
pode-se inferir que a liberdade de expressão musical pode ser considerada
um direito humano fundamental significativo no combate a essas referidas
conjunturas. Acredita-se que a música, como umas das espécies de arte,
no contexto de uma educação musical, além de ser potencial ferramenta
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para o desenvolvimento, pode concorrer para a diminuição da pobreza e
da tirania.
Nesse rumo, quando a pessoa humana se desenvolve no campo da
educação musical, pode se deparar com temáticas - muitas vezes encontradas em letras de músicas - que contribuem para o debate dos problemas
sociais e das políticas arquitetadas pelos governantes (muitas vezes tirânicas e demagógicas).
Dessa maneira, a partir de suas próprias reflexões, o ser humano adquire maiores condições para ser um agente transformador de sua própria
realidade. Naturalmente isso colabora para a atenuação das misérias sociais na medida que o contexto social, ao menos paulatinamente, vai se
modificando.
Logo, pensar sobre o desenvolvimento da liberdade de expressão no
campo da educação musical é uma alternativa que merece fazer parte das
políticas públicas ou sociais. Imaginar tal implementação - no campo das
liberdades - como capacitações fortaleceria o acesso e a busca pela qualidade de vida das pessoas. A esse respeito, ao analisar a teoria de Amartya
Sen, no contexto da liberdade como capabilidade, Fröhlich (2013, p. 30)
afirma o seguinte:
Liberdade é estar livre para funcionar, para realizar suas capacidades. Não é
ter uma mera liberdade ou garantia formal, é ter condições reais para eleger
suas preferências e, efetivamente sentir-se habilitado para buscar realizar os
seus propósitos. Liberdade tem um valor instrumental, como uma ferramenta
para realizar fins e propósitos. E mais, a liberdade tem um valor e um fim em
si mesmo, a liberdade é uma meta a ser alcançada. Se a liberdade é meio para
funcionar e se realizar enquanto ser humano, também uma vida boa é uma
vida livre.

Nesse sentido, é possível inferir que a liberdade, mais especificamente, a liberdade de expressão musical, deveria se apresentar relevante
num cenário de política pública de educação musical. Esta é um veículo
para que o ser humano se realize, potencialize sua qualidade de vida e adquira maior liberdade, já que terá oportunidades de desenvolvimento de
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suas capacitações. Infere-se que as capacitações são essências para o um
desenvolvimento humano como liberdade.
Não obstante a música seja uma preocupação das políticas públicas,
acredita-se que no cenário da educação musical, os conteúdos de música
nas escolas do Brasil são tratados de forma tímida pela legislação. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n. 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 -, preconiza no artigo 22 que “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Fazendo um paralelo com o
pensamento de Amartya Sen, parece que isso vai ao encontro de uma política legislativa que almeja o desenvolvimento das capabilities, conforme
se depreende das seguintes palavras:
A análise do desenvolvimento apresentada neste livro considera as liberdades
dos indivíduos os elementos constitutivos básicos. Assim, atenta-se particularmente para a expansão das ‘capacidades’ [capabilities] das pessoas de levar o
tipo de vida que elas valorizam — e com razão. Essas capacidades podem ser
aumentadas pela política pública, mas também, por outro lado, a direção da
política pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo. (SEN, 2010, p. 32-33).

Pela citação acima é possível inferir que a educação musical, enquanto instrumento de ampliação das capacitações dos seres humanos,
apresenta-se como um vetor para o desenvolvimento das liberdades humanas, inclusive no que concerne à liberdade de expressão musical. Dessa
forma, as políticas públicas deveriam considerar essa questão, já que a
própria Lei n. 9.394/96 sinaliza para isso quando expressa que na educação básica objetiva-se o desenvolvimento humano.
Nesse viés, a referida lei aponta que cada pessoa, ao longo da educação básica, deve adquirir capacitações para bem exercer seu papel de
cidadão na sociedade. Além disso, a lei objetiva que as pessoas possam, por
meio da educação, conquistar possibilidades de escolhas no sentido de qual
atividade laboral desejam realizar e qual caminho querem seguir no que
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diz respeito a futuros estudos como acadêmicos em cursos relacionados
aos seus próprios anseios pessoais/profissionais.
Indo além, o § 2º do artigo 22 da Lei. n. 9.394/96 dispõe que “O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá
componente curricular obrigatório da educação básica”. Além disso, o § 6o
do referido dispositivo legal indica: “As artes visuais, a dança, a música e
o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de
que trata o § 2o deste artigo”. Noutras palavras, a educação musical,
mesmo que não possua autonomia – em termos de disciplina -, deveria ser
uma preocupação política e social no âmbito da educação básica de forma
mais intensa. Relacionando-se isso com Sen, depreende-se que se trata de
um caminho para o desenvolvimento humano com liberdade, pois isso favorece a expansão das capacitações das pessoas.
Consoante Sen (2010, p. 33), “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”. Trata-se de uma outra
categoria abordada por Sen, qual seja, a condição de agente.
Esta expressão se refere, nos estudos de Amartya Sen (2010, p. 34),
ao modo pelo qual uma pessoa “ocupa-se particularmente do papel da condição de agente do indivíduo como membro do público e como
participante de ações econômicas, sociais e políticas”. Dito de um outro
modo, ampliar a condição de agente implica dizer que a sociedade pode se
despertar para uma maior consciência de suas ações pessoais e coletivas
nos rumos de uma nação, já que as pessoas terão maiores ensejos para
participar dos debates públicos sobre tudo que diga respeito aos seus próprios destinos.
Ressalta-se que a democracia e a liberdade, outras duas categorias
trabalhadas por Sen, se relacionam com o desenvolvimento das capacitações e à condição de agente no campo da educação musical e da liberdade
de expressão. Assim, potencializar a educação por meio da música é um
caminho para o fortalecimento da democracia e das liberdades, pois o
aperfeiçoamento das capacitações viabiliza que o papel de cada cidadão
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como condição de agente se torne mais eficaz no contexto democrático e
no alargamento de suas próprias escolhas.
Por esse ângulo, o exercício da liberdade de expressão musical como
um vetor para desenvolvimento humano com liberdade pode ter como semente políticas públicas que possam inserir a educação musical de forma
significativa no âmbito da educação básica. Ao comentar a obra de Amartya Sen – Desenvolvimento como liberdade -, Zambam (2018, p. 15) afirma
que:
A necessidade de combater as formas de privação, representadas pela necessidade de superação da fome, do analfabetismo e de regimes autoritários,
demonstra as várias conexões do modelo de desenvolvimento, especificamente, com o valor universal da democracia, a condição de agente das pessoas
e as condições para o desenvolvimento das capacitações (capabilities).

Pela citação acima, pode-se inferir o quanto é importante a obra de
Sen, porque é perceptível que os ensinamentos de sua teoria dialogam com
vários campos do conhecimento. No caso tem tela, por exemplo, a educação musical é uma ferramenta possível na luta contra as privações sociais,
visto que o desenvolvimento das capacitações em atividade musicais pode
contribuir para a superação das desigualdades na medida em que cada indivíduo pode exercer de fato seu papel como cidadão – condição de agente
– e melhorar a democracia. Isso porque a liberdade de expressão pode ser
desempenhada por meio da música.
Crê-se que o desenvolvimento humano como liberdade também
passe pelo acesso à educação musical e consequente aprimoramento da
liberdade de expressão relacionado à atividade artística. Se essa espécie de
liberdade for fortalecida, significa, ao menos desse ponto de vista, que outras liberdades serão alcançadas.
Destarte, em termos de ampliação de capacitações, da condição de
agente e da democracia, tudo leva a parecer que o revigoramento de uma
determinada espécie de liberdade enriquece uma outra e vice-versa, como
se pode depreender das seguintes frases:
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Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e saúde) facilitam a
participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de oportunidades
de participação no comércio e na produção) podem ajudar a gerar a abundância individual, além de recursos públicos para os serviços sociais. Liberdades
de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras. (SEN, 2010, p. 26).

Consoante o autor Fröhlich (2013, p. 30), ao refletir sobre a teoria de
Sen, “Liberdade como capacidade significa estar habilitado a funcionar,
conduzir suas escolhas, construir sua identidade, estabelecer relações sociais, ser reconhecido como membro e participar da vida da sociedade”.
Pensa-se que não é possível dissociar a música dessa conjuntura representada nessas supracitadas palavras. Isso porque o exercício da
atividade musical, no âmbito educacional, pode ajudar as pessoas a terem
liberdade, principalmente no sentido da formação de sua personalidade,
na interação com outras pessoas (colegas/sociedade). Nesse prisma, crêse também que a educação musical pode potencializar a autoestima na
medida que o ser humano se reconhece como um membro social participativo no ambiente de construção democrática de seu país. Portanto, urge
compreender que “As liberdades não são apenas os fins primordiais do
desenvolvimento, mas também os meios principais” (SEN, 2010, p. 25).
4. Conclusão
A pesquisa permitiu compor uma reflexão sobre a liberdade de expressão musical e os pontos de contatos com a teoria de Amartya Sen no
que diz respeito ao desenvolvimento humano como liberdade. Nesse sentido, discorreu-se sobre a relação existente entre Música, educação musical
e as categorias capabilities (capacitações) e condição de agente.
Enfatizou-se que a obra de Amartya Sen é fonte de inspiração e de
influências em todas as áreas do conhecimento. Sua doutrina visa a pensar
em contextos de realidade social e de que forma é possível estabelecer políticas públicas ou sociais que vão ao encontro de um desenvolvimento
humano com liberdade.
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No âmbito da temática apresentada, foi possível verificar, ao menos
desse ponto de vista, que a educação musical pode potencializar as bases
para um efetivo exercício de liberdade de expressão. Assim, a música tem
um papel fundamental na construção de uma sociedade democrática.
Isso se dá pelo fato de que a educação musical favorece o desenvolvimento das liberdades e das capacitações para o exercício e ampliação
dessas liberdades. Ademais, o acesso a essa modalidade educacional e artística é um condutor para instigar em cada cidadão a consciência sobre o
seu status social como condição de agente, isto é, de indivíduos que podem
fazer a diferença na construção da sociedade.
Por derradeiro, pode-se concluir que a teoria de Amartya Sen, na pretensão de um desenvolvimento humano com liberdade, pode ser a base de
sustentação de políticas públicas e sociais sérias e coerentemente fundamentadas. Isso é capaz de, em tese, fazer a diferença em termos concretos, ou seja,
de realizar transformações no bojo da realidade de cada conjuntura social e
contribuir para o melhoramento da qualidade de vida das pessoas.
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Liberdade, democracia e desenvolvimento:
a perspectiva sob o prisma de Amartya Sen
Simone Paula Vesoloski 1
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1 Introdução
A liberdade é um preceito por meio do qual o Estado Constitucional
se afirma, sendo assim, impossível conceber um Estado Democrático de
Direito sem existir liberdade. No que tange o conceito de liberdade, em
sentido geral, o termo expressa o modo do indivíduo ser livre, da capacidade de agir por si mesmo, a autodeterminação, independência,
autonomia e escolha.
Amartya Sen defende que a liberdade é valiosa para cada indivíduo,
sendo que a oportunidade e o poder de escolha são modos da liberdade se
manifestar. Contudo, a teoria de Sen abrange vários tipos de liberdade que
demonstram diferentes tipos de avaliação e importância. Neste sentido, ele
caracteriza a liberdade como positiva, negativa, liberdade efetiva, as liberdades substantivas e instrumentais, demonstrando o significado e a
relevância de cada uma para melhorar a vida das pessoas e propiciar o
desenvolvimento.
Todo o ser humano carrega consigo várias formas de liberdades que
considera importante e fundamental para si, bem como também, é possível evidenciar que este mesmo ser humano pode retratar meios pelo qual
1
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sofreu algumas formas de restrição de alguma liberdade em algum momento de sua vida. Assim considerando, Sen parte do pressuposto que a
remoção das privações de liberdade é crucial e oportuniza o desenvolvimento da sociedade como um todo.
Tendo por base o entendimento e o conhecimento de Amartya Sen, o
presente estudo aborda sob a ótica deste autor, as variadas formas de liberdade. Para tanto, buscou-se esclarecer o conceito das liberdades, bem como
a importância dessas liberdades voltada para o desenvolvimento. Com isso,
pretende-se também explanar a problematização e os modos existentes de
restrição das liberdades, averiguando ainda como as liberdades estão ligadas
e influenciam a democracia dentro do contexto social. O método utilizado
foi indutivo, analítico-descritivo, com técnica de pesquisa bibliográfica.
Nesse diapasão, resta evidente que o desenvolvimento amplia a liberdade e, por conseguinte a capacidade de cada indivíduo. A democracia
também amplia a oportunidade dos indivíduos, contudo, condições devem
ser proporcionadas a fim de garantir essa efetividade à amplitude e alcance
de todo o processo democrático, concebendo por meio do debate a possibilidade para que todas as vozes sejam ouvidas, inclusive das minorias, assim
promovendo uma justiça social e favorecendo uma política mais justa.
2 O conceito das liberdades e as perspectivas que oportunizam o
desenvolvimento
Entre os mais variados direitos expressos na Constituição, a liberdade
constitui um direito fundamental, pois, a sua garantia expressa uma grandiosa e essencial importância para a dignidade do ser humano, e também
para a estrutura democrática do Estado, não há vida digna sem que cada
pessoa possa expressar suas vontades, escolhas, convicções e concretizá-las.
Dessa maneira, Potiguar (2012) reconhece a liberdade como um direito que implica, expressa e possibilita que uma comunidade norteada de
princípios, composta por indivíduos que se reconhecem livres possam ser
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também coautores das leis que regem suas vidas em comum, “ela é a possibilidade real de agir” (POTIGUAR, 2012, p. 120).
A liberdade é um anseio importante e fundamental para qualquer indivíduo, e esta liberdade não se restringe apenas ao fato de estar ‘livre’,
mas ter a liberdade nos mais variados aspectos da vida em sociedade. Diante disso, Sen (2000), defende a linha de pensamento que a liberdade
propicia o potencial das pessoas para cuidarem de si mesmas e para influenciar as demais pessoas. Ainda, acredita que ter mais liberdade para fazer
as coisas é muito importante para cada indivíduo e também porque favorece a oportunidade desse indivíduo ter resultado valioso.
A liberdade é valiosa por pelo menos duas razões diferentes. Em primeiro lugar,
mais liberdade no dá mais oportunidade de buscar nossos objetivos, tudo aquilo
que valorizamos. Ela ajuda, por exemplo, em nossa aptidão para decidir viver
como gostaríamos e para promover os fins que quisermos fazer avançar. Esse
aspecto de liberdade está relacionado com nossa destreza para realizar o que valorizamos, não importando qual é o processo através do qual essa realização
acontece. Em segundo lugar, podemos atribuir importância ao próprio processo
de escolha. Podemos, por exemplo, ter certeza de que não estamos forçados a
algo por causa de restrições impostas por outros. (SEN, 2011, p. 262).

Além do mais, para Sen (2000) a liberdade é uma conquista da humanidade, sendo que é por meio dela que o ser humano vive, luta e atua.
A vida sem liberdade não é possível, ela é imprescindível, ela é compreendida como um espaço íntimo de cada indivíduo, centrada no livre arbítrio,
sem a interferência ou imposição de outrem, principalmente do Estado.
Para Sen (2000), o sentido da liberdade não está ligada somente com
a expansão e gozo da liberdade em si que pode se dar a partir do desenvolvimento, do aumento de renda pessoal, da industrialização, do avanço
tecnológico ou da modernização social, mas a liberdade entretanto depende de vários outros fatores como por exemplo, disposições sociais,
econômicas e os direitos civis.
Nesse sentido, Sen (2000) expressa de modo claro que de nada adianta falar em liberdade que cada ser humano possui para fazer algo que,
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na prática, ele está privado em decorrência de condições objetivas para
realizar. Ele traduz a chamada liberdade negativa e liberdade positiva. A
liberdade negativa expressa à ausência de impedimentos externos, onde
cada indivíduo pode ser ou realizar aquilo que deseja sem a interferência
ou coerção de outrem, possibilitando que ele viva de acordo com suas próprias preferências e escolhas, já a liberdade positiva trata das condições
reais de exercício de um direito, o sentido de liberdade para ser ou fazer,
que seria uma liberdade efetiva do ser humano para realizar os próprios
projetos.
Ademais, Sen (2000) aborda que é necessário examinar as respectivas liberdades efetivas das pessoas, focando nas liberdades formais e no
modo de como essas liberdades podem concretizar a liberdade de fato.
Essa liberdade efetiva pressupõe a conquista de cada indivíduo, os meios
que cada um perfectibiliza seus projetos e suas idealizações, é a capacidade
que reflete na própria liberdade de escolha.
Existe uma convicção fortalecida de que o desenvolvimento pode contribuir como precursor da liberdade do indivíduo, porém, como já
mencionado, esta expansão e efetivação da liberdade depende de outras
influências. Nesse sentido, Sen (2000) destaca que a liberdade também é
fundamental para o processo de desenvolvimento, citando duas razões:
1º A razão avaliatória: a avaliação do progresso tem de ser feita verificando-se
primordialmente se houve aumento na liberdade das pessoas.
2º A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende inteiramente
da livre condição de agente das pessoas. (SEN, 2000, p. 18).

Assim, a priori, a razão avaliatória concentra-se especificamente na
liberdade, já a segunda razão se desloca na questão de entender e observar
a liberdade de tipos distintos, sendo assim “a livre condição de agente não
só é, em si, uma parte “constitutiva” de desenvolvimento, mas também
contribui para fortalecer outros tipos de condições de agentes livres” (SEN,
2000, p 19). A vida do ser humano se mede também pela capacidade, “de
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escolher uma vida que se tem razão de valorizar” (SEN, 2000, p.94) e por
aquilo que cada indivíduo alcança ou realiza.
Nesse viés, Sen (2000) entende que o que as pessoas conseguem realizar é influenciado por oportunidades, liberdades, poderes, e por
condições habilitadoras que propiciam a capacidade de cada indivíduo, e
tudo isso se dá através do exercício das liberdades das pessoas como, por
exemplo, “a liberdade para participar de uma escolha social e da tomada
de decisões públicas que impelem o progresso dessas oportunidades”.
(SEN, 2000, p. 19). Essa liberdade ou estar habilitado para alcançar as realizações torna a vida mais prazerosa e rica, possibilitando que ele alcance
aquilo que valoriza. A partir desse entendimento surge o papel da liberdade substantiva.
A liberdade substantiva para Sen (2000) é fruto do desenvolvimento,
podendo ser conceituada como a liberdade de participação política ou a
oportunidade de receber uma educação básica, boa saúde ou assistência
médica, e esses fatores de fato são liberdades e direitos que contribuem
para o progresso econômico, ou seja, para o desenvolvimento. E essa ideia
de liberdade como oportunidade, frisa a liberdade como aquilo que cada
indivíduo valoriza para a sua vida e como a liberdade substantiva proporciona a continuidade para seguir com os objetivos valiosos que cada
indivíduo considera importante para sua vida.
Sen (2000) conceitua as liberdades instrumentais definindo-as como
as liberdades políticas e civis, facilidade econômica, oportunidades sociais,
garantias de transparência e segurança protetora, defendendo que essas
liberdades são necessárias para obter o desenvolvimento almejado. “Essas
liberdades instrumentais podem contribuir para a capacidade geral de a
pessoa viver mais livremente, mas também têm o efeito de complementar
umas às outras” (SEN, 2000, p. 55).
Sen (2000) retrata que as liberdades não podem ser avaliadas de
modo único, mas sim vinculada com todas as formas de liberdade e essas
liberdades são os principais meios do desenvolvimento “liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras” (SEN, 2000, p. 26). O
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desenvolvimento se concretiza com a melhoria da qualidade de vida que
cada indivíduo leva e da liberdade que é desfrutada.
Nesse viés, Sen (2000) defende que o desenvolvimento está interligado com a liberdade, nesse sentido:
O desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo com a melhora da
vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades
que temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais mais completos,
pondo em prática nossas volições, interagindo com o mundo em que vivemos
e influenciando esse mundo. (SEN, 2000, p.29).

Partindo do pressuposto que as diferentes formas de liberdade podem concretizar o desenvolvimento em si, é importante ressaltar que
apesar das liberdades serem importantes para todos os indivíduos, existe
um número significativo de pessoas que são vítimas de várias formas de
privação de liberdade.
3 Privações das variadas formas de liberdades
Com relação aos direitos de liberdade, Bobbio (2004) ressalta que os
homens são iguais, evidenciando que essa igualdade estaria ligada no gozo
de liberdade, “cujo significado é de que todos os homens nascem iguais na
liberdade” (BOBBIO, 2004, p. 65), porém frisa que essa universalidade “na
atribuição e no gozo dos direitos de liberdade não vale para os direitos
sociais, e nem mesmo para os direitos políticos, diante dos quais os indivíduos são iguais só genericamente, mas não especificamente” (BOBBIO,
2004, p. 65).
Nesse sentido, Bobbio relata que durante séculos mulheres foram privadas de votar, o direito era relativo e exclusivo somente para os homens.
“Os direitos de liberdade só podem ser assegurados garantindo-se a cada
um o mínimo de bem-estar econômico que permite uma vida digna”
(BOBBIO, 2004, p. 207). Porém sabe-se que nem sempre estes direitos,
essas liberdades prevalecem, elas sofrem privações.
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Ademais, Sen (2000) menciona que as liberdades substantivas são o
fruto do desenvolvimento, caracterizada pela “oportunidade econômica,
liberdade política, poderes sociais, e por condições de boa saúde, educação
básica” (SEN, 2000, p. 19), contudo, ele ressalta que o desenvolvimento
requer a remoção das privações de liberdade.
Desse modo, Sen (2000) elenca e vincula as principais fontes de privação de liberdade:
“[...] pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição
social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. A despeito de aumentos sem
precedentes na opulência global, o mundo nega liberdades elementares a um
grande número de pessoas, talvez até mesmo à maioria. Às vezes a ausência
de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma
nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de
vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água tratada e saneamento básico. Em outros casos, a privação de liberdade vincula-se
estreitamente à 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. Em outros casos, a violação da liberdade
resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes
autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida social,
política e econômica da comunidade”. (SEN, 2000, p. 18).

É nítida e cristalina a realidade que Sen (2000) reporta em sua contextualização, os contrapontos mencionados não modificaram a realidade da
época vivenciada por ele, por consequência tais negações e privações de liberdade de lá pra cá só aumentaram. Em que pese, tanto no Brasil bem como
em tantos outros países, existem privações de liberdades ocorrendo diariamente, assim como Sem (2000) demonstra em várias de suas obras, a fome
coletiva se alastra, negando às pessoas a liberdade básica de sobreviver.
Não somente a liberdade de sobreviver deve ser destacada, analisando basicamente o contexto global, é possível perceber múltiplos modos
de privação de liberdades substantivas. Na visão de Sen (2000), não só a
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fome coletiva gera a privação da liberdade, a desigualdade entre homens e
mulheres restringe o grau de liberdade substantiva para o sexo feminino,
contudo as privações se apresentam de modos variados, sendo que em
muitos países são negados direitos políticos e direito civil básicos.
No entendimento de Sen (2000) quando um tipo de liberdade existe
para o indivíduo não quer dizer que ele tem toda a liberdade em si, pode,
contudo, ser negada ou privada outra forma de liberdade:
Mesmo quando não falta segurança econômica adequada às pessoas sem liberdades políticas ou direitos civis, elas são privadas de liberdades
importantes para conduzir suas vidas, sendo-lhes negada a oportunidade de
participar de decisões cruciais concernentes a assuntos públicos. Essas privações restringem a vida social e a vida política, e devem ser consideradas
repressivas mesmo sem acarretar outros males (como desastres econômicos).
Como as liberdades políticas e civis são elementos constitutivos da liberdade
humana, sua negação é, em si, uma deficiência. (SEN, 2000, p. 31).

Sendo assim, as privações de liberdades acarreta de modo claro, uma
diminuição das oportunidades bem como das capacidades de cada ser humano. Sen (2000) acredita que essas capacidades, “podem ser aumentadas
pela política pública, mas também, por outro lado, a direção da política
pública pode ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo”(SEN, 2000, p 32).
Dessa maneira, Sen (2000) frisa que as privações de liberdades podem
ser minimizadas com, “alguém que age e ocasiona mudança e cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e objetivas”
(SEN, 2000, p. 33), esse alguém é denominado, na sua linha de raciocínio,
como agente que tem o papel de condição caracterizado como membro do
público e como participante das ações econômicas, sociais e políticas.
Conforme dito, as privações de liberdade e capacidade são desencadeadas de modos correlatos. Ademais, Sen (2000) faz ressalva que é
preciso delinear as liberdades instrumentais para de fato torná-las palpáveis e construtivas. Pois “os direitos políticos e civis, especialmente
relacionados à garantia de discussão, debate, crítica e dissensão abertos,

752 | Estudos sobre Amartya Sem: volume 7

são centrais para os processos de geração de escolhas bem fundamentadas
e refletidas” (SEN, 2000, p. 181). Com a oportunização desse processo de
diálogo e debate, será possível a formação de valor e de prioridade.
Na visão de Sen (2000), a prevenção de privação das diversas formas
de liberdades é “significativamente auxiliado pelo uso das liberdades instrumentais, como a oportunidade de discussão aberta, vigilância pública,
a política eleitoral e os meios de comunicação sem censura”. (SEN, 2000,
p. 218). Todas as formas evidenciadas como oportunidade de articulação e
participação são importantes para o processo de ampliação e alcance da
democracia e para alavancar o desenvolvimento e minimizar os meios das
liberdades serem restringidas.
4 Ampliação das liberdades e perfectibilização da democracia
Destarte, para Sen (2011), o desenvolvimento e a democracia devem
“ser vistas, em parte, com relação a sua ligação constitutiva, e não apenas
através de ligações externas” (SEN, 2011, p. 381). Em razão disso, Sen
(2011) salienta que a liberdade política e os direitos democráticos são componentes dessa ligação constitutiva de desenvolvimento.
Sendo assim, o desenvolvimento amplia a liberdade e, por conseguinte a capacidade de cada indivíduo. Deste modo, Sen (2000) parte da
premissa que deve ser observada a relação entre a liberdade política que
tem o papel de fornecer informações na solução de necessidades econômicas e compreender a real satisfação dessas necessidades, sendo que essa
percepção depende de discussão e debate público aberto, para garantir a
liberdade política e direitos civis básicos, pois é a partir deles que é possível
demonstrar:
“1) sua importância direta para a vida humana associada a capacidades básicas
(como a capacidade de participação política e social);
2) seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são ouvidas
quando expressam e defendem suas reivindicações de atenção política (como
as reivindicações de necessidade econômica);
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3) seu papel construtivo na conceituação de ‘necessidades ‘ (como a compreensão das ‘necessidades econômicas’ em um contexto social).” (SEN, 2000, p.
175).

Na visão de Sen (2000) não basta julgar o desenvolvimento econômico apenas sob os indicadores de expansão econômica global ou levando
em conta o crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), é necessário
“considerar o impacto da democracia e das liberdades políticas sobre a
vida e as capacidades dos cidadãos”, (SEN, 2000, p. 178). Assim, Sen
(2000) crê que os direitos políticos e civis proporcionam aos indivíduos a
oportunidade de chamar a atenção para a compreensão e conhecimento
das necessidades gerais e, por conseguinte, exigir ação pública adequada.
A avaliação do desenvolvimento não pode ser dissociada da vida que as pessoas
podem levar e da verdadeira liberdade que desfrutam. O desenvolvimento dificilmente pode ser visto apenas como uma relação ao melhoramento de
objetos de convivência, como um aumento do PIB (ou da renda pessoal) ou da
industrialização, apesar da importância que possam ter como meios para fins
reais. Seu valor precisa depender do impacto que tem nas vidas e liberdades
das pessoas envolvidas, que necessita ser central para a ideia de desenvolvimento. (SEN, 2011, p. 380-381).

Assim, Sen (2000) reconhece que “a resposta do governo ao sofrimento intenso do povo frequentemente depende da pressão exercida
sobre este governo, e é nisso que o exercício dos direitos políticos (votar,
criticar, protestar etc.) pode realmente fazer diferença.” (SEN, 2000, p.
178). Nesse sentido, é relevante destacar que essa pressão é fundamental
e é “parte do papel instrumental da democracia e das liberdades políticas”.
(SEN, 2000, p. 178).
Contudo, Sen (2000) evidencia a democracia como um pressuposto
importante para qualquer indivíduo, contextualizando que através das liberdades políticas e dos direitos civis é possível proporcionar uma
comunicação e um diálogo aberto. É imprescindível que a cada indivíduo
expressar-se publicamente e ressalte o que valoriza, para então, poder exigir que se dê a devida atenção a este pedido, sendo fundamental que seja
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garantido a “liberdade de expressão e escolha democrática”. (SEN, 2000,
p. 180).
Deste modo, Sen (2000) entende que:
“Os direitos políticos e civis, especialmente os relacionados à garantia de discussão, debate, crítica e dissensão abertos, são centrais para os processos de
geração de escolhas bem fundamentadas e refletidas. Esses processos são cruciais para a formação de valores e prioridades e, não podemos em geral, tomar
as preferências como dadas independentemente de discussão pública, ou seja,
sem levar em conta se são ou não permitidos debates e diálogos”. (SEN, 2000,
p. 180-1981).

Essas discussões públicas são importantes, Sen (2000) salienta que a
liberdade de expressão e a discussão, “são não apenas centrais na indução
de respostas sociais a necessidades econômicas, mas também centrais para
a conceituação das próprias necessidades econômicas”. (SEN, 2000, p. 181182). As discussões e os debates públicos que são permitidos através das
liberdades políticas e os direitos civis e desempenham um papel importante na formação de valores. Sen (2000) explana além do mais, que é com
por meio dessas discussões e debates que se possibilita a identificação das
necessidades primordiais.
Nesta concepção, Sen (2000) tem receio de destacar muitas vantagens decorrentes da democracia, pois tem a percepção de que se aplaudir
e destacar em demasia essas vantagens poderá enaltecer a sua eficácia de
modo excessivo, entendendo que “é preciso ver a democracia como criadora de um conjunto de oportunidades, e o uso dessas oportunidades
requer uma análise diferente, que aborde a prática da democracia e direitos políticos”, (SEN, 2000, p. 182). Frisando ainda, que a oportunidade
proporcionada pela democracia deve ser usada de modo positivo, para que
de fato se obtenha o efeito esperado dela.
“A democracia realmente cria oportunidade, que está relacionada tanto à sua
importância instrumental como o seu papel construtivo. Mas a força com que
as oportunidades são aproveitadas depende de vários fatores, como o vigor da
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política multipartidária e o dinamismo dos argumentos morais e da formação
de valores”. (SEN, 2000. P. 183)

Na visão de Sen (2000) desenvolver e fortalecer um sistema democrático requer meios operantes e este sistema democrático representa
também um componente imprescindível do processo de desenvolvimento. E dentro desse entendimento, ele observa e ressalta que a
importância da democracia reside em três virtudes diferentes, a primeira
esta interligada a sua importância intrínseca, em seguida a contribuição
instrumental da democracia em si, e por fim o papel construtivo na criação
de normas e valores. Fazendo uma ressalva de que “nenhuma avaliação da
forma de governo democrática pode ser completa sem considerar cada
uma dessas virtudes”. (SEN, 2000, p. 185).
Sen (2000) evidencia que:
“O papel promissor dos direitos políticos e vivis (permitindo, de fato encorajando discussões e debates abertos, política participativa e oposição sem
perseguição) aplica-se a um domínio muito amplo, embora tenha sido mais
eficaz em algumas áreas do que em outras. Sua comprovada utilidade na prevenção de desastres econômicos é, em si importantíssima. Quando as coisas
correm bem, a ausência desse papel da democracia pode não ser fortemente
sentida. Mas ele fala muito alto quando a situação piora, por uma razão ou
outra”, (SEN, 2000, p. 186).

É importante destacar que Sen (2000) reforça que “não só a força da
discussão pública é um dos correlatos da democracia, como um grande
alcance, como também seu cultivo pode fazer com que a própria democracia funcione melhor”. (SEN, 2000, p 186). Nesse contexto, além de ser
importante e necessária a democracia é expressivo criar condições que garantem com efetividade a amplitude e alcance de todo o processo
democrático:
“Por mais valiosa que a democracia seja como uma fonte fundamental de oportunidade social (reconhecimento que pode requerer uma defesa vigorosa),
existe ainda a necessidade de examinar os caminhos e os meios para fazê-la
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funcionar bem, para realizar seus potenciais. A realização da justiça social depende não só de formas institucionais (incluindo regras e regulamentações
democráticas), mas também de prática efetiva”. (SEN, 2000, p. 187).

Sen (2011) ressalta que a democracia por sua vez, é compreendida frequentemente com o viés voltado para eleições perfectibilizada através de
votação e a regra da maioria, porém, ele entende que essa compreensão deve
ir além disso, podendo “acomodar a importância dos direitos das minorias
sem ignorar o voto da maioria como parte da estrutura total da democracia”,
(SEN, 2011, p. 386). Sen (2011) menciona que o êxito da democracia depende “inelutavelmente de nossos padrões de comportamento real e do
funcionamento das interações políticas e sociais”, (SEN, 2011, p. 389).
Como já comentado, Sen (2000) destaca que para a democracia é
uma oportunidade social, contudo é necessário achar meios de efetivá-la.
Por esta razão ele elenca algumas vias que possibilitam chegar à democracia global, “a agitação pública ativa, o comentário das notícias e o debate
aberto”, (SEN, 2011, p. 444), entendendo que o maior desafio é justamente
o fortalecimento desse processo participativo, “do qual dependerá em
larga medida a busca da justiça global”, (SEN, 2011, p. 444).
Nesse sentido, para Sen (2011) essa justiça é vislumbrada em teorias
que firmam a reflexão da razão prática sobre a justiça e a injustiça no
mundo. (SEN, 2011, p. 448). Sendo assim, Sen (2011) entende que “a democracia tem de ser julgada não apenas pelas instituições que existem
formalmente, mas também por diversas vozes, de diversas partes da população, na medida em que de fato possam ser ouvidas”, (SEN, 2011, p. 15).
É importante compreender que Sen (2011) destaca que essas instituições estão ligadas ao governo global e eleições democráticas, sendo
possível ver a democracia além dessas instituições, com o cunho relacionado às possibilidades “e ao alcance da argumentação racional pública”,
(SEN, 2011, p. 15), assim será possível promover a democracia global bem
como a justiça global.
Na visão de Sen (2011), o papel da democracia esta relacionada à argumentação pública e ao governo por meio do debate, mas destaca que
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existem muitos outros meios para aplicação, e essa liberdade democrática
“pode certamente ser usada para promover a justiça social e favorecer uma
política melhor e mais justa. O processo, entretanto, não é automática e
exige um ativismo por parte dos cidadãos politicamente engajados” (SEN,
2011, p. 386).
5 Conclusão
A noção das variadas forma que Sen retrata as liberdades, tidas como
negativas, positivas, efetiva, substantiva e instrumental, são de suma relevância, pois expressam e caracterizam um modo distinto cada uma delas
em específico, sendo de fácil interpretação e entendimento. Em razão
disso, resta evidente a relação do direito fundamental das liberdades como
garantia do bem-estar da humanidade e como um modo legítimo de manifestação da dignidade da pessoa humana, bem como um meio de
propiciar o desenvolvimento da sociedade, e, por conseguinte, as capacidades e oportunidades de cada indivíduo.
Nesse diapasão, por mais que existam muitos modos de restringir liberdades, é necessário assegurar meios de efetivação da democracia, garantia de
debates públicos e oportunidade para que todas as vozes sejam ouvidas. Contudo, é perceptível que o processo democrático exige que cada cidadão se
envolva mais com os interesses coletivos, saindo da ‘zona de conforto’, tornando-se protagonista e incentivando que outras pessoas também possam
assumir o papel e juntos buscar uma justiça social, garantindo que as liberdades sejam amplificadas e asseguradas a todas as pessoas sem distinção.
Destarte, chega-se a concepção que o presente artigo cumpriu o papel
de esclarecimento frente às diversas formas de liberdade na visão de Amartya
Sen, ressaltando também o entendimento referente aos meios de restrições
de liberdade dentro de uma sociedade democrática de Direito, restrições estas
que devem ser abolidas. Sendo ainda possível explanar como o desenvolvimento e a democracia são essenciais para oportunizar as liberdades e capazes
de amplificar as escolhas e capacidades dos indivíduos.
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Atualmente o maior desafio no qual as pessoas devem enfrentar para
garantir a efetivação das liberdades está relacionado com garantia na liberdade de escolha, sem interferência ou influências do mundo exterior,
levando em conta a real necessidade e valorização pessoal, não levando em
consideração o aspecto relacionado às razões alheias. Valorizando a liberdade como processo, como oportunidade. Criando uma cultura onde os
cidadãos estejam mais próximos dos processos democráticos e da justiça
igualitária. Nesse contexto, sair da ‘zona de conforto’ é uma tarefa exigente, pois sem ativismo, sem liberdades não existem direitos efetivos, a
democracia se tornaria uma ditadura mascarada.
Para muitas vidas desesperançadas, o debate aberto reduz a vulnerabilidade e proporciona um espaço de autonomia e horizontalidade de
comunicação. Instrumentos eficazes e políticas públicas para acelerar o desenvolvimento são necessárias, por conseguinte a capacidade e a
oportunidade dos indivíduos são aumentadas, assim a liberdade é perfectibilizada. Contudo é relevante rever e evitar as restrições de liberdade,
apesar de ser um desafio, formas devem ser repensadas, havendo continuamente um progresso significativo nesse sentido.
Referências
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, apresentação
de Celso Lafer. Nova ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2004.
POTIGUAR, Alex. Liberdade de expressão e o discurso do ódio. 1º ed. Brasília – DF.
Editora Consulex, 2012.
SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução Denise Bottmann, Ricardo Doninelli Mendes.
5º Reimpressão. São Paulo: Companhia de Letras, 2011.
SEN, Amartya. O desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta. São
Paulo: Companhia das Letras, 2000.

47
Democracia em Amartya Sen:
valor universal e condição para o desenvolvimento
Talvanni Machado Ribeiro 1
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1. Introdução
A democracia é considerada uma das maiores conquistas da humanidade no século XX, Amartya Sen, em que pese não desenvolva uma teoria
da democracia, deposita nela interesse e atenção, face ser esta estrutura a
mais adequada a possibilitar o exercício das liberdades por ele defendidas
ao passo que essencialmente tal modelo permite o desenvolvimento.
Nesse sentido, a democracia tem papel fundamental na teoria defendida por Sen, e é sem dúvida alguma o mais poderoso mecanismo de
liberdades existentes, o qual viabiliza o desenvolvimento.
2. A democracia em Amartya Sen
Para Amartya Sen, a coisa mais importante que aconteceu no século
XX foi a ascensão da democracia, argumenta que “no futuro distante,
quando as pessoas olharem para o que aconteceu no século passado, acharão difícil não colocar primazia na emergência da democracia como a mais
aceitável forma de governança”. (Sen, 1999), portanto, umas das coisas
mais importantes.
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Segundo Sen, a ideia de democracia tem origem na Grécia antiga,
onde tomou forma e foi colocada em prática, contudo, relaciona que da
forma que se conhece a democracia atualmente é derivada de um longo
período de tempo, onde seu surgimento ocorreu de forma gradual sendo
impulsionada segundo o autor “por diversos desenvolvimentos, da assinatura da Carta Magna, em 1215, às revoluções francesa e americana no
século XVIII e à expansão do direito de voto na Europa e na América do
Norte, no século XIX”. (Sen, 1999)
Sen, analisa que no decorrer do século XIX, teóricos da democracia
achavam bastante natural discutir se um ou outro país estava “pronto para
a democracia”. Este pensamento mudou somente no século XX, com o reconhecimento de que a própria questão estava errada: um país não precisa
ser visto como pronto para a democracia; ao invés disso, deve se tornar
pronto por meio da democracia. (Sen, 1999)
A ideia de democracia estabeleceu-se como forma normal de governo
segundo Sen no século XX.
Sen, ao responder o que é a democracia pontua que não se deve
“identificar democracia como governo da maioria”, (Sen, 1999). Segundo
o autor, a democracia tem demandas complexas cuja as quais vão além do
voto e do respeito pelos resultados eleitorais, como a proteção de direitos
e liberdades, respeito aos títulos legais e a garantia da livre discussão e
distribuição sem censura de notícias e comentários justos.
Zambam ao analisar a democracia relaciona que
[...] a democracia é o sistema que apresenta as melhores condições para uma
organização social segura e sustentável, porque dispões de mecanismos, instituições e recursos capazes: de ordenar as demandas provenientes do seu
interior; atender de forma equilibrada as necessidades das pessoas, dos grupos
e dos países; administrar eficazmente os interesses dos seus membros; organizar, por intermédio dos partidos políticos e outras agremiações, um sistema
de representação política com as múltiplas forças e interesses que a compõem;
administrar as necessidades especificas; solucionar os conflitos oriundos dos
diversos campos da sua organização e estruturar um conjunto de instituições
que garantam a estabilidade política e social, as relações externas e a satisfação
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das necessidades futuras por meio de uma administração equilibrada dos bens
disponíveis. (Zambam, 2012, p. 204)

Muito Embora, Sen não possa ser reconhecido exatamente como um
teórico da democracia, o autor destaca um papel especial à democracia no
combate à pobreza extrema e episódios de fomes coletivas. (Santos, 2018, p.
400), o mesmo aporta alguns aspectos que segundo ele fazem da democracia um importante modelo de governar as sociedades e que permite a todas
as pessoas a escolha por uma vida que considere de valor, por esta razão o
autor defende o modelo de democracia deliberativa (Santos, 2018, p. 401).
Nesse sentido Zamban comenta.
A afirmação da democracia como um sistema de organização das relações sociais é, se não a maior, uma das mais expressivas conquistas da humanidade.
(Zamban 2012, p.234)

A democracia para Sen, é algo fundamental em sua teoria, pois é o
meio pelo qual é viabilizada as liberdades inerentes ao desenvolvimento,
neste sentido. Santos expõem.
[...] o autor põe a democracia como um aspecto central para a realização de
certas capabilities dos indivíduos, tendo em vista que a democracia é o foro
onde questões de justiça social e distributiva são resolvidas, inclusive a definição de quais são os functionings valorizados por uma comunidade, que
implicarão na definição de quais capabilities serão promovidas pela ação pública e quais não (Santos, 2018, p.401)

Sem defende a democracia com um modelo que permite as liberdades
individuais, faz ressalvas no que concerne a sua eficácia, face a forma que
é de fato exercida, santos nesse mesmo sentido aponta.
[...] Sen reconhece que, no entanto, não se pode ser ingênuo a ponto de pensar
que a democracia como a conhecemos hoje tem sido eficaz em realizar todas
essas suas vantagens, pois tudo depende do modo como a democracia é efetivamente exercida. (Santos, 2018 p.421)
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Importante atentar para outro ponto defendido por Sen, qual seja a
liberdade de participação na própria democracia, que é sobretudo, ponto
fundamental, neste sentido Zambam expõe.
A democracia tem com um valor essencial o direito de participação de todos
nos destinos da sociedade, o que ocorre especialmente por meio do direito de
votar e ser votado. (Zamban, 2012, p,240)

A democracia é vista por Sen como o mecanismo criador de oportunidades, ao passo que preserva as liberdades necessárias ao
desenvolvimento, santos expões que:
A democracia é vista, dessa forma, como criadora de um conjunto de
oportunidades, que requerem a análise na esfera da razão pública,
para que assim, a partir da prática democrática, sejam definidas as
prioridades sociais. Por este motivo, Sen se declara como membro de
uma concepção deliberativa da democracia. (Santos, 2018, p. 423)

Sen, entende que a democracia não serve como um remédio automático, mas que oportuniza meios que se aproveitados de forma positiva,
possibilita efeito desejado, essa é, portanto, uma característica segundo o
autor, básica das liberdades. (Sen, 2010, p.204), a democracia para Sen deve
ser construída por meio do debate e diálogo aberto, não só pelo uso do voto.
Segundo pontua Santos a democracia envolve a prática argumentativa, por onde os cidadãos expõem suas razões e fundamento que pautam
tais razões (Santos, 2018, p. 424), portanto o debate é algo essencial no
regime democrático para Sen, pois mantém constante o debate público, ou
seja, enseja na prática democrática o que possibilita a priorização das necessidades dos cidadãos que demandam.
A democracia apresenta relevante papel dentro da abordagem das
próprias capabilities, Sen, não limita um modelo de atuação democrática,
pois segundo ele se assim procedesse estaria retirando do cidadão o direito
de decidir.
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Muito embora Sen, não tenha apresentado um modelo de atuação
democrática, Santos relaciona ser possível identificar por meio das obras
do autor, quais seriam as principais decisões que os cidadãos deveriam
tomar coletivamente e as lista, em 10 momentos quais sejam:
1) As escolhas dos agentes e participantes: as pessoas que serão afetadas pela
decisão deverão fazer parte dela;
2) A escolha do processo decisório: cabe aos participantes decidir que tipo de
processo decisório será utilizado;
3) A escolha entre a agência e o bem-estar: na deliberação pública poderá haver um conflito entre a agência e o bem-estar, por exemplo, na tomada de uma
certa decisão que venha a reduzir o bem-estar de todos ou de apenas alguns
dos membros;
4) A escolha entre functionings e capabilities: aqui estão concentradas questões sobre functionings como, por exemplo, promover a saúde de todos os
membros agora ou promover capabilities que permitam que os membros estejam livres de uma má saúde, através de práticas preventivas;
5) A escolha entre functionings (ou capabilities) hoje ou functionings (ou capabilities) no futuro: na linha da decisão anterior, os cidadãos podem ter de
deliberar a respeito de uma realização, como estar bem-nutrido, considerando
as dificuldades da presente geração ou da geração futura;
6) A escolha dos functionings e capabilities e do seu peso relativo: esta é talvez
uma das principais escolhas abordadas nessa dissertação. A partir da abordagem de Sen cabe aos cidadãos deliberar sobre a sua própria lista de
functionings e de capabilities e, dentro delas, quais são as mais importantes;
7) A escolha entre as capabilities básicas e níveis mínimos (thresholds): os cidadãos podem também definir certas capabilities básicas, que podem servir
como um nível mínimo de capabilities a serem garantidas aos cidadãos, como
forma de combate à pobreza;
8) A escolha entre as capabilities básicas e a expansão de todas as capabilities
valiosas: uma outra escolha a ser enfrentada pelos cidadãos envolve a garantia
de um nível mínimo de capabilities ou a expansão da promoção de todas capabilities que esta comunidade considere valiosa. Este tipo de proposta se
aproxima àquilo que Nussbaum procura fazer com sua teoria, com a diferença
de que são os cidadãos que deliberam sobre esta escolha, no lugar do teórico;
9) A escolha por especificar capabilities e functionings gerais: os cidadãos podem deliberar não somente sobre quais são os functionings e capabilities que
eles valorizam, mas também sobre o significado desse respectivo functioning.
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A capability de poder aparecer em público sem sentir vergonha pode ser definida de maneira distinta na Costa Rica ou na Noruega;
10) Outra matéria que pode ser submetida à deliberação pública envolve a escolha entre valores, como por exemplo uma distribuição equitativa dos bens
de acordo com o critério publicamente definidos, a coesão social, não-dominação, ou algum outro tipo de ideal. (Santos, 2018, p.246,247)

Para Santos, ao listar essas dez espécies de deliberações é possível compreender o grau de extensão que Sen confere a democracia em sua teoria.
Portanto, são os próprios cidadãos os responsáveis pela decisão
quanto ao modo como o processo democrático será realizado, deste da decisão acerca das instituições que serão criadas com o objetivo de garantir
o processo bem como em relação aos assuntos que serão objeto de debate
(Santos, 2018, p. 247)
Sen, entende que a ausência de limitação no que concerne a forma
que a democracia deveria funcionar é questão de coerência, pois entende
que deve caber aos cidadãos a eleição de suas prioridades, a defesa de Sen
é acunhada na necessidade de debate, entende ser esse um dos papéis dos
cidadãos, cabe a eles a decisão ao que for de seu interesse.
O êxito da democracia não consiste meramente em ter a estrutura institucional mais perfeita que podemos conceber. Ele depende inelutavelmente de
nossos padrões de comportamento real e do funcionamento das interações
políticas e sociais. Não há nenhuma possibilidade de confiar a matéria às mãos
“seguras” do virtuosismo puramente institucional. O funcionamento das instituições democráticas, como o de todas outras instituições, depende das
atividades dos agentes humanos que utilizam as oportunidades para as realizações razoáveis (Sem, 2011, p.388,389)

3. Valor universal da democracia
Como já relacionado, originalmente a democracia tem seu surgimento na Grécia, seu desenvolvimento como a conhecemos hoje é
derivado de sua evolução histórica. Nesse sentido, Sen pontua:
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Eu preciso examinar esse argumento da democracia como um valor universal
e os desafios que o cercam. Antes que eu comece esse exercício, entretanto, é
necessário estabelecer claramente o sentido no qual a democracia tornou-se
uma crença dominante no mundo contemporâneo. (Sen, 1999)

Atualmente a democracia é reconhecida como uma das maiores conquistas da humanidade em razão de sua forma, grau de importância e
sobretudo por ser um sistema possível de implementação em todas as sociedades, independentemente de qualquer pré-requisito.
Sen, reconhece, portanto, que é uma grande revolução no pensamento, e uma das mais importantes contribuições do século XX.
Essa, portanto é umas das características fundamentais, ao passo que
seus valores e princípios originários são instrumento para sua atualização
constante.
Para Sen, os méritos da democracia e seu argumento como valor universal podem estar diretamente relacionados com certas virtudes distintas
que acompanham sua pratica irrestrita. (Sen, 1999)
Neste sentido o autor apresenta distintamente três formas pelas
quais a democracia enriquece a vida das pessoas, em primeiro lugar apresenta a realidade política, onde, esta, faz parte da liberdade humana em
geral, por meio do exercício de direitos civis e políticos é algo fundamental,
em segundo lugar o autor afirma que a democracia tem papel fundamental
é um valor instrumental capaz de potencializar as capacidades do povo,
pois permite expressas as demandas de natureza política, e, em terceiro
lugar o qual julga ser o ponto a ser explorado de forma mais profunda é a
prática da democracia dando aos cidadão as oportunidade de conhecer uns
aos outros o que segundo ele ajuda a sociedade identificar prioridades.
Portanto, Sen entende que o reconhecimento do valor da democracia
não é algo a ser pensando isoladamente, é, pois uma soma de virtudes necessária.
Independentemente de qualquer tensão existente em uma sociedade
qual opção é pela democracia, nada impede seu funcionamento.
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A democracia é uma opção pela qual é possível verificar a maturidade
política de uma sociedade, bem como, a capacidade desta de superação.
O valor universal, portanto, é legitimado pela aceitação pública, pelas
oportunidades derivadas do modelo, seja de participação de ordem humana e social, seja pela viabilidade de diálogo como meio de construção de
intenções e acordos, estabilidade social e política pela correção das desigualdades.
A essência da democracia não se limita a sua arquitetura de concepções estruturantes a fim de legitimar as ações do governo. No que se refere
a justificativa moral e política faz-se necessário compreender a democracia
e que esta faz parte da vida do cidadão.
Amartya Sen, no livro Desenvolvimento como Liberdade da atenção
à análise acerca do importante papel das instituições, pois defende que a
participação na política é parte constitutiva do desenvolvimento, Sen,
nesse sentido defende que o sistema democrático é essencial ao processo
de desenvolvimento.
Podemos observar, portanto, que há uma relação inerente entre a democracia e o desenvolvimento, sendo, portanto, a democracia elemento do
desenvolvimento, em razão de que amplia as condições de liberdade, escolha, bem como, tem papel de instrumentalizar a construção de normas
de convivência social e valores.
A ideia de desenvolvimento proposta por Sen, tem na democracia um
elemento básico à constituição da superação das privações de liberdade,
neste viés, estando relacionadas às liberdades instrumentais, quais sejam
as oportunidades de viés econômico, as liberdades políticas, facilidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora.
Portanto, a expansão das capacidades das pessoas perpassa pela incorporação destas questões no processo de desenvolvimento.
Sen, compreende ser o desenvolvimento uma forma de liberdade,
neste sentido o desenvolvimento está relacionado a retirada de diferentes
tipos de restrições, logo, o desenvolvimento depende da liberdade das pessoas.
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Amartya Sen em seu livro Desenvolvimento como Liberdade ainda
analisa e chama atenção para a importância das instituições deliberativas
para a conceituação do desenvolvimento, que é segundo ele, é "um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam” (SEN,
2000, p. 52), pois para o autor, a participação e a dissensão política são
partes inerentes e constitutivas do próprio desenvolvimento.
Atualmente se pode afirmar que a democracia possui valor em si mesmo e as
proposições relacionadas aos temas da justiça e ao desenvolvimento somente
adquirem legitimidade na medida em que integram a dinâmica da democracia
(Zamban, Bortoloti, 2013 p. 218)

Zambam faz um apontamento fundamental a ideia de democracia, o
que converge sobremaneira com a defesa pelo modelo, assim como Sen
verifica ser um modelo possível em todas as sociedades.
No decorrer da história, a democracia se afirmou como um sistema de governo
e de organização social possível para todas as sociedades independentemente
de precondições para sua aceitação e organização (Zamban, 2012, p. 234)

A opção pela democracia é uma demonstração de evolução das sociedade e capacidades de estruturação politica, neste sentido Zambam faz
apontamentos necessários e coerentes com a ideia de Sen.
Essa opção é uma demonstração da evolução das sociedades, da sua capacidade de organizar uma estrutura politica com o objetivo de contemplar, entre
outras dimensões, o conjunto de aspirações dos seus membros, ordenamento
das relações internas e externas, a garantia de manifestação politica das forças
que a compõem e o equilíbrio das instituições. ( Zamban 2012, p.234)

Conforme relacionado por Zamban, a escolha da democracia produz
um conjunto de características na sociedade por onde esta se caracteriza,
produzindo sua identidade específica onde determina um conjunto de condições que estabeleça seus relacionamentos de igualdade com todos os
demais (Zambam, 2012, p. 234)
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Por outro lado, podemos verificar que a linguagem utilizada pelo modelo de democracia é universalmente reconhecida, não estando restrito
muito menos dependente de decisão de uma pessoa ou autorização prévia
de instituições ou grupos estranhos à maioria, logo é independente a tomada de decisões, sendo a defesa de Sen.
A característica que aqui se busca evidenciar é a do valor universal da
democracia e por sua vez a não dependência Zambam nesse sentido colaciona.
Essa caracterização do valor universal da democracia e a sua não dependência
da unanimidade são destacadas por Sen (2002p.44) “eu argumentaria que a
aceitação universal não é um requisito para que algo seja considerado valor
universal. Ao invés disso, o argumento de valor universal é que as pessoas, em
qualquer lugar tenham razão de vê-lo como valioso” (Zambam 2012, p. 236)

O valor da democracia não está portanto, restrito aos meios de que
ela dispõe para ordenamento justo de uma sociedade, mas além mais que
isso abrange também os valores que a sustentam, assim como o conjunto
de princípios que a legitimam. (Zamban 2012, p. 237), por sua vez, a afirmação da democracia como uma condição a estruturação da justiça e
sobretudo vetor de liberdade, portanto implica em reconhecer o seu valor
enquanto princípio e sua efetivação como benefício a toda a sociedade.
A democracia na teoria de Sen, é vital ao seu funcionamento, o exercício de toda a sistemática simboliza a efetivação de liberdade bem como,
a afirmação do agente como membro ativo e influente no destino da sociedade a qual integra (Zambam, 2012, p. 240).
5. Conclusão
A presente pesquisa, em que pese limitada a tentativa de compreender
o papel da democracia na teoria de Sen, permitiu vislumbrar além da sua
função essencial a efetivação desta, permitiu verificar sobretudo a importância da participação efetiva do agente, como o próprio Sen, chama a atenção o
modelo é perfeito, contudo se realizado atendendo os meios necessários a
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imprimir ao cidadão a chancela de liberdade de escolha, a democracia é muito
mais que o simples ato de votar, mas sim, o viabilizador de voz do cidadão.
Na teoria de Sen, não resta dúvida quanto ao papel de tal mecanismo,
afinal é se não o único meio pelo qual as pessoas podem exercer sua liberdade enquanto cidadão, portanto verifica-se ser, a democracia não só o
vetor de liberdade, mas sim o viabilizador do desenvolvimento, a final, só
é possível desenvolver ao passo que se possa ser livre para escolher e buscar as escolhas.
Amartya Sen defende a liberdade do indivíduo, a liberdade de escolha, seus estudos permitem reflexões profundas, sejam em relação aos
institutos, seja em relação a efetividade e sobretudo a possibilidade de desenvolvimento.
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O direito das pessoas com deficiência à educação,
o pensamento de Amartya Sen e a jurisprudência:
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1 Introdução
A inclusão educacional das pessoas com deficiência nas instituições
públicas e privadas do sistema regular de ensino emerge enquanto um dos
imperativos jurídicos conformadores da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência (CDPD), proclamada pela Organização das Nações
Unidas (ONU) no ano 2006.
Fundada em uma compreensão da deficiência como fenômeno complexo (biopsicossocial) e expressivo da diversidade humana, a referida
convenção internacional reconhece a necessidade de urgente superação
dos preconceitos, discriminações negativas, exclusões e desvantagens sociais, econômicas, políticas e culturais que historicamente afetam a
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coletividade humana com deficiência e, para tanto, institui a meta da inclusão plena a ser viabilizada por intermédio da efetivação dos seus
direitos humanos e liberdades fundamentais.
A materialização do programa jurídico includente, no âmbito de cada
um dos Estados Partes do ajuste internacional, dentre eles o Estado brasileiro, conforme se extrai a partir de uma hermenêutica do texto
convencional, pressupõe uma relação de mão dupla entre a inclusão da
parcela humana com deficiência e o processo de desenvolvimento. Em tal
contexto, justifica-se a inserção da perspectiva teórica construída por
Amartya Sen quanto ao desenvolvimento como processo direcionado à expansão das liberdades (capacidades) humanas.
O presente artigo tem por objeto o direito das pessoas com deficiência
à inclusão educacional nas instituições privadas de ensino no contexto brasileiro. O problema a ser equacionado gira em torno da possibilidade de uma
aproximação entre o pensamento de Amartya Sen quanto à superação de
injustiças por meio da expansão das capacidades humanas e a justificação
da inclusão educacional das pessoas com deficiência em instituições privadas de ensino encampada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5357-DF.
Submete-se à investigação hipótese que sustenta a viabilidade do estabelecimento de pontes entre as proposições senianas e o discurso judicial
fundado em uma hermenêutica sistemática do texto constitucional de 1988
e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD).
Sob o prisma metodológico a investigação empregou o método de
abordagem dedutivo, manejou as técnicas bibliográfica e documental, no
sentido de buscar conhecer com profundidade – para posterior sistematização, análise e apreciação crítica – a temática do direito das pessoas com
deficiência à educação, o pensamento de Amartya Sen e a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (STF) realizando levantamento e revisão
doutrinária tendo por fim estabelecer bases para o esclarecimento, a compreensão e/ou ampliação da visão sobre o problema pesquisado.
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A pesquisa encontra-se disposta em três seções. A primeira traz em
suma a atual definição normativa de pessoas com deficiência e os direitos
titularizados por esse segmento social, particularmente o direito à inclusão
educacional. Analisa-se ainda, a normatividade internacional e local contemporânea referente ao direito das pessoas com deficiência à educação e
a necessidade de sua concretização.
Na seção intermediária, tomando-se por norte o pensamento de Amartya Sen, busca-se apresentar o entrelaçamento que se dá entre o processo
de desenvolvimento, a diversidade humana, a educação e as políticas públicas. A última seção traz em seu bojo a análise da questão da inclusão
educacional das pessoas com deficiência nas instituições privadas de ensino
a partir do julgamento da ADI 5357-DF pelo Supremo Tribunal Federal.
2 As pessoas com deficiência e o direito à inclusão educacional
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) comete aos Estados que a ratificaram ou aderiram aos seus termos o desafiador
imperativo de implementar suas cláusulas. A magnitude do encargo desvelase quando se considera que o texto convencional exige do Estado brasileiro 4
um significativo e diversificado rol de medidas destinadas à promoção, proteção, respeito e garantia do pleno exercício de todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, o que significa
incluir em todos e em quaisquer das esferas da convivência humana a minoria secularmente eliminada, apartada, segregada e/ou excluída.
Em suas considerações preambulares, o texto anuncia mudanças terminológicas e conceituais, reconhece a perversa relação entre deficiência,
pobreza e marginalização social e, ainda, aponta a necessidade de enfrentar
à questão da deficiência inserida no processo de desenvolvimento geral da
sociedade (Oliveira Neto, 2016).
231F

4

Há que se registrar o comprometimento externo e interno do Estado brasileiro, uma vez que incorporou o texto
convencional ao ordenamento jurídico nacional com o status de normatividade constitucional quando ratificou a
CDPD e seu Protocolo Facultativo (Decreto Legislativo nº 186/08) observando o procedimento encartado no §3° do
art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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De acordo com a lógica empregada pelo intérprete originário da
CDPD, no âmbito de cada Estado, o processo de desenvolvimento deve
criar as condições para a inclusão das pessoas com deficiência. Em contrapartida, a inclusão do contingente com deficiência reforça e potencializa os
resultados do processo.
As cláusulas definidoras de direitos titularizados pelas pessoas com
deficiência constituem-se em normas enunciadoras de direitos fundamentais que vinculam tanto o Estado, nos planos externo e interno, quanto a
sociedade como um todo. É precisamente sob o impulso resultante da
força de tais circunstâncias que se coloca a questão inafastável da transformação da realidade nacional para deflagrar o processo de
materialização dos direitos das pessoas com deficiência, dentre eles o direito à educação, na persecução da meta da inclusão plena.
A disposição inicial do texto convencional trata de fixar o significado
jurídico da expressão “pessoas com deficiência”, os titulares do catálogo
dos direitos que consubstanciam a cidadania particularizada que acabara
de ser textualmente proclamada. O tratamento jurídico diferenciador (discriminação positiva) deve contemplar exclusivamente aqueles que
atendem aos critérios que suportam o tratamento distinto compensatório
de desvantagens. No caso, o parâmetro diferenciador é fornecido pelo modelo biopsicossocial, fundamento da conceituação jurídica do contingente
com deficiência.
A concepção da deficiência como fenômeno complexo (biopsicossocial), instituída no plano normativo pela CDPD, exige a superação da
compreensão estritamente biomédica da deficiência como patologia e, por
conseguinte, como um problema exclusivo do indivíduo (Diniz, Medeiros,
Squinca, 2007; Diniz, 2013). Cumpre aqui, assentar a definição convencional da expressão “pessoas com deficiência” encartada no art. 1 da CDPD
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.
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A partir de então sob o ângulo jurídico internacional e interno não se
pode ter por adequada a concepção biomédica que sugere a equiparação
entre os termos “deficiência”, “doença” e “incapacidade”. Com efeito, de
acordo com a compreensão biopsicossocial, a deficiência não se confunde
com doença, incapacidade ou impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
A “doença”, o “impedimento” e a “incapacidade”, esta última quando
entendida como patologia ou efeito patológico, é apenas uma dimensão do
fenômeno complexo que é a deficiência. Logo, a doença, a incapacidade e
o impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial é condição necessária, mas não suficiente à caracterização da deficiência e da
pessoa com deficiência.
Em desdobramento, de acordo com a proposição biopsicossocial, o
impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial deve se
manifestar em determinado indivíduo de tal modo que sua interação com
as barreiras ambientais e/ou comportamentais presentes nos meios físico
e social acarretem dificuldades ou impossibilidades à sua plena e efetiva
participação social em igualdade de circunstâncias com as demais pessoas.
Sob tal prisma, só se há falar em deficiência ou em pessoa com deficiência nas situações concretas em que seja possível verificar a conjugação
de doença/incapacidade/impedimento com desvantagens sociais decorrentes de barreiras ambientais e/ou comportamentais.
No contexto internacional, sob a coordenação e a influência da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a CulturaUNESCO, as medidas direcionadas à promoção e à garantia do acesso à
educação às pessoas com deficiência foram, em grande medida, orientadas
por uma série de documentos. As declarações de Jomtien (1990), Salamanca (1994), Dakar (2000) e de Montreal (2001) merecem ser
destacadas do acervo documental (Oliveira Neto, 2019).
Os documentos acima referidos, que não vinculam os Estados (soft
law), propunham que o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes
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com necessidades educacionais especiais (NEE), categoria que compreende as pessoas com deficiência, deveria ser levado a cabo, de modo mais
eficaz e eficiente, nas instituições educacionais do sistema regular de ensino. Em consequência, as escolas ou classes especiais estariam destinadas
exclusivamente ao atendimento de casos excepcionais.
Não obstante a força e persistência dos que resistem às mudanças
implicadas no processo, o modelo das escolas inclusivas vem suplantando
o tradicional modelo das instituições especializadas em educação de estudantes com deficiência. O advento da CDPD implicou na
institucionalização jurídico-normativa da inclusão educacional.
Com efeito, as normas convencionais que tem por objeto o direito das
pessoas com deficiência à educação estipulam as diretrizes das políticas
públicas a serem formuladas e implementadas pelo Estado na persecução
da meta da inclusão plena das pessoas com deficiência no sistema regular
de ensino. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional, inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo
de toda a vida (art. 24, § 1º, CDPD).
O diploma legislativo nº 13.146, de 06 de julho de 2015, inseriu no
ordenamento jurídico nacional a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD). Seu objetivo é assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais
titularizados por pessoas com deficiência, em condições de igualdade com
as demais pessoas, viabilizando assim a pretensão de inclusão social e efetiva cidadania dessa coletividade (art. 1º, caput, do EPD).
Alicerçado na CDPD (art. 1º, parágrafo único, EPD), o instrumento
legal impõe deveres ao Estado, à família e à sociedade, cujo adimplemento
necessariamente implica mobilidade social e uma nova contextura da sociedade brasileira, a partir de então mais aberta, participativa, democrática
e includente, ao menos no plano formal.
A lei brasileira adota uma compreensão da deficiência vinculada ao
modelo biopsicossocial de explicação do fenômeno. A inferência ganha
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mais reforço quando se tem em mira que a avaliação da deficiência,
quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar (art. 2º, § 1º, EPD). Aqui o texto legal busca afastar
o hoje superado, no plano jurídico, modelo biomédico da deficiência.
A educação de qualidade integra o rol dos direitos que devem ser garantidos, com prioridade à pessoa com deficiência pelo Estado, pela
sociedade e por sua família. Para tanto, urge que se institucionalize sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a
vida, de modo a tonar possível à pessoa com deficiência alcançar o máximo
desenvolvimento de seus talentos e habilidades, segundo suas caraterísticas, interesses e necessidades de aprendizagem (arts. 8º e 27, EPD).
Para a efetivação do direito à educação de qualidade às pessoas com
deficiência, compete ao poder público, nos termos do Estatuto da Pessoa
com Deficiência (art. 28 e seus incisos), a adoção de providências tendentes a assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar
e avaliar, particularmente:
a) o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades e ao longo
da vida;
b) assegurar condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem,
por intermédio do oferecimento de serviços e recursos de acessibilidade que
eliminem as barreiras e propiciem a inclusão plena;
c) atendimento educacional especializado, bem como outros serviços e adaptações razoáveis, para atender as especificidades dos alunos com deficiência;
d) oferta de educação bilíngue (Libras/Língua Portuguesa);
e) acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a
atividades recreativas, esportivas, e de lazer, no sistema escolar;
f) formação e disponibilização de professores especializados, de tradutores e
intérpretes da Libras, de guias e intérpretes e de pessoal de apoio;
g) oferta de ensino da Libras, do sistema braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva;
h) acessibilidade para todos que compõem a comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades,
etapas e níveis de ensino;
i) oferta de profissionais de apoio escolar.
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Os encargos cometidos aos poderes públicos são igualmente atribuídos às instituições privadas de qualquer nível e modalidade de ensino,
excetuadas apenas as obrigações de oferta de educação bilíngue e de implementar pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novos métodos e
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva (art. 28, § 1º, EPD), sendo vedada a cobrança
de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas determinações.
Sob o ponto de vista estritamente jurídico, a inclusão educacional das
pessoas com deficiência nas instituições de ensino públicas e privadas do
sistema de ensino brasileiro é um problema já equacionado no plano formal. Sua concretização, no entanto, demanda o adimplemento de
transformações, de desenvolvimento humano, social, político, econômico
e cultural. Ademais disso, resistências precisam ser vencidas. Tais questões
serão alvo das análises empreendidas nos tópicos subsequentes.
3 Desenvolvimento, diversidade humana, educação e políticas
públicas no pensamento de Amartya Sen
Antes que se leve a efeito a análise das proposições senianas que interessam diretamente ao objeto do presente artigo, cumpre situar seu
pensamento nos marcos da doutrina liberal, levando em conta uma distinção sugerida por Losurdo (2005). Segundo o filósofo italiano de filiação
marxista, no campo do pensamento liberal a liberdade e a igualdade são
tratadas como categorias que se contrapõem (posição ortodoxa e majoritária), mas também como ideias que se relacionam, contanto que a
primazia sempre caiba à liberdade em face da igualdade.
Rooselvelt, quando assentou a “liberdade da necessidade”, Rawls, ao
subordinar a igualdade à liberdade, assegurado em qualquer hipótese um
nível mínimo de renda, e Popper, quando reconheceu a necessidade de
atuação estatal diante dos riscos oriundos de uma liberdade econômica ilimitada, seriam figuras representativas da corrente liberal minoritária que,
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na contemporaneidade, vem perdendo espaço para o denominado pensamento neoliberal (Losurdo, 2005).
Levando em consideração as análises e posições adotadas por Amartya
Sen nas suas obras referenciadas neste artigo, é possível inferir que o economista e pensador indiano constata a existência de conexões inarredáveis
entre liberdade e igualdade. Além disso, adota uma posição peculiar a respeito, razão pela qual deve a sua perspectiva ser associada, ou ao menos
aproximada, à vertente hoje minoritária na literatura de coloração liberal.
Não obstante o desmoronamento dos projetos socialistas do leste europeu e da ofensiva neoliberal, que pretende desmontar o modelo do Estado
Social, Amartya Sen (2010) abraça uma proposta crítica de equilíbrio entre
a ação estatal e a dinâmica própria do mecanismo de mercado, ambas orientadas e direcionadas à multiplicação e universalização das oportunidades
sociais nas suas esferas próprias de atuação. A respeito assevera:
As razões para adotar uma abordagem múltipla do desenvolvimento tornaram-se mais claras em anos recentes, em parte como resultado das
dificuldades enfrentadas e dos êxitos obtidos por diferentes países ao longo
das últimas décadas. Essas questões relacionam-se estreitamente à necessidade de equilibrar o papel do governo – e de outras instituições políticas e
sociais – com o funcionamento dos mercados.
[...]
Combinar o uso extensivo dos mercados com o desenvolvimento de oportunidades sociais deve ser visto como parte de uma abordagem ainda mais ampla que
também enfatiza liberdades de outros tipos (direitos democráticos, garantias de
segurança, oportunidades de cooperação etc.) [...] (Sen, 2010, p. 168-170).

Destaca o sobredito autor, o papel do custeio social, da regulamentação pública e da boa condução dos negócios do Estado (eficiência) como
insumos que enriquecem a vida humana. Tendo em conta a imprescindibilidade da performance estatal como indutora do desenvolvimento
direcionado à expansão das liberdades, propõe que a redução dos gastos
públicos não pode mirar os incentivos sociais. Em consequência, a prudência financeira, o controle da inflação e o equilíbrio das contas públicas não
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podem ser rapidamente obtidos a não ser por meio de elevados custos sociais (Sen, 2010).
A viabilidade funcional e a legitimidade do modelo estruturado, a partir dos eixos do regime democrático e participativo, da afirmação dos
direitos humanos e da globalização, demandam o enfrentamento das questões da pobreza, das privações, das agressões ao meio ambiente e das
violações de direitos humanos que se verificam, em maior ou menor grau,
nos países pobres e ricos. A superação dos mencionados problemas constitui-se no desafio maior com que se defronta o processo de
desenvolvimento (Sen, 2010; Oliveira Neto, 2016).
Segundo Amarty Sen (2010), o desenvolvimento não deve ser entendido como sinônimo de crescimento econômico, nem pode ser avaliado a
partir de critérios como utilidade, prazer ou bem-estar, supostamente resultantes da elevação de padrões de renda, como pretendem utilitaristas e
welfaristas. Inspirado em Aristóteles, acentua ainda que a riqueza embora
útil, não é o bem fundamental.
Em decorrência da opção pela nova abordagem opera-se o deslocamento da atenção até então focada no meio (renda) para que o fim
(liberdade) seja considerado como principal objeto de apreciação. Conforme
a proposição seniana o desenvolvimento deve ser indutor da expansão das
liberdades substanciais (capacidades) das pessoas (Sen, 2010). Nesse sentido
Kamphorst e Zambam (2017, p. 226) acentuam que “[...] Sen se propõem a
promover um novo conceito de desenvolvimento, baseado no enfoque das
capabilidades, buscando pensar uma nova ética do desenvolvimento cujo
fundamento é a liberdade substantiva da pessoa humana”.
A partir da compreensão do “[...] desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam.” (Sen,
2010, p. 55), desdobra o autor que a liberdade cumpre simultaneamente
os papéis de fim e meio do desenvolvimento. Sob o ângulo teleológico, o
desenvolvimento persegue o incremento das liberdades substanciais conferindo às pessoas a condição de agentes do processo.
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Sob o prisma instrumental, as liberdades (políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança
protetora) viabilizam a deflagração da dinâmica desenvolvimentista. Tais
liberdades instrumentais, que em alguma medida se inter-relacionam e se
complementam, contribuem para o aumento das capacidades humanas.
Voltando-se o processo de desenvolvimento à maximização das capacidades humanas (liberdades substanciais) impõe-se ter em mira a
diversidade humana e as múltiplas dimensões do contexto em que se desenrola a vida social. Por isso, afirma Amartya Sen (2010) que é imprescindível
que se leve em conta os relevantes indicadores da heterogeneidade social,
tais como as variações de natureza pessoal (características físicas, desvantagens, incapacidades), ambiental, social, cultural e econômica (nível de
consumo, distribuição de renda na família, etc.).
A aproximação com a realidade completa-se e verticaliza-se por meio
de comparações interpessoais que possibilitam aferir as capacidades de
cada indivíduo em confronto com outros representantes do universo social
(Sen, 2010). Nessa ordem de ideias, infere-se que a concepção seniana permite a formulação de desdobramentos teóricos que apontem o processo
pluridimensional do desenvolvimento como direcionado à inclusão de toda
a heterogeneidade social em sua dinâmica e no desfrute equitativo dos
seus resultados.
Tal perspectiva de desenvolvimento que finda por comprometê-lo com
a expansão e universalização dos direitos humanos contribui em grande medida para a legitimação do processo de inclusão social das pessoas com
deficiência, propugnado pelo mais recente modelo de compreensão da temática da deficiência incorporado à ordem jurídica brasileira.
Uma avaliação crítica do pensamento de Amartya Sen não pode escamotear questão diretamente vinculada ao objeto da presente
investigação jurídico-científica. Percebe-se que Sen (2010; 2011) trata o fenômeno da deficiência como incapacidade e as pessoas com deficiência
como incapazes, inaptas, formulações atualmente abandonadas nos âmbitos internacional e local, conforme demonstrado no tópico antecedente.
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Todavia, desde que se desconsidere aqui e agora as proposições incompatíveis com a compreensão biopsicossocial da deficiência e a correlata
definição jurídica da expressão “pessoa com deficiência”, permanecem válidas e adequadas as ponderações do autor quanto à imprescindibilidade
da consideração da diversidade própria da espécie humana e suas simbióticas conexões com as distintas esferas do convívio social.
A relevância da educação nas dimensões individual, social, política,
econômica e cultural é objeto de consideração em diversas passagens das
obras de Sen (2010; 2011). Inicialmente saliente-se que a capacidade para
ler, escrever e contar é uma liberdade substantiva. Por outro lado, o acesso
à educação é visto como uma liberdade instrumental, espécie do gênero
oportunidades sociais. As oportunidades sociais “são as disposições que a
sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde etc., as quais influenciam a liberdade substantiva do indivíduo viver melhor” Sen (2010, p. 59).
A importância da ampla escolarização é destacada por Sen (2010)
com a referência ao exemplo japonês. Segundo o autor, a massificação do
acesso à educação no Japão precedeu e muito contribuiu para o posterior
desenvolvimento da potência asiática. O exemplo histórico reforça as proposições do “desenvolvimento humano” entendido como “o processo de
expansão da educação, dos serviços de saúde e de outras condições da vida
humana” (Sen, 2010, p. 62).
Nessa ordem de ideias a negação de acesso à educação constitui-se
em uma das formas de privações de liberdade que devem ser superadas
por meio da conjugação de esforços governamentais, dos agentes econômicos e da sociedade como um todo no campo das políticas públicas
voltadas à inclusão educacional e à expansão das capacidades humanas de
modo a viabilizar a universalização da condição de agente. Sobre a concepção seniana de agente, esclarece Zambam (2006, p. 57) que:
[...] A Condição de Agente, característica preconizada por Amartya Sen, como
meta para que um membro da sociedade possa dela participar ativamente e
desenvolver as suas potencialidades, constitui-se no objetivo primordial do fazer pedagógico para responder às questões do desenvolvimento nos diferentes
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campos da estrutura da sociedade, da identidade dos seus membros e das relações por eles estabelecidas.

Na teorização seniana as políticas públicas devem ser orientadas para
a expansão das capacidades de modo a criar as condições para que os cidadãos sejam agentes das mudanças. Por outro lado, a verificação da
expansão das capacidades será parâmetro para a atualização e correção de
rota das políticas públicas (Sen, 2010).
À evidência, nas fases de formulação, tomada de decisão, implementação e avaliação das políticas públicas endereçadas à efetivação do acesso
das pessoas com deficiência à educação deverão merecer ampla e aprofundada consideração os obstáculos materiais e atitudinais conformadores do
atual quadro de exclusão do contingente social com deficiência das instituições de ensino.
Cumpre avançar rumo ao equacionamento do problema que anima a
empresa investigatória por meio da apreciação de caso concreto solucionado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) atinente ao acesso de alunos
com deficiência às instituições da rede privada de ensino.
4 O julgamento da ADI 5357-DF pelo Supremo Tribunal Federal: a
questão da inclusão educacional das pessoas com deficiência nas
instituições privadas de ensino
“Uma escola que se preocupa em ir mais além da questão econômica, em preparar seus alunos para a vida, deve, na verdade, encarar a presença de crianças
com deficiência como uma especial oportunidade de apresentar a todas as crianças, principalmente às que não têm deficiências, uma lição fundamental de
humanidade, um modo de convivência sem exclusões, sem discriminações,
num ambiente de solidariedade e fraternidade”. (Min. Teori Zavascki)

Em agosto/2015 a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino (CONFENEN) ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
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5357-DF 5, sustentando a inconstitucionalidade das disposições constantes
do § 1º do art. 28 e 30, caput, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD),
requerendo na oportunidade o deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia dos mencionados textos normativos 6.
Sustentou a Confenen que os dispositivos impugnados afrontavam os
preceitos constitucionais insertos nos arts. 5º, caput, incisos XXII, XXIII, LIV,
170, incisos II e III, 205, 206, caput, incisos II e III, 208, caput, inciso III, 209,
227, caput, § 1º, inciso II, defendendo a necessidade de concessão da medida
cautelar suspensiva da eficácia das disposições tidas por inconstitucionais,
sob pena de inviabilização de empreendimentos com fins lucrativos por
parte de significativo número de instituições privadas de ensino.
A pretensão objetivava isentar as instituições privadas de ensino da
obrigação de assegurar o amplo acesso não-discriminatório das pessoas
com deficiência em igualdade de condições, inclusive financeiras, com as
demais pessoas, conforme estipulado no Estatuto da Pessoa com Deficiência. No mesmo ano, o Min. Edson Fachin indeferiu a medida cautelar
pleiteada a partir da fixação de quatro premissas fundamentais a seguir.
A primeira delas assevera que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), incorporada ao nosso bloco de
constitucionalidade com o status de Emenda Constitucional, institui a
igualdade como princípio em uma sociedade democrática e plural respeitosa da dignidade da pessoa humana visando conferir às pessoas com
deficiência a titularidade e o integral desfrute de todos os direitos humanos
e liberdades fundamentais, reforçando no particular o texto constitucional
originário, de 05 de outubro de 1988. O raciocínio é desenvolvido no seguinte trecho da decisão:
23F

23F

5

O julgamento da ADI 5357-DF, juntamente com outros vinte e quatro casos apreciados pelo STF, foi objeto de análise
sob perspectiva diversa da ora empreendida por Oliveira Neto (2016).
6

Lei nº 13.146/15: “Art. 28 [...] § 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se
obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput
deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades
e matrículas no cumprimento dessas determinações” e “Art. 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência
nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas: [...]”.
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A atuação do Estado na inclusão das pessoas com deficiência, quer mediante o
seu braço Executivo ou Legislativo, pressupõe a maturação do entendimento de
que se trata de ação positiva em uma dupla via. Explico: essa atuação não apenas
diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência, mas também, em perspectiva
inversa, refere-se ao direito de todos os demais cidadãos ao acesso a uma arena
democrática plural. A pluralidade - de pessoas, credos, ideologias, etc. - é elemento essencial da democracia e da vida democrática em comunidade. Nessa
toada, a Constituição Federal prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37,
VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 27, § 1º, II, e § 2º, e 244. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não
prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma
leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que
exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de
acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa
de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.
Posta a questão nestes termos, foi promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009 a
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, dotada
do propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência, promovendo o respeito pela sua inerente dignidade (art. 1º).

Perceba-se que a estratégia dialética da consideração da igualdade e
da diferença (pluralidade) para justificar a imposição jurídica de tratamento especial voltado à inclusão do segmento social com deficiência, por
intermédio da garantia do exercício dos seus direitos, em certa medida,
pode ser aproximada à proposição de Sen (2011) quanto à responsabilidade dos agentes na superação das injustiças/privações de liberdade que
atingem parte do corpo social.
A distinção mais importante situa-se no âmbito de incidência do encargo: jurídico, na primeira; ético, na segunda. De todo modo, não se
olvide que para Sen (2010) os direitos humanos devem ser compreendidos
como pretensões éticas, ao menos no contexto internacional.
Na segunda premissa a Corte assentou que o paradigma da inclusão
plena das pessoas com deficiência às instituições (públicas e privadas) que
integram os sistemas educacionais regulares (federal, estaduais e municipais)
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é imperativo constitucionalmente estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro. O tema é desenvolvido com precisão no seguinte excerto:
Ou seja, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com
deficiência, e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao
ordenamento jurídico pátrio. Ao contrário, é imperativo que se põe mediante
regra explícita. Mais do que isso, dispositivos de status constitucional estabelecem a meta de inclusão plena, ao mesmo tempo em que se veda a exclusão
das pessoas com deficiência do sistema educacional geral sob o pretexto de sua
deficiência. Se é certo que se prevê como dever do Estado facilitar às pessoas
com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida
em comunidade, bem como, de outro lado, a necessária disponibilização do
ensino primário gratuito e compulsório, é igualmente certo inexistir qualquer
limitação da educação das pessoas com deficiência a estabelecimentos públicos
ou privados que prestem o serviço público educacional.

A premissa judicialmente estabelecida do comprometimento da esfera estatal e dos empreendimentos econômicos que se dedicam a
prestação de serviços educacionais com o paradigma da inclusão educacional das pessoas com deficiência funda-se, essencialmente, na noção de
serviço público, na espécie não exclusiva do Estado.
Sob o prisma da teorização seniana, não se afigura desarrazoado supor que o encargo includente restaria justificado pela responsabilidade
governamental e dos agentes de mercado com a oferta de oportunidades
sociais (acesso à educação, no particular) voltadas ao desenvolvimento e à
expansão das capacidades/liberdades substantivas.
Em terceiro lugar, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ao impor às
instituições educacionais privadas a efetivação do direito fundamental social à educação, titularizado pelas pessoas com deficiência em todas as suas
dimensões, nada mais faz do que agregar novos condicionantes jurídicos
à liberdade de iniciativa no campo educacional. Cumpre aqui trazer à colação fragmento importante sobre a questão:
A Lei nº 13.146/2015 estabelece a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção das pessoas com deficiência no ensino regular e prover
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as medidas de adaptação necessárias sem que o ônus financeiro seja repassado
às mensalidades, anuidades e matrículas.
[...]
Ressalte-se que, não obstante o serviço público de educação ser livre à iniciativa privada, ou seja, independentemente de concessão ou permissão, isso não
significa que os agentes econômicos que o prestam o possam fazê-lo ilimitadamente ou sem responsabilidade.
É necessária, a um só tempo, a sua autorização e avaliação de qualidade pelo
Poder Público, bem como o cumprimento das normas gerais de educação nacional - as que se incluem não somente na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes
e Bases da Educação - LDB), como pretende a Requerente, mas também aquelas previstas pela própria Constituição em sua inteireza e aquelas previstas
pela lei impugnada em seu Capítulo IV -, ambas condicionantes previstas no
art. 209 da Constituição.

Registre-se inicialmente que, em tese, Sen (2010) reconhece a necessidade da regulamentação do mercado. Ademais disso, não se verificou na
literatura seniana pesquisada nenhuma análise especialmente voltada à
indicação de parâmetros para a regulamentação limitadora da liberdade
de iniciativa no campo da prestação de serviços educacionais. Lembrando
ainda que a negação de acesso à educação constitui-se em uma das formas
de privação de liberdade, infere-se que a prescrição judicial se encontra em
harmonia com a concepção sustentada pelo autor.
A última das premissas estabelecidas pela Corte Suprema é sem dúvida
a que mais se aproxima da teorização seniana do desenvolvimento como
processo de expansão das liberdades substantivas. Com efeito, a decisão fundamenta-se
em
argumentação
que
indica
as
relações
instrumentais/substanciais que entrelaçam a efetivação do direito fundamental social à educação e o processo de desenvolvimento, precipuamente
nas suas dimensões humana, social e econômica, tendo por ponto de partida
as disposições constitucionais afetas aos objetivos fundamentais da República, conforme se infere do conteúdo inserto na parte a seguir transcrita:
[...] o ensino inclusivo milita em favor da dialógica implementação dos objetivos
esquadrinhados pela Constituição da República. É somente com o convívio com
a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de
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uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). Esse foi inclusive um dos consideranda (sic)
da celebração da Convenção: “m) Reconhecendo as valiosas contribuições existentes e potenciais das pessoas com deficiência ao bem-estar comum e à
diversidade de suas comunidades, e que a promoção do pleno exercício, pelas pessoas com deficiência, de seus direitos humanos e liberdades fundamentais e de
sua plena participação na sociedade resultará no fortalecimento de seu senso de
pertencimento à sociedade e no significativo avanço do desenvolvimento humano,
social e econômico da sociedade, bem como na erradicação da pobreza,”(sic)

Por fim, registre-se que em junho de 2016, o Tribunal Pleno, por unanimidade, converteu o julgamento do referendo da cautelar em
julgamento de mérito e, por maioria, vencido o Min. Marco Aurélio, julgou
improcedente o pleito objeto da ADI 5357-DF.
5 Considerações finais
Apesar de críticas, objeções e resistências, a inclusão das pessoas com
deficiência nas instituições de ensino do sistema regular vem atualmente
ganhando terreno, ao menos no campo jurídico, em parte da jurisprudência, da literatura, da mídia e da opinião pública. A contraposição de
interesses, alguns deles inconciliáveis, aparentemente autoriza inferir que
se trata de uma questão que permanecerá em aberto na esfera pública.
Quando do julgamento da ADI 5357-DF, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu o direito das pessoas com deficiência ao acesso às instituições
da rede privada de ensino, sem limitações ou discriminações negativas. O
provimento jurisdicional assentou a constitucionalidade da proteção especial instituída pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o caráter de serviço
público da prestação de serviços educacionais por agentes privados, a possibilidade da instituição legislativa de limitações à liberdade de iniciativa
no setor educacional e, por fim, as conexões que atrelam a inclusão educacional ao processo de desenvolvimento humano, social e econômico.
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Não se verifica no julgamento do Supremo Tribunal Federal qualquer
referência expressa ao pensamento de Amartya Sen, que propõe uma alternativa ao Estado de bem-estar e ás formulações do neoliberalismo (ou
liberalismo ortodoxo): a busca da equidade por meio da expansão das liberdades/capacidades humanas.
Contudo, as premissas assentadas pelo STF em grande medida se aproximam das seguintes proposições de matriz seniana: o tratamento
diferenciado às pessoas com deficiência pode ser justificado pela responsabilidade dos agentes quanto à superação das privações de liberdade que
afetam esse contingente social; os agentes governamentais e do mercado são
responsáveis pela oferta de oportunidades sociais; a possibilidade de regulamentação da liberdade de iniciativa, e, finalmente, a relação entre o acesso
à educação (liberdade instrumental) e o processo de desenvolvimento.
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A hipervulnerabilidade do consumidor idoso e
a superação das desigualdades nas relações
consumeristas como forma de promoção humana
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Introdução
Em uma sociedade marcada pela desigualdade de aspecto material,
cabe analisar a efetividade da proteção de garantias dos consumidores idosos no ordenamento jurídico brasileiro, observando a real necessidade de
superar as desigualdades por meio do direito à informação, meios extrajudiciais de resolução de conflitos e, se for o caso, de pleitear judicialmente
o equilíbrio nas relações de consumo desta parcela da população.
Em relação ao método de pesquisa, utilizar-se-á o hipotético-dedutivo,
uma vez que pretende-se apresentar o panorama das relações assimétricas
no contexto de consumo e a importância de um código de proteção e defesa
do consumidor frente a situações de discrepâncias. Passando a análise dos
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instrumentos extrajudiciais e judiciais para a superação das desigualdades e
a garantia da promoção humana.
Ademais, a vulnerabilidade representa a fragilidade de um dos sujeitos da relação jurídica em virtude de determinado aspecto intrínseco, ou,
também, provocado pelo comportamento do outro participante da relação.
Esses fatores caracterizam a sociedade de consumo, momento que os consumidores precisam ser protegidos.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988 reconheceu a obrigatoriedade da defesa do consumidor como direito fundamental individual, na
condição de cláusula pétrea, nos termos do artigo 5°, inciso XXXII. Para
regulamentar essa medida protetiva, foi editado um microssistema, em
1990, com objetivo de tutelar o consumidor, recebendo a denominação de
Código de Proteção e Defesa do Consumidor(CDC).
O CDC visa efetivar a igualdade material, tratando de modo desigual
os desiguais na medida de suas desigualdades. Segundo Bruno Miragem,
o princípio da igualdade e da vulnerabilidade, inseridos no CDC, constatam a fragilidade do consumidor nas relações de consumo, sendo
necessária sua proteção por um ordenamento jurídico, que assegure o
equilíbrio dos interesses entre fornecedores e consumidores.
Atualmente, o mercado de consumo provocou o surgimento de novos
graus de vulnerabilidades. Todavia, o CDC não reconhece os variados
graus de hipervulnerabilidade. Isso gera a insegurança do consumidor
idoso, uma vez que não recebe a assistência e proteção ampliadas ao celebrar um negócio, deixando-o suscetível a condutas abusivas por parte dos
fornecedores. Por isso que, segundo Amartya Sen, é importante compreender que “a natureza e as fontes de privação de capacidades e da
iniquidade é de fato central para eliminar as injustiças manifestas”.
Logicamente, existe um contraste radical entre uma concepção de justiça focada em arranjos e uma concepção focada em realizações: esta
necessita, por exemplo, concentrar-se no comportamento real das pessoas,
em vez de supor que todas sigam o comportamento ideal.Pois, segundo o
autor indiano, “O bem-estar de uma pessoa pode ser concebido em termos
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da qualidade do estado da pessoa. Viver pode ser visto como consistindo num
conjunto de funcionamentos inter-relacionados, que compreendem estados
e ações. A realização de uma pessoa pode ser concebida, sob esse aspecto,
como o vetor de seus funcionamentos. Os funcionamentos relevantes podem
variar desde coisas elementares como estar nutrido adequadamente, estar
em boa saúde, livre de doenças que podem ser evitadas e da morte prematura, etc., até realizações mais complexas, tais como ser feliz, ter respeito
próprio, tomar parte na vida da comunidade, e assim por diante”.
1 As relações assimétricas de consumo e as vulnerabilidades do
Consumidor idoso
A história da humanidade é grifada por acontecimentos que redefiniram as relações sociais. A Guerra Mundial, além de provocar inúmeros
óbitos, foi responsável por suscitar a Guerra Fria. A mesma não se caracterizou por conflitos físicos, mas sim pela bipartição mundial. Essa segmentação
distinguiu o mundo capitalista do mundo socialista. A vitória da parte capitalista fez com que esse regime se instaurasse a âmbito internacional.
Os efeitos decorrentes da hegemonia do capitalismo são detalhados por
Zygmunt Bauman. Com o recair do destaque para a sociedade de consumidores, por ele explanada, tem-se a cultura consumista como um ponto crucial
dentre as diversas sequelas originárias da economia capitalista. A comunidade consumista adota encargos existenciais onde a tendência da população
é assumir hábitos de consumo estapafúrdios, submetendo-se aos princípios
desse regime sem contrapor-se. Como citado, Zygmunt Bauman explana:
A “sociedade de consumidores” em outras palavras, representa o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma
estratégia existencial consumerista, e rejeita todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos da cultura de consumo
e segui-los estritamente é, para todos os fins e propósitos práticos, a única
escolha aprovada de maneira incondicional. Uma escolha viável e, portanto,
plausível - e uma condição de filiação. (BAUMAN, 2008, p. 71)
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As relações jurídicas passaram a apresentar uma discrepância entre
as partes, constatando-se a vulnerabilidade ao celebrar a negociação. Define-se vulnerabilidade como a fragilidade de um dos sujeitos da relação
jurídica em virtude de determinado aspecto intrínseco, ou podendo ser
também provocada por um comportamento do outro participante da relação, acarretando assim na vulnerabilidade.
A complexidade da sociedade moderna e os reclamos de indivíduos e
grupos indicaram a necessidade de tutelar o consumidor. Cappelletti salienta que a sociedade contemporânea se caracteriza pelo “fenômeno de
massa”, destacando que do ponto de vista econômico, a produção é uma
produção de massa, o comércio também é de massa e o consumo, não sendo
diferente, também é de massa. Logo, é possível proferir que o ato de uma
pessoa ou de uma empresa envolve efeitos que atingem uma quantidade
enorme de pessoas e categorias. Aplicando essa teoria no munda das relações consumeristas, observa-se que basta um produto apresentar um
defeito, independente de sua grandeza, que afetará, consequentemente, milhares de consumidores que tiverem adquirido o produto defeituoso. Na
situação relatada, haverá “dano em massa”, exigindo assim uma resposta
protetiva que tutele, efetivamente, o consumidor (CAPPELLETTI, 1977, p.
148). Nesse sentido, Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar defendem que:
O cenário transnacional da atualidade pode ser caracterizado como uma complexa teia de relações políticas, sociais, econômicas e jurídicas, no qual
emergem novos atores, interesses e conflitos, os quais demandam respostas
eficazes do direito. Estas respostas dependem de um novo paradigma do direito que melhor oriente e harmonize as diversas dimensões implicadas.
(CRUZ; BODNAR, 2011, p. 76)

No Brasil, admitiu-se a vulnerabilidade em 1988 com a aprovação e
promulgação da Constituição Federal. A mesma contém em seu artigo 5°,
inciso XXXII, a obrigatoriedade do Estado para com a defesa do consumidor. Não sendo suficiente essa medida protetiva, criou-se um
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microssistema, em 1990, voltado especificamente para o zelo do consumidor, recebendo a denominação de Código de Proteção e Defesa do
Consumidor (CDC). Acerca disso, Bruno Miragem define que:
O CDC, como sabido, surge de expressa determinação constitucional (artigo
48 do ADCT). E tanto na consagração do direito do consumidor como direito
fundamental (artigo 5º, XXXII), no seu estabelecimento como princípio da ordem econômica (artigo 170, V), quando na previsão expressa da competência
legislativa da União para legislar sobre responsabilidade por danos causados
(artigo 24, VIII), resta identificado como sujeito específico, titular de um direito subjetivo constitucional. Assim, a referência à relação de consumo, como
realiza o Código de Defesa do Consumidor, constitui na verdade uma estratégia legislativa para identificar a partir desta um de seus sujeitos, e determinarlhe a proteção. Não há, portanto, uma determinação constitucional de proteção do consumo, mas do consumidor [...]. A sociedade de consumo, com seus
fenômenos e processos de circulação de riquezas é que justifica a existência do
direito do consumidor, cujo traço principal é o de regulação deste complexo
sistema de trocas econômicas massificadas, sob a perspectiva da parte vulnerável: aquele que adquire ou utiliza produtos e serviços, sem ser quem os
produza ou promova sua prestação, razão pela qual não possui o domínio ou
a expertise sobre essa relação. (MIRAGEM, 2013, p. 46)

O CDC visa atingir a igualdade material, tratando de modo desigual
os desiguais na medida da sua desigualdade. Segundo Bruno Miragem, o
princípio da igualdade e da vulnerabilidade, inseridos no CDC, constatam
a fragilidade do consumidor nas relações de consumo, sendo necessária
sua proteção por um ordenamento jurídico, almejando assegurar o equilíbrio dos interesses entre fornecedores e consumidores.
Atualmente, o mercado de consumo provocou o surgimento de novos
graus de vulnerabilidades. Claudia Lima Marques evidenciou quatro classes de vulnerabilidade, podendo ela ser técnica, jurídica (científica), fática
(socioeconômica) ou informacional. A primeira remete ao desconhecimento técnico sobre o objeto (produto ou serviço) da relação de consumo.
A segunda classificação relaciona-se a escassez do conhecimento jurídico
necessário para celebrar um negócio por parte do consumidor. A penúltima categoria remete a diversos eventos que promovem a fragilidade
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específica do indivíduo, podendo ser pontuados a idade (escassa ou avançada), condições físicas, mentais entre outras, que colocam o fornecedor
em posição superior frente ao consumidor. Por fim, tem-se a classe das
vulnerabilidades que advém da ausência, insuficiência ou complexidade da
informação prestada, a qual não permite a compreensão pelo consumidor
(MARQUES, 2011, p. 330).
As quatro vulnerabilidades associadas originam a classe das hipervulnerabilidades, pelo fato do indivíduo ser quadruplamente vulnerável.
No que se refere ao consumidor idoso, assim como verificado em relação a outros
consumidores, como crianças e os enfermos, sobressai o aspecto da vulnerabilidade potencializada, que se opta por designar de hipervunerabilidade. O prefixo
hiper deriva do termo grego hypér e server para designar um alto grau, ou aquilo
que excede a medida normal. Uma vez acrescentado este à palavra vulnerabilidade, obtém-se uma situação de intensa fragilidade, que supera os limites do que
seria uma situação de fraqueza. Na ótica do consumidor idoso, tratá-lo como hipervulnerável significa compreender que a sua idade potencializa sua fragilidade
como consumidor, exigindo-lhe um tratamento especial. O teor do art. 227 da
CF/88, em especial, do seu caput, há um valor que deve ser realizado tanto pelo
Estado, quanto pela sociedade e pela família, que é a proteção do idoso, colocando-o a salvo de toda e qualquer exploração, inclusive econômica, bastante
saliente no mercado de consumo. (SCHMITT, 2017, p. 218).

Logo, o desiquilíbrio de interesses nas relações jurídicas passa a ser
um fator que influencia diretamente na legitimidade da ação. Nessa situação encontram-se os idosos e as crianças, público que está desamparado
pela legislação e, a cada ano, aumenta os índices de população nessa situação. Nesse aspecto, Vianna Braga argui:
O tipo de desenvolvimento econômico vigente no país tem gerado estruturalmente e sistematicamente situações práticas contrárias aos princípios éticos:
gera desigualdades crescentes, gera injustiças, rompe laços de solidariedade, reduz ou extingue direitos, lança populações inteiras a condições de vida cada vez
mais indignas. Ou seja, a classe dos excluídos está cada vez maior, dentre esses,
temos os idosos. A sociedade brasileira está despreparada para receber a população crescente de idosos, afinal, o aumento da média de vida do brasileiro ainda
não foi assimilado pela própria população. (BRAGA, 2009, p. 150-151)
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A regulamentação do CDC em seu Artigo 39, inciso IV, sobre a ilegalidade do ato do fornecedor prevalecer-se da idade do consumidor,
mostra-se ineficiente na tutela tanto do consumidor idoso, quanto do consumidor criança. Os casos concretos apresentam, em sua grande maioria,
idosos como parte lesada. Kelly Dedel Johnson relata que:
O estereótipo prevalecente sobre os idosos vítimas de fraude indica que são
indivíduos pouco informados, socialmente isolados, potencialmente sofrendo
de deterioração mental, que se agarram a ideias antiquadas de lisura de costumes que interferem com a sua capacidade em detectar as fraudes. É verdade
que a demência e outras dificuldades cognitivas, por vezes, desempenham um
papel importante nas fraudes cometidas contra os idosos e na sua exploração
financeira. Visto que existem idosos com dificuldades acrescidas, as respostas
que requeiram a sua participação poderão ter uma eficácia limitada.
(JOHNSON, 2003, p. 18)

Verifica-se a falha desse instituto uma vez que a abordagem é genérica,
não estatuindo os reais casos de hipervulnerabilidade. Nesse sentido, o Ministro do STJ Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, manifestou-se
ao proferir seu voto, no Recurso Especial Nº 586.316 – MG, defendendo que:
Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e
amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a "pasteurização" das diferenças que caracterizam e enriquecem a
sociedade moderna. (STJ, 2009, on-line)

Esse fato é uma das preocupações de Amartya Sen, o qual defende
que os indivíduos podem diferir muito em suas habilidades para converter
o mesmo recurso em funções valiosas. Exemplificando: as pessoas com
deficiência física podem necessitar de bens específicos para obter a mobilidade, e as mulheres grávidas possuem requisitos nutricionais específicos
para obter boa saúde. Portanto, a avaliação que se concentra apenas nos
meios, sem considerar o que determinadas pessoas podem fazer com eles,
é insuficiente.
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Logo, uma única norma não é eficaz na regulamentação das relações
de consumo onde façam parte um indivíduo hipervulnerável, sendo que esse
apresentará características específicas, necessitando um meio que supra
essa discrepância. Dessa forma, somente a promoção humana, sendo essa
iniciada na fase primária da vida de uma pessoa (futuro consumidor), será
capaz de igualar os interesses em uma relação consumerista. Salienta-se que
a educação para o consumo, ao ser implantada nas instituições de ensino,
demonstra eficiência na promoção de igualdade entre as partes, principalmente quando o sujeito consumidor for idoso. Ademais, Amartya ressalta:
Quando avaliamos a aptidão de uma pessoa para participar da vida em sociedade, vai implícita uma valoração da própria vida da sociedade, e nisso temos
um aspecto particularmente importante de perspectiva de capacidade. (SEN,
2010a, p. 337)

Dessa forma a individualidade dos sujeitos, sendo cada qual dotado
ou desprovidos de capacidades específicas, faz com que seja necessário
avaliar a sociedade para depois buscar legisla-la. Sendo assim, a regulamentação genérica de uma sociedade ampla e com especificidades
individuais acaba por não gerar os efeitos almejados.
2 As desigualdades sociais na concepção de Amartya Sen e a ideia de
desenvolvimento com base na igualdade das oportunidades
fornecidas pelo Estado à sociedade
Considerando como uma questão política e social o desenvolvimento
humano, Amartya Sen aborda as capacidades humanas como algo fundamental nas relações deste tipo de desenvolvimento. Sen, em sua teoria da
abordagem das capacidades humanas (capability approach) vê em um ponto
de vista social e evolutivo, essa teoria como “regra” fundamental para o desenvolvimento humano, e também como forma de estratégia crucial para a
evolução e o desenvolvimento da parte do poder do Estado nas relações da
sociedade, que hoje, já não seguem um padrão evolutivo natural.
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Para Sen, a capacidade das pessoas, é o que irá determinar o estilo de
vida da sociedade, sendo assim, a população com base em suas capacidades, terá a liberdade de seguir o tipo de vida que quiser, determinar como
quer viver e determinar as prioridades que deverão ter em sua vida, determinar e decidir o valor das coisas e o que de fato importa no que diz
respeito o consumo, fornecendo a toda sociedade consumidora, direito e a
liberdade de ter suas realizações pessoais concretizadas, na medida em que
suas capacidades permitirem.
O conceito de capacidade, que é abordado por Amartya Sen, já vem
sendo discutido a um longo tempo, a primeira aparição deste termo, foi
em uma conferência promovida pela Standford University, apresentado
por Sen, em 1979 onde foi denominada como “Equality of what?” (Igualdade de quê? ou para quem?). Sen, com esse termo em forma de pergunta
pretendia questionar o público para que percebessem onde está inserida
esta igualdade, e onde essa igualdade deveria realmente estar embutida
para que ocorresse uma evolução natural de liberdade e também do desenvolvimento social. Sen, respondendo sua própria pergunta, disse “a
capacidade das pessoas é o que deveria ser igualada”.
Através deste sentido, Amartya Sen, classifica a promoção das capacidades relacionando diretamente como conceito de liberdade, em forma
do agir humano. Sendo assim, Se formos sustentar a ideia do desenvolvimento de um país, através do sentido de liberdade das pessoas, é possível
verificar que o desenvolvimento do país deve ser orientado pelo fator mais
importante na atual sociedade, a igualdade social, sendo valorizada e erguendo as principais bases do Estado de forma que se unifique com esse
fator intrínseco da sociedade, a liberdade, como forma de determinar a
promoção social das capacidades das pessoas.
Em sua obra de 1992 “Desigualdade reexaminada”, Sen define a capacidade como algo totalmente relacionado às oportunidades, como forma
de promoção de liberdade na sociedade, agora trazendo à tona essa desigualdade social, juntamente com essa oportunidade, Sen, liga o conceito
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com a denominação “funcionamento”, abrangendo toda a discussão de capacidade, liberdade e oportunidades, Sen (1985, p. 44) define:
Um ‘funcionamento’ é uma conquista de uma pessoa: é o que ela consegue
fazer ou ser e qualquer desses funcionamentos reflete, por assim dizer, uma
parte do estado da pessoa. A capacidade de uma pessoa é uma noção derivada.
Ela reflete as várias combinações de funcionamentos (atividades e modos de
ser) que uma pessoa pode alcançar.

Sen, visando explicar as condições deste funcionamento, também
menciona um exemplo de melhor entendimento, onde diz:
A bicicleta possui ‘características’, tais como transportar quem a pedala. Posso
ter uma bicicleta ou não. Posso apenas estar perto de uma. Posso apenas achála um objeto bonito. Posso me sentir bem vendo pessoas andando de bicicleta.
Mas também posso fazer uso daquela característica da bicicleta, por exemplo.
E de diferentes maneiras. Posso me exercitar andando numa todas as manhãs.
Posso usá-la como meio de transporte de casa para o trabalho. Algumas vezes,
isso me é prazeroso. Mas outras, embora chegando em casa mais rapidamente,
não sinto prazer tendo que pedalar depois do trabalho. Deslocar-se, dar um
passeio, transportar-se, ir ao trabalho, trabalhar (como um ciclista profissional, ou como um motorista de bici-taxi) e pedalar são todas atividades e
realizações que uma pessoa pode alcançar usando uma bicicleta. Todas elas
são funcionamentos. Funcionamentos são definidos como estados e ações que
uma pessoa consegue realizar vivendo de algum modo. (SEN, 2008, p. 15).

Sen, transfere a definição de liberdade e separa em duas possibilidades de aspectos de evolução da mesma, sendo eles o “aspecto processual”
e também o de “oportunidade”, o primeiro aspecto está no dia-a-dia, onde
a pessoa, com o passar dos dias em sua vida, tem a liberdade de moldar
seu próprio futuro, com suas escolhas diárias, o segundo aspecto, referese a situação de evolução pessoal, ou seja, a liberdade da pessoa de mudar
e melhorar a si mesmo. Todo esse processo de liberdade e essa bifurcação
de aspectos, transforma essa teoria em algo que não mais está voltado para
as classes e meios da vida, e sim para as oportunidades que essas pessoas
deveria ter, através do estado, de incorporar em suas vidas.
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Contudo, também de nada serve a oportunidade, se houver a falta de
interesse das mesmas, Sen descreve sobre isso também, em suas ideias
discutidas na obra “desenvolvimento como liberdade” e em alguns momentos de “a ideia de justiça” onde discursa sobre a relação entre uma
pessoa que aproveita as oportunidades que são concedidas diretamente
pelo Estado, uma pessoa, que não recebe essas oportunidades, e uma pessoa que recebe-as mas não as utiliza.
Sen afirma que, além do estado carecer de uma atualização periódica
em suas bases estruturais, e para que ocorra essa atualização, forneça
oportunidades de crescimento e apropriação para o descobrimento das capacidades das pessoas, para assim evoluírem e viverem nos padrões que
lhe são impostos e que desejam, também deve ter uma obrigação da parte
menos favorecida, as pessoas devem saber aproveitar essas oportunidades, devem saber utilizar dessas oportunidades para se descobrirem com
novas capacidades e funcionamentos.
Sen, em diversas vezes insinua de que a qualidade de vida das pessoas, bem como a classe social das mesmas, não deve ser definida com
base nas aquisições de bens materiais que possuem, mas sim, nas oportunidades que lhe são dadas pelo Estado como forma de promoção e
atualização das suas capacidades.
Diante disso, a ideia de Sen, é de que não só é necessário oportunidades do Estado, o Estado também deve facilitar o entendimento dessas
oportunidades, trazendo para a sociedade mecanismos de promoção humana, como a educação, seja ela para o consumo, âmbito trabalhista ou
simplesmente, uma educação para a vida.
3. Promoção humana através das capacidades como forma estratégica
do desenvolvimento humano
Amartya Sen, tem importância muito relevante na fundamentação e
formulação do IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, através de suas

Vinícius Francisco Toazza; Vitor Mezzomo Donatti; Alisson Guilherme de Mattos | 801

teorias econômicas vastas que vão além deste artigo. Em seu sumo conhecimento a já comentada ‘abordagem das capacidades’ (capability
approach), quando falamos em desenvolvimento do país, com base no desenvolvimento e facilitação da promoção das capacidades pessoais.
Sen, a fim de sustentar ainda mais sua teoria, buscou pesquisar e
avaliar a qualidade de vida da sociedade em seus determinados países, novamente confirmando e empoderando sua principal ideia de
desenvolvimento humano, de que apenas a riqueza e o fator econômico
das pessoas, não seria suficiente para concretizar o significado de “desenvolvimento do país”.
Então, segundo Sen, a resposta para o desenvolvimento do país, é a
promoção humana, desenvolvendo a igualdade das oportunidades para a
evolução natural das capacidades, tornando-as equilibradas e diminuindo
a discrepância social que a sociedade vive nos dias atuais.
Sen, em certo momento, foge de um comentário com visão econômica
e parte para algo mais político e jurídico, quando defende de que o Estado,
em sua base política, também é de um grande fator potencial para o desenvolvimento humano, segundo Sen (2012, p. 122) “o modelo de
desenvolvimento possui legitimidade na medida em que tem capacidade de
integrar as pessoas, as instituições e os demais agentes sociais na busca da
superação das graves desigualdades [...]”. Assim concretizando que se pode
perceber onde se encontra o desenvolvimento de um país, na medida em que
os membros da sociedade a fim de combater a desigualdade social gerada na
sociedade, têm a liberdade para viver do jeito que elas almejam, mediante
suas realizações que são respostas das oportunidades que lhe são cabíveis.
Com base em todo fundamento tratado, importante se faz a observação dos principais focos do texto, onde é possível identificar, nas ideias de
Amartya Sen, uma crítica construtiva para com o Estado, salientando que
o índice de desenvolvimento dos países, não devem ser apenas números e
dados, e sim respostas para as oportunidades que são geradas para a sociedade com o intuito da evolução das capacidades, capacidades estas que
no futuro, elevará este índice de forma consecutiva.
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Conclusão
Em uma sociedade, onde as relações consumeristas, são tidas como assimétricas e dotadas de vulnerabilidades. Acentua-se ainda mais as
discrepâncias quando se trata de consumidor idoso, o qual acaba sendo duplamente vulnerável ou hipervulnerável como é classificado pela doutrina.
Nesse aspecto, é possível constatar o quanto longe se está de uma
sociedade mais igualitária, principalmente, quando se fala em relações
como a do consumidor e fornecedor, mesmo que já se tenha alcançado no
cenário nacional grandes avanços com uma legislação de defesa do consumidor moderna.
Falar de promoção humana e bem estar, é falar em cuidado com as
pessoas a ponto de torná-las mais independentes e não tão vulneráveis
diante das enganações e interpretações complexas e manipuladas existentes no mundo do consumo.
A necessidade de um entendimento da justiça assente nas realizações conseguidas liga-se ao argumento de que a justiça não pode ser indiferente às vidas que
as pessoas podem efetivamente viver. A importância da vida dos homens, das
experiências e realizações não podem ser suplantadas pela informação que nos
chega sobre instituições existentes e regras que funcionam. (SEN, 2000, p. 57).

Para isso, torna-se indispensável pensar uma educação para o consumo capaz de combater as vulnerabilidades (informacional, técnica,
fática e jurídica), mas que passa anteriormente por vencer problemas crônicos na sociedade brasileira.
Antes de propagar a linha defensiva e protetiva dos direitos que amparam o consumidor frente as imposições do mercado, é imprescindível
um investimento na promoção das capacidades das pessoas, para que dia
após dia possam se tronar donas de suas escolhas e não manipuladas pela
falta de conhecimento, que é fruto de políticas públicas ineficazes ou inexpressivas.
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Políticas tendentes a lidar com a incapacidade podem ter um âmbito muito
alargado, o qual tanto incluirá a mitigação dos efeitos advindos de deficiências
e incapacidades como a criação de programas para a prevenção do surgimento
de tais incapacitações. É de extrema importância que se compreenda que muitas das incapacitações são evitáveis, muito podendo ser feito, não apenas para
diminuir a penalidade da incapacitação, mas também, e desde logo, para reduzir a sua incidência (SEN, 2010, p. 352).

Vencido alguns pontos retardados na sociedade que perpassam todas
as necessidades do ser humano (fome, educação, saúde, etc), é possível,
por seguinte, reduz a desigualdade social. Esta é hora de se falar em discussão de direitos e emancipação do cidadão por meio de uma pedagogia
do consumo que, ao mesmo tempo que zela pela atenção ao consumidor,
preza pela sustentabilidade socioambiental. Logo, este momento estará
marcado pelo desenvolvimento sustentável e liberdade do consumidor
frente a suas escolhas.
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Resiliência urbana:
um estudo a partir da perspectiva da teoria de Amartya Sen
Vitória Antunes Canali 1
237F

1. Introdução
Atualmente mais de metade da população mundial vive em cidades
(UNISDR, 2015), fazendo com que a intensa urbanização ocasionada pelo
crescimento populacional nas mesmas, em conjunto com a falta de planejamento e de projetos urbanos adequados, gere problemas de ordem
ambiental, econômica e social, impactando diretamente na qualidade de
vida da população (LOTUFO, 2016; MASCARÓ, 2016; MEEROW; NEWELL,
2016). Esses problemas englobam muitas vezes as ações antrópicas no meio
natural, como também infraestruturas e serviços deficitários, deixando as
cidades mais suscetíveis a riscos, principalmente mediante desastres naturais (LEICHENKO, 2011; MEEROW; NEWELL, 2016).
Os riscos aos quais as cidades estão expostas podem ser observados
como a existência de ilhas de calor, pela infraestrutura cinza da cidade, aos
alagamentos, assoreamento das áreas de preservação dos recursos hídricos, ao desmatamento desenfreado, mobilidade urbana fragilizada, a
medida que os investimentos costumam priorizar o veículo motorizado
individual, problemas de segurança, falta de acessibilidade, deslizamentos,
falta de moradias adequadas, inadequação de infraestruturas e serviços
1
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urbanos, entre outros, como esquematizado pela Figura 1, dificultando a
vida em comunidade e evidenciando as desigualdades socias
(LEICHENKO, 2011; LOTUFO, 2016; PANTALEÃO; CORTESE, 2016;
UNISRD, 2015).

Figura 1: Exemplo de riscos que a cidade está exposta.
Fonte: Autora.

A população que comumente está mais associada e expostas a esses
riscos, é a em vulnerabilidade social. Segundo Carmo e Guizardi (2018, p.
2), o conceito de vulnerabilidade social transpassa a ideia de somente a
precariedade de renda, mas ‘‘atrelada também às fragilidades de vínculos
afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos’’.
Sendo mais facilmente observado questões de vulnerabilidade em ocupações irregulares e em aglomerados subnormais, principalmente pelo fato
destes locais não possuírem, em sua maioria, infraestruturas e serviços
adequados (Figura 2). Esses problemas são causados principalmente mediante todo o processo de formação e da dinâmica desses espaços, como
também por questões econômicas e de desigualdades sociais, gerando espaços que não são sustentáveis e nem resilientes. (PANTELEÃO;
CORTESE, 2016; UNISRD, 2015).
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Figura 2: Falta de infraestrutura e serviços urbanos.
Fonte: RioOnWatch (2013).

Ressalta-se nesse contexto, a fim de mitigar essas problemáticas, a
campanha da ONU (2015) da Agenda 2030, que define 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, descrevendo a importância de atentar-se
principalmente para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, tornando assim, as cidades mais sustentáveis, seguras e
resilientes. A figura 3 descreve os 17 objetivos propostos pela ONU.

Figura 3: Agenda 2030 – 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável
Fonte ONU (2015).

Em âmbito nacional, o Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257 de 10 de
junho de 2001), define importantes diretrizes para orientar o crescimento
urbano sustentável, sendo assim, seu Artigo 2º comenta sobre a garantia
de direito a cidades sustentáveis, a infraestrutura e serviços adequados, e
a necessidade de se preservar o espaço para as gerações futuras, como
também a participação da população nas decisões da cidade, ou seja, contando com a união do poder público e da comunidade. Esse Estatuto visa
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proporcionar condições de igualdade e acessibilidade para todos os habitantes, fatores a serem considerados para se gerar um local resiliente
(BRASIL, 2008).
Segundo Amartya Sen (2000), a melhoria na qualidade de vida de
uma pessoa não está ligada somente a questões financeiras, mas sim a uma
gama muito maior de fatores, como por exemplo a ampliação das capacitações (capabilities) e as próprias condições de liberdade (freedoms).
Ainda é descrito por Sen (2011) sobre a Teoria da Justiça, na qual comenta
que a mesma tem seu sentido crucial e efetivo quando contribui para superar injustiças evitáveis.
Mediante o panorama apresentado, percebeu-se a potencialidade de
unir o pensamento de Sen com questões de resiliência urbana. Sendo assim, o objetivo geral desse manuscrito é verificar como que o pensamento
de Amartya Sen se relaciona e pode contribuir com fatores resilientes referentes ao urbanismo. Sendo assim, pretende-se contribuir no âmbito de
discussões acerca da teoria e pensamento de Sen, a medida em que reforça
a importância de se discutir e analisar o espaço urbano com viés resiliente.
2. Resiliência urbana
O conceito de resiliência é amplamente utilizado em diversas áreas.
Walker et al. (2004, p. 4), define resiliência como ‘‘a capacidade de um
sistema de absorver distúrbios e se reorganizar enquanto sofre mudanças
de modo a manter essencialmente a mesma função, estrutura, identidade
e feedbacks’’. Segundo Meerow e Newell (2016, p.310), planejadores urbanos e tomadores de decisões perceberam potencialidades no conceito de
resiliência para mitigar problemas urbanos, definindo resiliência como um
ponto de ‘‘princípio organizador’’. Sendo assim, o conceito de resiliência
está diretamente ligado a outros conceitos como ‘‘transição, sustentabilidade, adaptação e vulnerabilidade e pode ser inserido como um esforço no
desenvolvimento das cidades e comunidades urbanas’’ (PANTALEÃO;
CORTESE, 2016 p.171).
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Com isso, a resiliência urbana tem como objetivo minimizar os riscos
que podem ser gerados por uma cidade, por meio de um ambiente sustentável e que tenha a capacidade de se adaptar as adversidades, permitindo
o crescimento e desenvolvimento urbano, ao mesmo tempo que não prejudique o meio natural (UNISRD, 2015; LEICHEIKO, 2011; MEEROW;
NEWELL, 2016; PANTALEÃO; CORTESE, 2016)
Cabe ressaltar que essa resiliência não se encontra somente na parte
ecológica e ambiental, mas também em questões sociais e econômicas,
como apresentado por Lotufo (2016, p. 13) ‘‘há de haver mais porosidade
e permeabilidade, não só para água, mas também para o vento, biodiversidade, luz e pessoas’’. Segundo Mariuzzo (2017), o desafio atual é repensar
como que utilizamos o espaço construído e verificar novas formas de apropriação para assim gerar ambientes mais resilientes.
Sendo assim, pode-se definir resiliência urbana ecológica como a habilidade de uma região, cidade ou a nível local, de se recuperar em tempo
hábil quando ocorre questões que envolvem geralmente desastres naturais, como terremotos, tsunamis, incêndios, tempestades, como também
danos ocasionados mediante ação antrópica, como vazamentos de óleos,
poluição atmosférica, mudanças climáticas, entre outros. Essa recuperação, ou enfrentamento da adversidade, pode ser feita de diversos modos,
como a própria prevenção do desastre, por meio de monitoramentos e de
espaços construídos e utilizados de modo adequado, como também de resposta rápida ao evento, buscando intervir de modo assertivo a fim de
minimizar os impactos, como também do retorno efetivo e eficiente ao
estado original pós desastre (LEICHENKO, 2011; ONU, 2015; MEEROW;
NEWELL, 2016; LOTUFO, 2016; PANTALEÃO; CORTESE, 2016).
A resiliência econômica, segundo Leichenko (2011), refere-se à capacidade econômica de um local de enfrentar os riscos, ou seja, locais com
maior crescimento econômico acabam gerando maiores potencialidades
de se estruturar mediante crises. Com isso, verifica-se a necessidade de
dispor-se de locais que abrangem possibilidade econômicas para todos,
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evitando-se assim, que apenas lugares mais abastados consigam se reestruturas após eventos diversos.
Do lado social, a resiliência busca garantir um ambiente propício as
atividades em comunidade, visando um espaço urbano adequado e saudável, salvaguardando o acesso a moradia, a infraestrutura, e a serviços
urbanos adequados para todos. Sendo assim, as adversidades que podem
ser encontradas tratam-se principalmente das desigualdades sociais, que
dificultam o acesso homogêneo aos direitos urbanos, estando amplamente
relacionadas a questões de acessibilidade, fatores culturais, segurança urbana e garantia de direitos. Cabe ressaltar que a participação popular nas
decisões urbanas é definida como uma das maiores estratégias de resiliência social, como também a necessidade do governo de promover ações que
envolvam transparência, inclusão e flexibilidade nas tomadas de decisões
(LEICHENKO, 2011; LOTUFO, 2016).
3. Relação com a perspectiva da teoria de Amartya Sen
Sen (2000) descreve que
A capacidade (capability) de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de funcionamentos cuja realização é factível para ela. Portanto a
capacidade é um tipo de liberdade: a liberdade substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamentos (ou, menos formalmente expresso, a
liberdade para ter estilos de vida diversos). Por exemplo, uma pessoa abastada
que faz jejum pode ter a mesma realização de funcionamento quanto a comer
ou nutrir-se que uma pessoa destruída, forçada a passar fome extrema, mas a
primeira possui um conjunto capacitório diferente da segunda (a primeira
pode escolher entre comer bem, e ser bem nutrida, de modo impossível para
a segunda) (p. 105).

Sendo assim, a ausência ou fragilidade de algum direito, seja ele a
nível de moradia, ou de acesso a infraestruturas e serviços urbanos, limita
as capacidades dos indivíduos, atuando diretamente em suas liberdades
(SEN, 2000). O contraste que Sen descreve, pode ser associado ao próprio
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contraste existente nas cidades, com partes urbanizadas, com acesso a infraestruturas e serviços adequados, e a outras partes que não possuem os
mesmos aspectos. Como representado na figura 4, é possível verificar a
diferença existente entre diferentes tipologias urbanas e habitacionais.
Essa disparidade permite então analisar que, no panorama das populações
em vulnerabilidade social,
a pobreza deve ser vista como privação de capacidades básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é critério tradicional de identificação
da pobreza. A perspectiva da pobreza como privação de capacidades 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. (SEN, 2000, p.109).

Figura 4: Contrastes
Fonte: ArchDaily (2019).

Sendo assim, percebe-se que a falta de ambientes urbanos adequados, influem diretamente nas capacidades e nas liberdades das pessoas.
Um local com capacidade resiliente visa garantir o acesso de todos a serviços básicos, minimizando possíveis riscos. Sendo assim, toma-se como
exemplo a representação da figura 5, definindo como ‘‘capacidade’’ espaços urbanos adequados, nesse caso, o acesso a rede de esgoto e ao
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saneamento básico, gerando a diminuição do índice de doenças e epidemias (riscos urbanos), refletindo em maior produtividade em ambientes
de estudo e de trabalho, repercutindo em melhorias do poder aquisitivo,
logo, incidindo na ‘‘liberdade’’ dos indivíduos. Ou seja, pessoas podem possuir conjuntos capacitórios diferentes pelo meio em que estão inseridas, e
isso influi diretamente em suas liberdades.

Figura 5: Relação resiliência com capacidades e liberdade
Fonte: Adaptado de Trata Brasil (2017).

Sendo assim, é possível entender que, além do acesso ao saneamento
básico adequado, outras questões urbanas influenciam diretamente nas liberdades substantivas, e que a existência de locais resilientes, com aptidão
para enfrentarem os riscos associados a uma cidade, podem contribuir na
geração de capacidades (Figura 6).

Figura 6: Resiliência como forma de gerar capacidades
Fonte: Autora

É ainda possível verificar no pensamento de Sen (2011), que uma Teoria da Justiça tem sentido quando contribui para a superação de injustiças
evitáveis, sendo assim, é possível entender que a falta de um ambiente urbano e natural adequado trata-se de uma injustiça evitável, a medida em
que é possível, por meio de estudos, investimentos e diretrizes aplicadas,
contribuir para que esse espaço possua capacidade de cumprir todas as
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suas funções urbanas de forma satisfatória e acessível para toda a população. Com isso, é possível melhorar a qualidade de vida para uma
comunidade por meio da criação de locais que possuam capacidade resiliente, e que esteja preparado para enfrentar as adversidades.
4. Considerações finais
As problemáticas referentes a intensa urbanização deixam as cidades
mais suscetíveis a diversos desastres, sejam eles a nível ambiental, econômico ou social, demonstrando assim, a importância de se analisar e pensar
em locais mais resilientes e sustentáveis, bem como a incorporação de conceitos e pensamentos de diferentes áreas, os quais podem servir de
subsídios para reforçar essa importância e auxiliar na discussão como
também nas tomadas de decisões.
Desse modo, o presente artigo objetivou-se em verificar a relação da
teoria de Amartya Sen com questões voltadas a resiliência urbana, sendo
assim, foi possível observar que essa resiliência urbana possui raízes em
conceitos que são explorados na teoria de Sen. Nesse sentido, fatores como
as capacidades individuais, e suas correlações com as liberdades substantivas, juntamente com a superação das injustiças evitáveis são possíveis de
serem observados quando tratamos de resiliência no meio urbano, além
de serem quesitos importantes a serem considerados para a construção
desse meio, demonstrando assim a proximidade entre essas vertentes.
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Regulação das fake news:
censura e liberdade de expressão
nas perspectivas de Amartya Sen
Wellington Antonio Baldissera 1
238F

1 Introdução
O direito precisa ser adaptável, a sociedade está em constante mutação, muitas derivando das novas tecnologias que surgem, surgiram e virão
a surgir. Recentemente, as fake news ganharam uma posição de destaque
diante da influência que causam sobre o devido processo democrático.
Amartya Sen ao longo de seus estudos frisou a importância das liberdades,
inclusive da expressão do povo para o devido funcionamento da democracia, indicando que o controle da informação é utilizado como uma das
formas de controle pelos governos ditatoriais.
As fake news apresentam uma certa dubiedade, pois a sua livre circulação causa prejuízos para a democracia, uma vez que informações
falsas podem ser utilizadas para manipular a população, e um controle excessivo pode acabar gerando censura tanto sobre a imprensa quanto em
face dos cidadãos.
A grande dificuldade está em definir o que é verdadeiro do que é falso,
principalmente considerando as várias formas de expressões que existem
1

Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões - Campus Erechim (2018). Mestrando
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e que podem ser divulgadas, como os textos de opinião, charges, memes,
sátiras e assim por diante. Todavia, uma proliferação desenfreada de notícias infundadas também é prejudicial para a democracia.
Diante do exposto, o problema de pesquisa que se pretende responder com o artigo a ser realizado é: De que forma pode se estabelecer uma
regulação sobre as fake news respeitando-se os princípios democráticos
fundamentais?
O objetivo geral do trabalho é demonstrar como pode ser realizada
uma regulação efetiva sobre as fake news respeitando os preceitos democráticos a partir dos pensamentos de Amartya Sen.
Os objetivos específicos são os seguintes: apresentar a visão de Amartya Sen sobre a relação entre democracia e o direito à liberdade de
expressão; explicar o que é regulação e como é sua aplicabilidade; relacionar as fake news com o direito a liberdade de expressão; analisar a
possibilidade de regulação das fake news e os conflitos que podem acontecer em face do direito a liberdade de expressão e como isso implica no
funcionamento da democracia.
A conclusão que é possível se obter a partir dos pontos analisados é
que a regulação sobre as fake news precisa ser realizada de forma repressiva e não preventiva, pois qualquer mecanismo que seja por meio da
exclusão ou retirada de conteúdo ou perfis pode afetar o direito à liberdade
de expressão, assim o melhor caminho deve ser combater os males causados pela divulgação fraudulenta, com informações verídicas e esclarecer
os fatos para os usuários que acessarem a falsa notícia, em suma, combater
a desinformação com informação, não com censura e repressão.
O método de abordagem utilizado será o hipotético-dedutivo; o método de procedimento será o comparativo; o tipo de pesquisa terá natureza
qualitativo-exploratória, e as técnicas de pesquisa utilizadas será a pesquisa bibliográfica.
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2 A relação entre o direito à liberdade de expressão e a democracia na
visão de Amartya Sen
A democracia se baseia em inúmeros direitos fundamentais, sendo,
possivelmente, a liberdade de expressão o mais imprescindível entre todos
eles. Além de termos o direito de expor nossos pensamentos e ideologias
sem represália, também temos o direito de ter acesso a todas as informações que considerarmos relevantes para formar nossas convicções e
opiniões, desde que, é claro, não desrespeite o direito do outro.
No Brasil, a Constituição Federal é a maior protetora do direito à liberdade de expressão. Destacam-se os enunciados do artigo 5º, incisos IV,
quando menciona: “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado
o anonimato”; VIII, o qual diz: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a
cumprir prestação alternativa, fixada em lei”; e IX, estabelece que: “é livre
a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”.(BRASIL, 1988).
A liberdade de expressão, mesmo que não se encontre escrita de
forma explícita no ordenamento brasileiro, é no art. 220 da Constituição
Federal de 1988 que encontra o seu amparo, definindo que não poderá ser
feito qualquer tipo de restrição com relação a manifestação do pensamento, a criação e a informação, estabelecendo em seu parágrafo 2º que:
“É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.”(BRASIL, 1988).
Sen (2000, p. 24), demonstra sua concordância com o que consta no
texto da Constituição Federal brasileira ao expor que:
O exercício da liberdade é mediado por valores que, porém, por sua vez, são
influenciados por discussões públicas e interações sociais, que são, elas próprias, influenciadas por liberdades de participação. Cada uma dessas relações
merece um exame minucioso.
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Além do mais, Sen (2011, p. 361), menciona que o desrespeito ao direito à liberdade de expressão beneficia governos sem legitimidade política
e moral causando fortes prejuízos sociais:
[...] um grande número de ditadores no mundo tem conseguido gigantescas
vitórias eleitorais, mesmo sem coerção evidente sobre o processo de votação,
principalmente suprimindo a discussão pública e a liberdade de informação, e
gerando um clima de apreensão e ansiedade.

Diante da citação acima, se percebe que a manipulação e a censura de
informações é um artifício utilizado pelos governos autoritários para justificar e impor seus interesses de forma unilateral. Por exemplo, na Coréia
do Norte, onde o voto secreto acaba se mostrando inadequado, diante de
resultados controversos que ocorrem em países governados por tiranos,
uma vez que além de controlar o debate público, acabam divulgando apenas as informações de seus interesses.
Estas constatações são evidente expressão da manipulação do direito
à liberdade de expressão e informação, assim como, evidenciam a relação
existente entre a política e a importância que o acesso à informação possui
no processo de afirmação, legitimidade e renovação da democracia, os prejuízos causados pela falta de informação, ou pelas informações falsas, seja
para grupos ou uma nação.
Considerando a relevância do tema, convém abordar com maior especificidade os aspectos relevantes do direito à liberdade de expressão.
Costa Neto (2017, p. 37), o apresenta em sua dimensão negativa, ou seja,
ele a define como o “direito de expressar-se sem obstáculos ou restrições.”
Inclusive, aponta que os maiores obstáculos ao direito anteriormente citado, seriam “a censura, sanções penais, cíveis ou administrativas,
ameaças de violência, restrições legais, queimas de livros, softwares de
bloqueio de páginas na internet, etc.”
Como é verificado no comentário supracitado, a possibilidade de acabar ocorrendo censura diante do controle das fake news, caso seja
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realizada uma regulação de maneira equivocada é enorme, afrontando diretamente o direito à liberdade de expressão.
O caminho que deve ser tomado para evitar o máximo possível a
ocorrência de censura e da proibição da exposição de ideias pessoais, é a
existência de um controle repressivo, não preventivo, pois, permitir que o
Estado controle previamente todos os conteúdos que serão divulgados,
seja na internet, jornal, rádio ou televisão, é um dos passos para que o
Brasil volte a se tornar uma ditadura.
Pinheiro (2017, p. 81), confirma o caráter principal do direito à liberdade de expressão como sendo um direito negativo por excelência, sem
que devam ser desmerecidos seus aspectos positivos, no caso, ele a define
como: “Nessa linha, o direito de exprimir e divulgar o pensamento, externar o conteúdo de uma ideia abstrata, consubstancia o direito de não ser
impedido de se exprimir e divulgar ideais e opiniões.”
É pertinente citar que Pinheiro (2017, p .82), esclarece que algumas
das exceções a esta regra, no caso, como os aspectos positivos do direito à
liberdade de expressão, podem ser considerados os direitos de acesso aos
meios de expressão, aos meios de comunicação, apesar destes serem reservados somente àqueles que são definidos por lei, ainda há o direito de
resposta e o direito de antena dos partidos políticos, sendo, a maioria desses direitos, garantidos constitucionalmente.
De acordo com Costa Neto (2017, p. 38), existem dois argumentos
que embasa a tutela sobre o direito à liberdade de expressão, sendo o primeiro em decorrência dos benefícios ou vantagens que podem ser obtidos
a partir desse direito, como por exemplo o seu papel crucial para o devido
funcionamento da democracia, para o florescimento da sociedade, ou
ainda, para a obtenção da verdade.
Em uma outra perspectiva, Costa Neto (2017, p. 39), coloca que a
proteção do direito à liberdade de expressão não depende de nenhum resultado que ela possa vir a gerar. Os argumentos se fundamentam na ideia
da autonomia ou na dignidade do indivíduo, considerando que a limitação
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do discurso é vista como um desrespeito à capacidade de cada um pensar
e decidir por si próprio.
Sen (2011, p. 180), destaca a relevância que as discussões e os debates
públicos, que são proporcionados aos cidadãos em face do direito à liberdade de expressão que possuem, têm na formação dos valores sociais:
“Ademais, para expressar publicamente o que valorizamos e exigir que se
dê a devida atenção a isso, precisamos de liberdade de expressão e escolha
democrática”.
Para que os cidadãos possam formar suas opiniões nos mais variados
temas, seja política, filosófica, além de suas escolhas pessoais e de seus
representantes, é necessário que a população tenha acesso as notícias que
acontecem ao seu redor e ao redor do mundo todo, pois na sociedade globalizada que vivemos, algo que acontece no Japão, pode causar influências
na vida de um morador do interior do Rio Grande do Sul, no Brasil.
Para a formação de seus valores, de sua moral e de seu posicionamento político, o cidadão precisa ter garantido as condições de acesso às
informações que disponibilizadas pelos veículos de comunicação e nas mídias sociais, todavia, no caso da existência de uma afirmação enganosa, a
população também tem o direito de ter a informação desmentida, mas inicialmente, cabe a cada um buscar a veracidade das informações que
obtém, para então formar sua opinião. Gross (2018, p. 159) expõe:
É pelo vínculo íntimo entre debate público de ideias e democracia que se revela
a importância da liberdade de expressão para a última. O debate público de
ideais pressupõe o engajamento discursivo em sentido amplo de uma pluralidade de falantes. O lugar da liberdade de expressão em uma teoria
democrática passa pela proteção de prerrogativas de expressão e pela relação
dessas últimas com a manutenção do debate público.

Uma possível interferência do judiciário, ou de qualquer um dos três
poderes do Estado, apesar de ser necessária em casos específicos, na
grande maioria tende a ser prejudicial para o devido funcionamento do
processo democrático, pois “a democracia assenta-se sobre a premissa básica de que os eleitores são plenamente aptos e capazes para decidir os
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rumos do país. Se isso procede, então é plausível defender que cabe ao
povo separar o falso do verdadeiro, o incorreto do correto” (COSTA NETO,
2017, p. 365).
Neste mesmo sentido, Sen (2010, p. 365) afirma que:
A liberdade para participar da avaliação crítica e do processo de formação de
valores é, com efeito, uma das liberdades mais cruciais da existência social. A
escolha de valores sociais não pode ser decidida meramente pelos pronunciamentos daqueles que se encontram em posições de mando e controlam as
alavancas do governo.

Sen (2011, p. 179), sublinha com especial cuidado a importância de
uma imprensa livre e independente e as consequências dessa prerrogativa
quando ocorre o desrespeito ao direito à liberdade de expressão para o
equilíbrio social:
Uma mídia livre e saudável é importante por várias razões, e é útil separar as
distintas contribuições que ela pode fazer. A primeira — e talvez a mais elementar — é a contribuição direta da liberdade de expressão em geral e da
liberdade de imprensa em particular para a qualidade de nossas vidas. Temos
razões suficientes para querer nos comunicar uns com os outros e compreender melhor o mundo em que vivemos. A liberdade de imprensa é
extremamente importante para nossa capacidade de alcançar esses objetivos.
A falta de liberdade para os meios de comunicação e a supressão de nossa capacidade de comunicação com os outros têm o efeito de reduzir diretamente a
qualidade da vida humana, mesmo que o regime autoritário que impõe essa
supressão seja muito rico com relação ao produto nacional bruto.

O exercício da liberdade é imprescindível para o devido funcionamento de uma sociedade democrática. Por estar em constante mutação, a
liberdade de informação e de expressão contribui de forma valorosa para
a formação dos valores democráticos, a superação de preconceitos e outras
formas de exclusão. A redução, impedimento ou controle de informações
de forma exagerada ocasiona situações de inabilidade social e política, assim como, cria-se um ambiente que facilita a disseminação de falsas
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informações ou radicalismos que impedem a equidade social, a tolerância
e as escolhas livres.
3 Aspectos gerais da regulação e das agências Reguladoras
Este tópico possui o intuito de esclarecer com maior abrangência o
que é a regulação, sendo este um conceito extremamente relevante para o
melhor entendimento da relação que existe entre a liberdade de expressão
e as fake news, em uma possível regulação desta última. Será exposto uma
visão mais geral sobre o tema, para nos próximos tópicos abordar objetivamente com relação a regulação das fake news..
Em síntese, a regulação pode ser entendida como um modelo de gestão específico definido, para controlar ou gerenciar determinada questão
que seria de responsabilidade do governo do Estado, seja alguma área da
economia, da saúde, das novas tecnologias ou incontáveis outras. No Brasil, está intrinsecamente ligada com a ideia da Administração Pública,
diante da existência de inúmeras agências regulatórias, e também, a sua
utilização é uma medida que está relacionada diretamente com o princípio
da eficiência do Estado.
Objetivando a finalidade específica de alcançar instrumentos de elevação e proteção da dignidade da pessoa humana, uma das funções do
Estado é a de formular políticas públicas, por meio de dois tipos de ações
que devem ser realizadas em conjunto para chegar ao propósito final, que
seria regular a competitividade dos mercados e promover o bem comum
da sociedade. (LEAL, 2014).
Essas medidas devem prezar pelo princípio da eficiência da Administração Pública, devendo o Estado, sempre buscar a melhor alternativa que
resulte na menor onerosidade possível, para tratar das mais diversas demandas da sociedade. Este princípio pode ser conceituado da seguinte forma:
Assim, princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e
indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício
de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa,
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eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando pela adoção
dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos
recursos públicos, de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior
rentabilidade social. (MORAES, 1999, p. 30).

Diante do princípio supracitado, surge a ideia da regulação dos setores ou de determinadas questões de uma nação, considerando a
dificuldade para o governo de um Estado conseguir atender todas as demandas com a devida atenção. O Estado possui um poder regulador, o qual
lhe permite fiscalizar e controlar os serviços prestados por ele e por terceiros, inclusive com relação à economia, podendo optar pela criação de
agências reguladoras responsáveis por serviços essenciais à sociedade,
sendo um meio mais eficiente de realizar suas atribuições. Assim, convém
expor o conceito do que seria a regulação:
[...]neste sentido, por regulação a atividade estatal mediante a qual o Estado,
por meio de intervenção direta ou indireta, condiciona, restringe, normatiza
ou incentiva a atividade econômica de modo a preservar a sua existência, assegurar o seu equilíbrio interno ou atingir determinados objetivos públicos
como a proteção de hiposuficiências ou a consagração de políticas públicas.
(NETO, 2002, p.14).

Em complemento ao conceito acima, vale frisar que “do ponto de
vista político e econômico, regulação governamental significa a imposição
de regras à ação de atores privados (eventualmente estatais), que atuam
em determinados mercados. Essas regras podem ser determinadas por
meio de atos normativos, sanções, supervisão ou, eventualmente, pela
própria inação” (IDEC, 2011, p.11).
Na Constituição Federal de 1988, em seu art. 174, caput, é reconhecido ao Estado, o papel de “agente normativo e regulador da atividade
econômica”, estando assim, garantido pela legislação o poder regulador do
Estado, não havendo margens para questionamentos quanto a isso.
Além de ser um meio mais eficiente para administrar determinados
setores, a regulação surge diante da obscuridade das leis emitidas pelo Poder
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Legislativo, decorre da ambiguidade das normas de conduta que são necessárias para governar a vida econômica e social (GUERRA, 2014).
Os principais objetivos que se busca por meio da regulação estatal de
alguma atividade, são definir tarifas justas e razoáveis de energia e transporte, promover condições razoáveis à proteção da vida, saúde e segurança
do trabalhador, a redução de custos de tomada de decisão e necessidade
de assegurar a credibilidade dos compromissos de longo prazo dos contratos, além dos prazos políticos (PECI, 2014, p. 50/51).
Executar com perfeição a proposta apresentada pela regulação, não é
uma tarefa simples, existindo várias nuances que devem ser observadas
para que venha a ser realmente efetiva, devendo o Estado tomar certos
cuidados, como se percebe neste comentário:
A noção de atividade regulatória numa perspectiva de "mediação ativa de interesses" envolve uma dupla atividade estatal. De um lado, o regulador tem de
arbitrar interesses de atores sociais e econômicos fortes, como ocorre no equacionamento de conflitos envolvendo compartilhamento de infra-estruturas ou
interconexão de redes de suporte a serviços essenciais. Doutro bordo, cumpre
ao regulador induzir ou coordenar as atividades em cada segmento específico
com vistas a proteger e implementar interesses de atores hipossuficientes. É o
que tem lugar na defesa dos consumidores ou no atendimento de políticas públicas (universalização de serviços, redução de desigualdades sociais ou
regionais, entre outros) (NETO, 2002, p. 17).

A regulação possui um caráter social, pois como já dito anteriormente, ela deve buscar o bem estar dos cidadãos, devendo assim, buscar e
garantir a acessibilidade e a qualidade dos serviços públicos para toda a
coletividade. Em face disso, cabe exibir a constatação de Sundfeld (2014,
p.119):
Sem adentrar nas minúcias da lei, a verdade é que, com ela, pretende- se a
universalização total do serviço de saneamento básico. Para alcançar essa
meta, optou-se por obrigar os titulares do serviço a criarem agências reguladoras para o setor, de modo a impor deveres aos prestadores e a cria direitos
para os consumidores e para os não consumidores, que possuem direito à expansão do serviço.
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Com a menção, no trecho acima, sobre as agências reguladoras, convém apresentar o que seriam esses órgãos, que são pessoas jurídicas de
Direito Público interno, normalmente são autarquias da administração indireta e, também possuem um regime jurídico especial, sendo interessante
explanar algumas especificidades sobre o assunto em tela:
Paralelamente à disciplina legislativa e regulamentar, que reúne as normas e
critérios ordenadores de cada um dos setores objeto de concessão de serviços
públicos ao empresário privado, surgem os organismos constituídos pelo Poder Público, para normatizar, aplicar as normas legais, regulamentares e
contratuais da atividade sob sua tutela, outorgar e rescindir os contratos de
concessão, bem como fiscalizar os serviços concedidos, além de funcionar, em
muitos casos, como instância decisória dos conflitos entre as empresas concessionárias e os usuários. (WALD; MORAES, 1999, p. 145).

De uma maneira bem sucinta, o conceito de agências reguladoras
pode ser entendido, como coloca Grotti, “em sentido amplo, no direito brasileiro, agência reguladora é qualquer órgão da Administração Direta ou
Indireta com função de regular a matéria específica que lhe está afeta”
(GROTTI, 2004, p. 70).
Seu surgimento ocorreu, principalmente, pela enorme privatização
das empresas estatais em nosso país, entre o final do século XX e início
deste século. Considerando que o Estado ainda era responsável por alguns
dos serviços que vieram a ser privatizados, acabou por criar agências reguladoras para estabelecer normas e diretrizes, além de fiscalizar a
prestação de serviços por particulares.
Portanto, em um primeiro momento, as agências reguladoras surgiram em
decorrência da desestatização de serviços públicos e exploração de determinadas atividades econômicas. No entanto, hoje elas não se limitam a ser um
instrumento de desestatização, mas também regulam atividades da livre iniciativa privada com especial sensibilidade para a coletividade, como ocorre no
modelo americano. (SAMPAIO, 2014, p. 318-319).
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Existe a ressalva de que as atividades em que o Estado desempenha
em conjunto com a iniciativa privada, também estão sujeitas às normas
das agências reguladoras, como exemplo, é possível citar a educação, onde
há existência de universidades tanto públicas, quanto particulares. No
caso, uma autarquia do Estado, criada pelo próprio Estado, deve fiscalizar
a atuação da iniciativa privada e, também, do Estado, na área que for de
sua incumbência.
Ao estabelecer as normas para a criação das agências reguladoras, o
legislador brasileiro escolheu por definir que, atuariam como autarquias,
pessoas jurídicas de direito público, que já estavam presentes dentro de
nossa legislação, todavia, com o objetivo de diferenciá-las das autarquias
que não possuíam poder de regulação, concedeu a elas, a qualidade de possuir um regime especial. Sobre este regime jurídico, Celso Antônio
Bandeira de Mello (2013, p. 178), diz:
(...) Anotou-se que as “agências reguladoras” são autarquias “sob regime especial”. Afinal, em que consistiriam seus regimes especiais? (...) Assim, a lei da
ANATEL, em seu art. 8º, § 2º, apresenta como seus traços especificadores “independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato
fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira”. A lei da ANS, no
art. 1º, parágrafo único, aponta como caracterizadores de tal regime “autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos,
autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes”; a lei
da ANVISA (dantes denominada ANVS), no seu art. 3º, parágrafo único,
aponta como caracterizadores de tal regime “independência administrativa, a
estabilidade de seus dirigentes e a autonomia financeira” e a lei criadora da
ANTT e da ANTAQ indicam, no art. 21, § 2º, que o regime autárquico especial
é caracterizado pela “independência administrativa, autonomia financeira e
funcional e mandato fixo de seus dirigentes”.

No entanto, o próprio Mello (2013), menciona em sua obra que esta
definição de regime especial, não implica em grandes diferenças do regime
tradicional das outras autarquias, uma vez que todas as características ditas acima, são inerentes a todas as autarquias, o que muda é a intensidade
em que essas características se apresentam.
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Sobre a atuação das agências reguladoras no Brasil, cabem alguns
apontamentos:
No Brasil, o sistema financeiro foi o primeiro a ganhar um órgão regulador
bem-organizado. O Banco Central – a agência reguladora de maior tradição
no Brasil – exerce um poder regulador exemplar, de modo a influenciar as
práticas das demais agências existentes. E foi justamente em relação ao Banco
Central, sobretudo ao longo das décadas de 1960 e 1970, que primeiro se discutiu sobre a validade ou a invalidade de um poder normativo exercido pela
administração pública. Hoje em dia, ao contrário, as agências reguladoras editam normas sem que ninguém considere isso espantoso, apesar das críticas,
inclusive no campo da constitucionalidade. (SUNDFELD, 2014, p. 120).

As agências reguladoras possuem um papel de grande importância
na estrutura da sociedade brasileira atualmente. Assim, é difícil explicar
todas as características delas, com precisão, em poucas páginas, mas pelo
que foi exposto, fica clara a relevância que possuem na administração do
nosso país.
Algumas das principais agências reguladoras existentes no Brasil, segundo informado no próprio site do governo brasileiro, em esfera federal
são: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre
outras.
Ainda, podem existir outros órgãos com funções reguladoras no âmbito estadual e municipal, sendo ligadas às respectivas esferas
administrativas. Em qualquer dos níveis de organização do estado, elas
dependem ou de uma secretaria ou de um ministério, de acordo com Peci
(2014, p. 54):
Formalmente, estas dependem dos ministérios, os quais são responsáveis por
formular políticas regulatórias. No entanto, ao longo dos anos, o corpo técnico
das agências, o conhecimento especializado desses órgãos e o esvaziamento
dos ministérios contribuíram para concentrar o processo de formulação e implementação de políticas regulatórias nas agências, abrindo espaço para
questionamentos do modelo.
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Normalmente, as agências reguladoras produzem as normas específicas sobre as matérias que lhe é competente, por meio de resoluções
normativas, o que se relaciona com o que foi dito no início da pesquisa
sobre a função da regulação em resolver as obscuridades existentes nas
leis, ou até a omissão, considerando que as resoluções não necessitam de
aprovação do poder legislativo, todavia, existe a possibilidade de existir
regulação por meio de leis ou outros meios de direito público geral, mas
as agências atuam por meio das resoluções.
Ainda existem outras possibilidades, por intermédio do direito administrativo, em sentido estrito, como os regulamentos administrativos, os
contratos públicos, os processos administrativos e os atos administrativos.
4 Regulação das fake news: A censura na perspectiva de Amartya Sen
A facilitação do acesso às tecnologias, apesar de apresentar inúmeros
benefícios, e ser de extrema importância para o desenvolvimento de uma
sociedade, também traz consigo alguns problemas que passam a ser enfrentados pelo direito, inclusive o brasileiro. Além de que, utilizada
indevidamente, imprudentemente e equivocadamente, as tecnologias podem apresentar sérios percalços para a promoção de uma democracia
efetiva.
Hoje a internet é o maior meio de divulgação de notícias existente,
estando à frente da mídia impressa, do rádio e da televisão, sendo que
qualquer um, sem uma fonte confiável, pode escrever algo e espalhar na
rede e, em várias vezes, a mentira é tão bem elaborada que muitos acreditam nela, sendo até a fonte de informação inventada.
Cabe esclarecer que a mentira, a invenção, a informação manipulada
ou mal-intencionada, sempre fez parte da sociedade, porém, o que mudou
foi a maneira e a velocidade como se espalham, e diante disso, os efeitos
que passam a exercer na sociedade e na democracia de um Estado.
Conforme pontua D’Ancona (2017, p. 19), entramos em um novo panorama onde os combates políticos e intelectuais estão enfraquecendo a
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democracia e as ortodoxias diante de uma nova face de um populismo ameaçador. A emoção é colocada acima da razão, a diversidade fica em segundo
plano para o nativismo, e a liberdade é substituída por um movimento em
busca da autocracia. A política deixou de ser uma exposição de ideias e de
propostas, para dar lugar a algo que não soma mais nada para o fortalecimento da democracia. A ciência, que já salvou tantas vidas, realizou tantas
descobertas e sempre teve grande relevância, começou a sofrer com suspeitas, e até ser desprezada, sendo contraposta por ideias esdrúxulas.
A mentira sempre existiu, porém, o que mudou com o acesso massivo
da população às tecnologias derivadas da internet, como redes sociais,
aplicativos de mensagens, portais de notícias eletrônicos e outros, foi a velocidade com que as informações se propagam, tanto as verídicas e
pertinentes para a promoção da democracia, tanto quanto as enganosas
ou manipuladas.
Para propiciar o melhor entendimento dos apontamentos, que serão
realizados nesta pesquisa, obviamente se torna necessário estabelecer os
conceitos que serão aplicados para o principal objeto do estudo, ou seja, as
fake news, que podem ser entendidas como “notícias falsas, em que as falsidades aparecem por intenção deliberada, e não por acidente ou erro.” 2
(LEVINSON, 2017, p. 11). Outra definição plausível seria de que são “notícias intencionalmente e comprovadamente falsas, podendo enganar os
leitores” 3. (ALLCOTT; GENTZKOW, 2017, p. 213-214).
Esse tema, inicialmente, entrou em evidência nos Estados Unidos
com as eleições presidenciais americanas no ano de 2016, onde se elegeu
Donald Trump. Este pleito ficou extremamente marcado por polêmicas
sobre fake news, tanto do lado do presidente eleito, quanto da sua adversária Hilary Clinton.
Segundo informações divulgadas no portal eletrônico do jornal BBC
Brasil, um dos maiores escândalos que surgiram nesse período seria a influência de veículos de comunicação russos, principalmente utilizando-se
239F
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Tradução livre.

3

Tradução livre.
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de programas que enviavam mensagens automáticas por meio de perfis
genéricos ou até falsos, disseminando fake news, com o intuito de tentar
manipular os resultados das eleições americanas. Os meios mais utilizados
e que atingiam maior alcance eram as redes sociais Twitter e Facebook,
além do mecanismo de pesquisa do Google 4.
É interessante apresentar uma definição mais ampla. Gross (2018, p.
157), explica que as fake news são uma espécie de novo conteúdo que é
produzido intencionalmente em decorrência do modelo de produção, disseminação e consumo de conteúdo online. No caso, fornece para aqueles
que acessam a rede, o que eles querem ler, mesmo que a informação não
seja verdadeira, levando os produtores do conteúdo falso a atingir os objetivos almejados, normalmente políticos ou financeiros.
Gross (2018, p. 157) complementa afirmando que o objetivo principal da produção desses conteúdos é explorar as circunstâncias que existem
no universo online, que seriam o anonimato, a rapidez com que a informação pode ser disseminada, as fontes de informação fragmentadas e de
difícil verificação, além da atenção que consegue obter dos usuários da internet, apelando ao lado emocional e ao sensacionalismo.
Ainda em consonância com a autora supracitada, os principais fins
que são visados pelos criadores e/ou divulgadores das fake news são obter
vantagens financeiras e ou políticas com o seu auxílio, como exemplo, cita
o caso de jovens que viviam na Macedônia, que perceberam a possibilidade
de auferir lucros financeiros com a viralização de notícias falsas com relação à política norte-americana, não tendo interesse nenhum no resultado
final, mas apenas na quantidade de acesso obtidos que poderiam reverter
em valores monetários para eles.
A exposição mais complexa do que é fake news é extremamente importante, pois, como coloca Rais (2018, p. 106), traduzir literalmente as fake
241 F
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“Enquanto Facebook, Google e Twitter prestam contas ao Congresso americano sobre notícias falsas pagas por estrangeiros para influenciar as eleições de 2016 nos Estados Unidos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) corre contra o tempo
para atualizar as normas eleitorais brasileiras, que não têm regras claras sobre anúncios patrocinados por políticos, financiamento de candidatos por moedas digitais e uso de robôs para alavancar discussões em redes sociais.” (SENRA,
Ricardo. Candidatos brasileiros poderão ser punidos se usarem robôs para 'fake news' em 2018. Publicada em 6 de
novembro de 2017. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41881703. Acesso em 15 de janeiro de 2019.)
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news como notícias falsas, não resolve o problema no campo jurídico, considerando que a mentira não é um objeto central do direito. Diante disso, se
apresenta a relevância dessa pesquisa, em tentar trazer uma definição útil
para ser utilizada nos conflitos levados ao judiciário, principalmente.
Outro apontamento interessante realizado por Rais (2018, p. 107) é:
“A polissemia aplicada à expressão fake news confunde ainda mais o seu
sentido e alcance, ora indicada como se fosse uma notícia falsa, ora como
se fosse uma notícia fraudulenta, ora como se fosse uma reportagem deficiente ou parcial, ou, ainda, uma agressão a alguém ou a alguma
ideologia.”
As fake news ferem alguns dos direitos que são garantidos pela nossa
legislação, como a honra e o direito à privacidade, diante disso, tal apontamento nos leva a um debate interessante: em que hipótese um possível
controle sobre as notícias que venham a ser veiculadas na internet, feriria
o direito à liberdade de expressão ou o direito da população à informação?
A dificuldade em estabelecer uma regulação sobre as fake news ,surge
no momento em que é difícil separar, com exatidão, o que são realmente
notícias falsas, sem embasamento algum, de opiniões próprias, interpretações, em alguns casos, até há confusão com notícias verídicas, mas
colocadas de uma forma duvidosa ou com a intenção de influenciar o leitor, além das sátiras, paródias, teorias da conspiração.
Uma questão que precisa ser mencionada, é que existe uma diferença
entre os conceitos de fake news e de desinformação, que precisarão ser
levados em consideração, uma vez que ocorrem inúmeras confusões entre
ambos. Conforme Rais (2018, p. 150), um relatório produzido pelo High
Level Group -HLEG (Grupo independente de Alto Nível sobre as notícias
falsas e a desinformação online) da União Europeia, definiu desinformação
como sendo “todas as formas de informações falsas, imprecisas ou enganadoras criadas, apresentadas e promovidas para causar prejuízo de
maneira proposital ou para fins lucrativos”.
No caso, o que se entende da definição acima, é que as fake news estão
inseridas dentro da ideia da desinformação, todavia, não são seu único
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componente, se levando em conta que uma notícia, realmente verdadeira,
com fontes confiáveis, dependendo do espaço ou tempo que seja compartilhada, pode adotar uma conotação diferente do seu intento inicial, ou
certos trechos de falas de uma pessoa, podem ser recolocados de um forma
prejudicial à sua imagem quando mudados de contexto.
Ainda, as sátiras, brincadeiras e os famigerados memes 5; podem ser
compartilhados com o objetivo de ludibriar quem as lê, e por alguns, o
compartilhamento ocorre por simples desconhecimento e falta de análise.
A pós-verdade é outra definição que precisa ser apresentada para evitar confusões com relação a definição de fake news, conforme D’Ancona
(2018, p. 20), o Oxford Dictionaries escolheu este termo como a palavra
do ano de 2016, definindo-a como a “circunstância em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que os apelos à
emoção e à crença pessoal.”
Retornando mais especificamente para o objeto central desta pesquisa, outros exemplos de fake news, de grandes proporções e
reconhecidos mundialmente, ocorridos nos Estados Unidos, preponderantemente no período eleitoral de 2016 foram a afirmação de que Obama
tinha proibido o juramento de lealdade à bandeira nas escolas; de que o
Papa Francisco estaria apoiando Donald Trump nas eleições; espalhou-se,
também, que Trump estaria oferecendo passagens somente de ida gratuitas para a África e o México para aqueles que não quisessem permanecer
nos Estados Unidos; e de que o Líder do Estado Islâmico teria pedido aos
cidadãos norte-americanos para que votassem em Hilary Clinton.
(D’ANCONA, 2018, p. 55).
No Brasil, nas eleições presidenciais, que ocorreram no ano de 2018,
houve uma onda de fake news, que fez parte do período eleitoral, onde
muitas informações foram manipuladas ou aumentadas, com o intuito de
causar prejuízos para os principais candidatos que disputavam o pleito,
24F

5

O termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo da internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" de
uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc, que se espalhe entre vários usuários
rapidamente, alcançando muita popularidade. Significado de Meme Disponível em: https://www.significados.com.br/meme/. Acesso em: 06 de fevereiro de 2019.
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pois, “as pessoas estão muito expostas às afirmações falsas que constroem
uma ‘ilusão de verdade’, em que uma informação imprecisa se torna mais
familiar e ao longo do tempo, pode ser vista como verdade.” (SPINELLI;
SANTOS, p. 770, 2018).
Imaginando o que estava por ocorrer, foram feitas algumas tentativas
para tentar penalizar criminalmente a divulgação de notícias falsas, já até
sendo realizado um projeto de lei que não obteve aprovação até este momento (Projeto de Lei do Senado n° 473, de 2017). Todavia, não foi
aprovado até o momento das eleições presidenciais, deixando assim, vários dilemas para a resolução do poder judiciário.
Porém, é possível compreender porque não houve a aprovação de tal
projeto, considerando todas as problemáticas que se apresentam para estabelecer uma regulação sobre as fake news, levando em conta que vários
outros direitos fundamentais, como o direito à liberdade de expressão,
acabam entrando em conflito, podendo, numa definição equivocada ou imprecisa, criar inúmeros dilemas para o direito brasileiro, como a
ocorrência de censura.
Sen (2011) menciona que a ideia de democracia e de justiça estão intimamente ligadas, e que a garantia de uma mídia sem censura, onde todos
os cidadãos tem acesso as informações disponíveis, podendo assim, formular seus valores e seus posicionamentos a partir de todos os dados que
obtém, é uma forma de fazer justiça, inclusive no aspecto político, pois está
oportunizando àqueles que são menos favorecidos poderem escolher os
representantes que acreditam serem os melhores para atender suas necessidades e defender os seus valores.
Enfim, uma mídia em bom funcionamento pode ter um papel extremamente
importante no sentido de facilitar a argumentação pública em geral, cuja importância para a busca da justiça é um tema recorrente deste livro. A avaliação
necessária para a ponderação da justiça não é um exercício solitário, mas envolve inescapavelmente o debate. Não é difícil ver por que uma mídia livre
enérgica e eficaz pode facilitar o necessário processo do debate. A mídia é importante não só para a democracia, mas para a busca da justiça em geral. Uma
“justiça sem debate” pode revelar-se uma ideia opressiva. (SEN, 2011, p. 371).
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Sen (2010, p. 360), cita a importância da argumentação pública nesse
processo, afirmando que, “os pontos centrais de uma compreensão mais
ampla de democracia são a participação política, o diálogo e a interação
pública”.
Relacionando as exposições acima com os fatos ocasionados pelas
fake news e o direito à liberdade de expressão dentro do processo democrático e da participação política, é válido ressaltar a seguinte afirmação do
Ministro Luis Felipe Salomão do TSE na representação nº 060169334: “As
liberdades comunicativas no campo político-eleitoral abrangem não só
manifestações, opiniões e ideias majoritárias, socialmente aceitas, elogiosas, concordantes ou neutras, mas também aquelas minoritárias,
contrárias às crenças estabelecidas, discordantes, críticas e incômodas.”
A possibilidade de censura que pode vir a ocorrer em caso de uma
intervenção maior do Poder Judiciário ou dos outros poderes do Estado
nos meios de comunicação pode ocasionar em problemas maiores para a
democracia do que aquele que as fake news podem causar, por isso, o controle deve ser sempre realizado de forma repressiva, nunca preventiva,
pois conforme Sen (2010, p. 201):
Ao passarmos da importância direta da liberdade política para seu papel instrumental, temos de considerar os incentivos políticos que atuam sobre os governos
e sobre as pessoas e os grupos que detêm o poder. Os dirigentes têm incentivo
para ouvir o que o povo deseja se tiverem de enfrentar a crítica desse povo e
buscar seu apoio nas eleições. Como já mencionado, nenhuma fome coletiva
substancial jamais ocorreu em nenhum país independente com uma forma democrática de governo e uma imprensa relativamente livre. Houve fomes
coletivas em reinos antigos e sociedades autoritárias contemporâneas, em comunidades tribais primitivas e em modernas ditaduras tecnocráticas, em economias
coloniais governadas por imperialistas do norte e em países recém-independentes do sul, governados por líderes nacionais despóticos ou por intolerantes
partidos únicos. Mas nunca uma fome coletiva se materializou em um país que
fosse independente, que tivesse eleições regularmente, partidos de oposição para
expressar críticas e que permitisse aos jornais noticiar livremente e questionar a
sabedoria das políticas governamentais sem ampla censura.
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Em consonância com Maranhão e Campos (2018), qualquer mecanismo quer seja por meio da exclusão ou retirada de conteúdo ou perfis
pode afetar o direito à liberdade de expressão, sugerem que o melhor caminho deve ser combater os males causados pela divulgação fraudulenta,
com informações verídicas e esclarecer os fatos para os usuários que acessarem a falsa notícia, em suma, combater a desinformação com
informação.
Estes apontamentos se mostram pertinentes com o posicionamento
de Sen (2010), que ressalta a relação imbricada entre democracia e de justiça social. Considerando o texto do preâmbulo da Constituição Federal
vigente, é possível perceber a importância desta relação para a sociedade
brasileira onde estabelece que esta tem como objetivo:
[...] instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias [...]. (BRASIL, 1988).

A garantia de uma mídia sem censura, onde todos os cidadãos têm
acesso as informações disponíveis, podendo assim, formular seus valores
e seus posicionamentos a partir dos dados que obtém, é uma forma de
fazer justiça, inclusive no aspecto político, pois está oportunizando àqueles
que são menos favorecidos poderem escolher os representantes que acreditam ter as melhores qualificações para atender suas necessidades e
defender os seus valores, estando esse apontamento em consonância com
o pensamento de Amartya Sen.
5 Conclusão
O fenômeno das Fake news evidenciado na segunda década dos anos
2000 foi um dos maiores percalços que se apresentaram para o processo
democrático, considerando que de um lado, a informação falsa divulgada
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em grandes proporções pode causar prejuízos para o devido funcionamento da democracia, como no processo eleitoral e, de outro, estabelecer
um controle sobre esse fenômeno pode atingir expressivo inúmero de direitos fundamentais que são essenciais para o vigor do processo
democrático, como a ocorrência de censura, desrespeito ao direito à liberdade de expressão, o direito ao acesso à informação, prejudicar o debate
público e a formação de opinião da população.
Ademais, é possível concluir que a exclusão de notícias, mesmo que
provavelmente falsas, tem a tendência de ser mais prejudicial para a democracia do que a sua permanência na rede, uma vez que pode vir a ferir
o direito à liberdade de expressão, sendo este uma prerrogativa imprescindível para o exercício da democracia em suas múltiplas realidades.
O melhor caminho é combater a desinformação com a informação,
ou seja, nos próprios locais onde a falsidade foi divulgada, indicar onde
encontrar as informações verdadeiras ou a outra versão da notícia ou da
história. A exclusão ou retirada, quando necessária, é possível de aplicação
tanto para as redes sociais, quanto para os portais de notícias, sendo uma
tarefa mais difícil esclarecer os conteúdos compartilhados por aplicativos
de mensagens pessoais.
Considerando o que foi exposto ao longo do texto, denota-se que os
objetivos foram cumpridos, e a resposta para o problema formulado foi
apresentado, no caso, a regulação sobre as fake news deve ser realizada de
forma repressiva, não preventiva, para não ocasionar na ocorrência de
censura, o que desrespeita inúmeros direitos fundamentais, além dos preceitos idealizados por Amartya Sen com relação a importância que a
liberdade dos cidadãos tem na formação da democracia.
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52
Desenvolvimento insustentável na
sociedade pornográfica e a crise da liberdade
Wellington Lima Amorim 1
Everaldo da Silva 2
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1 Introdução
A base do conceito de desenvolvimento de Amartya Sen são as capacitações (capabilities), como forma de garantir a justiça e restabelecer a
relação entre ética e economia, que segundo o autor estariam divorciadas.
Se por um lado, Amartya Sen acredita serem as capabilities dispositivos
que possam promover um desenvolvimento como liberdade, é necessário
refletir: até que ponto essas capabilities podem ser uma estratégia psicopolítica, uma nova mutação do liberalismo contemporâneo?
A liberdade de escolha é o conceito central de Sen e tem por função
a manutenção da liberdade em um constante processo de desenvolvimento. Fica a indagação: não seria um novo poder inteligente, uma nova
perspectiva da biopolítica, uma em vez que ao buscar garantir a liberdade
acaba colocando-a em crise? Ou ainda, não seria uma nova forma de expressão do liberalismo, ainda mais agressiva? É sobre estes pressupostos
que apresentamos uma possível crítica a Amartya Sen tendo como referência teórica os ensaios de Byung Chul Han.
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Nesse sentido, vale lembrar que passamos por uma importante alteração na fase do denominado capitalismo trustificado (monopolista). Há
um rompimento entre o papel do capitalista e do empreendedor. Por ora,
o inovador não é mais o proprietário, mas sim se contrata alguém para
elaborar os futuros projetos de transformação. Logo, os pesquisadores, os
cientistas reúne uma mão-de-obra altamente qualificada, a inovação processa-se em laboratórios especiais de cientistas e pesquisadores, que são
os novos agentes do desenvolvimento econômico.
Não pretendemos aqui prescrever receitas ou esgotar a análise sobre
o pensamento de Amartya Sen e Byung Chul Han. Nossa intenção é discutir e refletir, sob a luz das suas contribuições para a liberdade de escolha e
o processo de desenvolvimento. Para efetivarmos este objetivo, além desta
(i) introdução, o texto apresenta as seguintes seções: (ii) se procura fazer
uma breve alusão sobre liberdade e desenvolvimento; e finalmente, (iii)
as nossas considerações finais.
2 Liberdade e desenvolvimento do indivíduo
Para Han, a liberdade sempre acontece entre um episódio e outro. O
que isto significa? Ao nos libertarmos de uma determinada forma coercitiva,
a liberdade seria este momento de passagem, antes que uma nova forma de
coerção possa se instalar, ou melhor, se tornar sujeito (estar submetido).
Mas, atualmente acredita-se que através da liberdade de escolha racional ou
social, exercermos a liberdade em si mesma, isto porque não estamos, mas
submetidos a coações externas, mas internas, determinadas por nossa capacidade de escolha, isto porque existe uma exigência de sempre estarmos nos
capacitando, desenvolvendo, desempenhando ou otimizando. E isto que
Han nos adverte: cada vez mais a liberdade está em crise, devido à capacidade de PODER escolher. A liberdade está produzindo coerções:
Vivemos em um momento histórico particular, no qual a própria liberdade
provoca coerções. A liberdade de poder (Konnen) produz mais coações do que
o dever (Sollen) disciplinar, que expressa regras e interditos. O dever tem um
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limite; o poder não. Portanto, a coerção proveniente de poder é ilimitada e, por
esse motivo, encontramo-nos em uma situação paradoxal. A liberdade é a antagonista da coerção. Ser livre significa estar livre de coerções. Oras, mas essa
liberdade que deveria ser o contrário da coação também produz ela mesma
coerções. (HAN, 2018, p. 10).

Ao entregar aos indivíduos a responsabilidade por suas escolhas, seja
ela racional ou social, não estaríamos produzindo uma nova forma de coerção, mas eficiente e duradoura, uma estratégia psicopolítica do
liberalismo contemporâneo? Não estaríamos sendo introduzidos em uma
servidão absoluta e voluntária? Se na dialética do senhor e do escravo, ser
senhor significava apenas gozar e nunca desempenhar, agora surge uma
nova era, onde o gozo somente é possível no ato de exercício deste desempenho e para isto precisamos estar sempre capacitados, incluídos. Afinal,
explorar o outro sem sua própria vontade não é tão eficiente quanto explorá-lo por sua própria escolha. A liberdade de escolha não seria uma
astúcia da razão liberal?
Para Marx, a liberdade individual representa uma astúcia, uma malícia do capital. A livre concorrência baseada na idéia da liberdade individual é apenas a
relação do capital consigo mesmo como outro capital, e. i., o comportamento
real do capital como capital. O capital intensifica sua reprodução na medida
em que, por meio da livre concorrência, relaciona-se consigo mesmo como
outro capital. Graças à liberdade individual copula como outro de si mesmo.
(HAN, 2018, p. 12).

Parece-nos que podemos traçar um paralelo entre Han e a necessidade
de capacitação de Sen, como forma de inclusão dos indivíduos no processo
de desenvolvimento social, as capabilities. Estas poderão estar intimamente
ligadas à submissão total destes indivíduos ao capital, por regras que são
determinadas pelo mercado. Pode haver, portanto, uma ditadura do capital.
Não foi e nunca será uma revolução comunista que irá mudar tal projeto
civilizatório, é uma contradição insuperável, pois estão lidando com uma
nova forma de religião que busca a transcendência na imanência deste
mundo, agindo pornograficamente, exigindo transparência:
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O capital representa uma nova forma de transcendência, uma nova forma de
subjetivação. Uma vez mais, somos arremessados para fora do plano imanente
da vida, no qual a vida se relaciona consigo mesma em vez de se sujeitar a um
fim extrínseco. A política moderna é caraterizada pela emancipação da ordem
transcendente, ou seja, das premissas fundamentadas na religião. Uma política, uma politização completa da sociedade, só seria possível na Modernidade,
na qual os recursos transcendentes de fundamentação já não tem nenhuma
validade. Assim, as normas de ação poderiam ser livremente negociáveis. A
transcendência cederia lugar ao discurso imanente à sociedade. Logo, a própria sociedade teria que se erguer uma vez mais a partir de sua imanência.
(HAN, 2018, p. 16-17).

Para que tal empreendimento tenha sucesso é necessário criar um
sentimento de liberdade ilimitada, sendo capaz de seduzir os indivíduos ao
ponto de serem totalmente transparentes, por sua livre escolha. Enfim,
na modernidade, temos a razão mercadológica ocupando um novo espaço,
e esta exige luminosidade sobre todos os cantos escuros que a vida privada
possa a ter: “Assim, a sociedade da negatividade dá espaço a uma sociedade na qual vais se desconstruindo cada vez mais a negatividade em
nome da positividade”. (HAN, 2017, p. 9). Isto se chama iluminismo. É
neste sentido que se pode dizer que o movimento iluminista é pornográfico. O discurso da pornografia é extremamente transgressivo, pois usa
diversos dispositivos técnicos que buscam a máxima visibilidade, consistindo em jogar luz sobre tudo o que está fora de cena, ou melhor, obsceno,
ele exige o direito de mostrar, explicitar, colocar tudo nú, exigindo que
todos testemunhem diante de seus olhos a verdade do homem, capacitando-o para a moderna sociedade de consumo. Diante deste cenário, fica
claro, que o posicionamento de Amartya Sen, embora ele reconheça, citando Aristóteles, em sua Ética à Nicômaco, que a riqueza mesmo sendo
útil, não o fim ultima que buscamos, mas que consiste na liberdade em si
mesma, por consequência a felicidade, no entanto, ela é necessária para
ampliação de nossas liberdades.
Mas não será uma nova forma de aprisionamento do sujeito que ser
autônomo? “A riqueza evidentemente não é o bem que estamos buscando,
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sendo ela meramente útil e em proveito de alguma outra coisa”. (SEN,
2003, p.28). Sendo Aristóteles uma das bases do pensamento ocidental é
importante indagar: qual é o papel da riqueza para o filósofo grego? O
primeiro pressuposto é de que a felicidade humana é impossível sem a
cooperação de outros indivíduos. O segundo pressuposto é que a vida humana seria da mesma forma impossível sem o mercado e o dinheiro
(padrão de equivalência entre os diversos produtos), ou melhor, por conseguinte, a produção de riquezas. Estes mesmos pressupostos são à base
de todos os sistemas econômicos, entre eles o pensamento de Karl Marx:
Quanto mais se recua na História, mas dependente aparece o indivíduo, e portanto, também o indivíduo produtor, e mais amplo é o conjunto a que
pertence. De início, este aparece de um modo ainda muito natural, numa família e numa tribo, que é família ampliada; mais tarde, nas diversas formas
de comunidade resultantes do antagonismo e da fusão das tribos. Só no século
XVIII, na “sociedade burguesa”, as diversas formas do conjunto social passaram a apresentar-se ao indivíduo como simples meio de realizar seus fins
privados, como necessidade exterior. Todavia, a época que produz esse ponto
de vista, o do indivíduo isolado, é precisamente aquela na qual as relações sociais (e, desse ponto de vista, gerais) alcançaram o mais alto grau de
desenvolvimento. O homem é, no sentido mais literal, um zoon politikon, não
só animal social, mas animal que só pode isolar-se em sociedade. A produção
do indivíduo isolado fora da sociedade – uma raridade, que pode muito bem
acontecer a um homem civilizado transportado por acaso para um lugar selvagem, mas levando consigo já, dinamicamente, as forças da sociedade – é
uma coisa tão absurda como o desenvolvimento da linguagem sem indivíduos
que vivam juntos e falem entre si. .(MARX, 1972, V.XIII).

E por isso Sen afirma: “Deve ficar claro, com a discussão precedente,
que a visão da 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”. (SEN, 2003,
p. 32). Mas isto será uma verdade absoluta? Uma condição a priori impossível de ser questionada? É bem provável que não! No entanto, é preciso
pensar nas consequências desta realidade. Para Han, o trabalho, responsável pela produção de riqueza, não liberta o servo, todos somos escravos
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do trabalho: “a dialética hegeliana servo-senhor conduz a totalização do
trabalho.” (HAN, 2018, p. 11). Ser livre significa livre de qualquer objetivo
ou propósito, segundo Han, o que empreendedor de si não consegue realizar. O empreendimento de si que o liberalismo econômico nos conduz,
acaba por nos levar ao total isolamento na sociedade.
Toda e qualquer liberdade se dá na relação entre os indivíduos, que
chamamos de amigos, como Han afirma: “ser livre significa originalmente
estar com amigos” (HAN, 2018, P. 11). Neste caso, o pensamento liberal
tem como base a sedução, de onde vem a sua eficiência, e nunca a coerção,
por isso, para Marx, a liberdade individual é um instrumento que pode ser
usado astuciosamente, que nos coloca na condição de servidão, através das
diversas expressões da liberdade, como a emoção, jogo ou dispositivos comunicativos, que se dão nas relações entre os indivíduos, enfim, de amigos
que formam uma comunidade, Gemeinschaft.
Por exemplo, no Brasil, os MEIs (Mercado Empreendedores Individuais) 3, cresceu em 53%, segundo o Relatório anual da Global
Entrepreneurship Monitor (GEM), o chamado Global Report. Caso ocorra
a melhoria da economia no país, assolada por uma das crises econômicas
mais longas de sua história, o estudo aponta que 31% dos adultos vêem a
possibilidade e oportunidade de lançar-se em algum empreendimento individual. O caso brasileiro demonstra como o trabalhador está se tornando
um empreendedor de si, um explorador de si mesmo em seu próprio empreendimento, a partir de uma mutação exigida pelo liberalismo
econômico. Por fim, observa-se que se acaba submetido à ditadura do mercado, surgindo à indagação: “Assim, nos dias de hoje, coloca-se a pergunta:
para escapar à fatídica dialética da liberdade que a transforma em coerção,
não deveríamos redefinir ou reinventar a liberdade?” (HAN, 2018, p. 11).
Ou ainda:
245F

3

Criado em 2008, o programa MEI tem ganhado mais popularidade entre possíveis empreendedores por, além de
formalizar trabalhadores informais e garantir-lhes benefícios como salário-maternidade e auxílio-doença, também
ser uma saída para o desemprego crescente nos últimos anos. Em média, há 1 milhão de novos MEIs por ano, segundo
o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Fonte: https://pme.estadao.com.br/noticias/geral,maioria-no-brasil-microempreendedores-crescem-no-setor-de-servico,70002723351
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Queremos ser realmente livres? Acaso não inventamos Deus para não termos
que ser livres? Diante de Deus, estamos sempre em dívida, somos sempre culpados. Mas a culpa destrói a liberdade. Os políticos de hoje responsabilizam o
endividamento elevado (Verschuldung) pela extrema limitação de sua liberdade de ação. Se não temos dívidas (schuldenfrei), ou seja, se somos
completamente livres, precisamos agir seriamente. Talvez nos endividemos
permanentemente para que não precisemos agir, ou seja, para não sermos
livres, para não termos que assumir responsabilidades. As dividas elevadas
não seriam a prova de que ainda não conseguimos ser livres? Não seria o capital o novo deus, que nos torna devedores? Walter Benjamin concebe o
capitalismo como uma religião. É o primeiro caso de culto não expiatório, mas
culpabilizador. Já que não existe nenhuma possibilidade de quitar as dívidas,
o estado da falta de liberdade se perpetua: uma monstruosa consciência de
culpa que não sabe como expiar lança mão do culto não para expiar essa culpa,
mas para torna-la universal.(HAN, 2018, p. 18).

Ser livre é estar desimpedido, sem qualquer nível de culpa, de objetivo ou propósito. Este tipo de liberdade incondicionada Sen não oferece
ou não pode conceber. As capabilities é a sugestão do pensador como condição de inserção dos indivíduos nos processos de desenvolvimento. Mas
isto não é liberdade segundo Han, que talvez somente uma vida de entretenimento é possível nos fornecer um novo conceito de liberdade: a vida
como festa, sem objetivos. Eis o drama: desenvolvimento (vida com objetivos) ou entretenimento (vida sem objetivos)? Onde há desenvolvimento
não há entretenimento. É um aparente paradoxo quando falamos em entretenimento ou prazer moral, segundo Kant. Todo desenvolvimento tem
por base a culpa e obrigação, que organiza qualquer tipo de projeto, um
empreendimento moral, uma coação intelectual. E por isso o caminho do
desenvolvimento é ladrilhado pela dor:
segue-se que podemos compreender a priori que a lei moral como fundamento
de determinação da vontade, pelo fato que ela penetra em todas as nossas inclinações, teria de surtir um sentimento que poderia ser chamado de dor”. A
moral é paixão. A moral é dor. O caminho para a completude moral, a saber,
para a santidade é uma via doloris. (HAN, 2019, p.98).
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No início da modernidade, com Kant, a felicidade e a moralidade estão separadas por um abismo. Seria intransponível? Neste caso:
Ele recorre a Deus, que deve cuidar para que a bem-aventurança seja distribuída exatamente na proporção da moralidade. Pelo sacrifício ofertado, pela
dor sofrida, o homem doloris (homem da dor) recebe uma “abundante compensação”. Kant capitaliza a dor para a felicidade. A paixão não reduz a dor;
antes a aumenta. Ela é a fórmula da intensificação. Ela penhora a felicidade
pela bem-aventurança. (HAN, 2019, p.100).

No entanto, existe outra face da modernidade exposta pelos iluministas, denominados libertinos (libertinagem=ex-escravo) que argumentam
de que o prazer e o desenvolvimento moral não se opõem, mas se complementam. Sendo assim, surge uma tensão entre o caminho da dor, onde o
desenvolvimento e prazer moral são separados por um abismo, e outro
onde é possível ter prazer em qualquer processo de desenvolvimento. É
este ultimo que o atual estágio do liberalismo econômico foi capaz de capitalizar e nos conformar através uma psicopolítica:
as mídias de entretenimento morais cumprem, de maneira sutil, uma função
social que não deve ser menosprezada. Elas estabilizam e habituam a ordem
moral; são a elas, por assim dizer, carne e osso, isto é, fazem com que elas se
tornem inclinações. Elas surtem uma interiorização da norma moral. (HAN,
2019, p. 108).

Quando esta fusão, entre moralidade e prazer, ocorre, o liberalismo
econômico acaba por submeter o prazer aos processos de desenvolvimento, capitalizando-o em nome do desenvolvimento pessoal ou social,
sendo capaz de transpor o abismo entre a moralidade e a felicidade. Isto
se dá no mesmo momento em que se exige do indivíduo um constante
processo de autodesenvolvimento e atualização constantes em seus diversos tipos de habilidades e competências adquiridos através das capabilities,
para que o mesmo seja capaz de explorar de a si mesmo, e ainda sentir
prazer com esta busca, colocando em crise a própria idéia de liberdade.
Como ilustração pode-se citar a gamificação, ou melhor, o jogo que antes
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era visto como mero entretenimento, agora se torna uma capabilitie necessária a vida profissional. Com isso se gamifica a vida com o objetivo de
se gerar mais produtividade, tendo como combustível a emoção e o prazer
que é gerado, dramatizando a vida profissional, gerando motivação, desempenho, lucratividade e rendimento:
Para gerar mais produtividade o capitalismo da emoção também se apropria o
jogo, daquilo que seria, na verdade, o outro do trabalho. Ele gamifica o mundo
do trabalho e da vida. O jogo emocionaliza e até dramatiza o trabalho, criando
assim mais motivação. Através da rápida sensação de realização e do sistema de
recompensas, o jogo gera mais desempenho e rendimento. O jogador com suas
emoções está muito mais envolvido do que um trabalhador meramente funcional ou que atua apenas no nível racional. (HAN, 2018, p. 69).

No entanto, Hegel e Marx sempre pensaram o jogo como o outro do
trabalho e do desenvolvimento, agora Sen e tenta pensar o desenvolvimento como liberdade, na tentativa de transpor o abismo antes colocado
pela modernidade. É isto que Han nos faz refletir: ainda é possível pensar
na possibilidade de sermos livres?
3 Considerações finais
Muito se têm escrito e discutido sobre gestão na atmosfera de crise
em que vivemos. Além disso, o envolvimento das empresas contemporâneas acaba por se refletir nas teorias já desenvolvidas sobre a gestão,
inovação e desenvolvimento. Tanto no campo profissional como no acadêmico, os indivíduos vivenciam progressivamente essa crise de liberdade
no seu dia a dia, que se destaca principalmente quando somos contratados
pelas nossas habilidades técnicas e demitidos pelo nosso comportamento,
fato comum no dia-a-dia das empresas.
Ao bem da verdade, todas as empresas deveriam programar a formação de gestores com perfil de liderança, porque, com a diversidade de
gerações que se tem nos ambientes de trabalho, é tangível a necessidade
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de encontrar líderes capacitados para gerir equipes com um leque de diversidade, logo se deve respeitar a liberdade de opinião e de escolha.
Afirmamos que, as inovações tecnológicas adotadas tem um papel importante, sua implantação propicia maior ganho para os estabelecimentos e
melhoria nas competências dos trabalhadores, os quais se tornam mais
qualificados e polivalentes.
Em tempos de dificuldades de percepção e relacionamento, há necessidade de criarmos oportunidades para que estudantes e profissionais se
conheçam (autoconhecimento), bem como que compreendam as próprias
emoções. O artigo não esgota a discussão em torno da liberdade e do desenvolvimento, todos os indivíduos possuem dentro de si luz e trevas, a
escolha de qual deve se orientar cabe a cada um de nós. Assim, se faz necessário nos qualificar academicamente, mas também humanamente, nos
satisfazer consigo e aperfeiçoar nosso comportamento para contribuir
com um mundo ético e desenvolvido do ponto de vista social, econômico
e político.
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