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APRESENTAÇÃO 

 
O I Seminário Internacional do Centro Brasileiro de 

Pesquisas sobre a Teoria de Amartya Sen abre um riquíssimo espaço 

de produção de sentidos para a lacuna criada entre o mundo da vida 
e o sistema de organização social, oriundas de um lugar 
fragmentando de discussão sobre o desenvolvimento cuja 
preocupação central na atualidade é o crescimento econômico. No 
atual contexto de desigualdades, fica evidente a grande dificuldade 

existente nos países em desenvolvimento em resgatar as promessas 
trazidas por suas Constituições ricas em Direitos Fundamentais, 
cuja proposta inicia pela proteção da dignidade da pessoa humana, 
redução gradual das desigualdades, e uma interação entre direitos 
de liberdade e direitos sociais, respeitando – em tese – o “caráter” 
fundamental atrelado às duas dimensões.  

A igualdade típica do paradigma da socialidade do Estado 

está arraigada ainda ao modelo de mercado liberal-individualista, 
com uma concepção única e meramente econômica, onde, 
justamente o econômico é principal motivo de desigualdade. A 
concepção de desenvolvimento como expansão da liberdade, 
herdade de Sen, merece conhecimento, respaldo e inserção no 
contexto social brasileiro. Ou seja, pensar o desenvolvimento por 
meio da possibilidade do pleno exercício das liberdades, garante o 
exercício do princípio democrático e consequentemente a 
estruturação econômica em patamares de harmonização das 
diferenças sociais e do combate às desigualdades. O exercício das 
liberdades, de forma coerente, ratifica os direitos e garantias 
fundamentais trazidas pela Constituição de 1988.  

O I Seminário Internacional do Centro Brasileiro de 

Pesquisas sobre a Teoria de Amartya Sen se mostrou como evento 
de vanguarda, realizando conferências, deliberações, apresentação 

de trabalhos e envolvimento das organizações e instituições da 
sociedade em torno da Teoria da Justiça de Sen e as condições de 
possibilidade para o debate sério e em harmonia com a realidade, 
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especificamente, tendo como prioridade a gravidade das 
desigualdades e a necessidade do pleno exercício da liberdade.   

Amartya Sen é condição elementar para as deliberações de 
resgate da proteção da condição humana e sua relação com o espaço 
público multifacetado, visando à efetivação das capabilities, seja 
para a realização individual de cada cidadão por meio das condições 

de escolha, seja para sua integração social ou com o objetivo de 
equilibrar a organização social.  

A interação entre a temática proposta pelo Seminário e os 
participantes dos Grupos de Trabalhos (GTs) contribuiu para o 
conhecimento, reconhecimento e divulgação da obra de Sen e a 
demonstração de seu poder de argumentação porque o evento 
ultrapassou as instâncias dos debates acadêmicos sofisticados e 
trouxe para a pesquisa e o debate, a problemática social, as 
conquistas da produção de alimentos, as instituições que 

representam a sociedade, o poder público e outros interessados nas 
garantias concretas do direito à alimentação, juntamente com a 
responsabilidade pública e privada. 

O conjunto de textos contidos nesta obra contempla 
reflexões relacionadas à relação entre democracia, legislação e as 
condições de concretização do aparato jurídico que é essencial para 
a organização e funcionamento equitativo das relações que ocorrem 
no seu interior. A compreensão sobre o dinamismo necessário para 
a garantia dos direitos fundamentais, neste caso “o direito à 
alimentação”, a existência das condições para a sua satisfação no 
cotidiano e os critérios para a justiça social demonstra as deficiências 
ou contradições, assim como, a responsabilidade do público, dos 

governantes e das instituições, particularmente, da atualização da 
legislação.  

Para Sen, a democracia tem entre seus pilares 
indispensáveis a legislação. Esta, por sua vez, precisa ser respaldada 
pela participação da população e percebida no cotidiano. Esta obra 
demonstra essa necessidade e seu poder de solucionar as graves 
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contradições sociais e a superação de situações de constrangimento 
político e jurídico como existentes no Brasil no atual período. 

A qualidade dos textos desta obra, que faz parte de uma 
coleção que aborda o pensamento de Amartya Sen e, é fruto da 
apresentação de artigos no seminário que teve como tema central 
“Direito à Alimentação, Políticas Públicas e Combate à Desigualdade 

Social”, certamente é uma contribuição acadêmica e instigará novos 
estudos, mas também pretende ser uma contribuição na avaliação e 
aprimoramento de políticas públicas que contribuam para 
ampliação do desenvolvimento e na construção de uma sociedade 
mais justa. Desejamos uma profícua leitura. 

 
Passo Fundo,  Setembro de 2017 

Professor Dr. José Carlos Kraemer Bortolotti 

Professor Dr. Neuro José Zambam 
 





A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI DE 

ALIENAÇÃO PARENTAL AO IDOSO 

 

Liane Foppa1 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento humano vem sendo bastante discutido no 
meio acadêmico e judicial em face dos novos velhos que estão 
desencadeando uma nova forma de viver. Entretanto esse novo ideal 
dos idosos de viver como se jovens fossem, para curtir essa última 
fase de suas vidas, tem causado diversos conflitos familiares e 
relacionais deixando-o excluído do convívio familiar e societário. 
Esse envelhecimento é resultado da relação entre políticas sociais e 
longevidade, as quais não deixam de gerar novos desafios para a 
sustentabilidade dos sistemas de pensões e de saúde. Entretanto, 

houve um recuo da qualidade das políticas sociais degradando as 
condições de vida das pessoas e ofendendo os seus direitos.  

Os idosos constituem uma categoria com peso cada vez 
maior na sociedade, que se impõe em face dos seus direitos, 

buscando igualdade de convivência e tratamento através da criação 
de políticas públicas que visam cumprir as leis vigentes no país. 

Entretanto, cada sociedade tem uma forma de tratar e 
reconhecer a importância dos jovens velhos em seu meio. Há 
aqueles que veneram os idosos pelo seu conhecimento e cultura, 

vendo-o como um ser sábio apto a demonstrar, com sua experiência, 
como lidar com as dificuldades da vida e motivar os jovens em seu 
crescimento pessoal. Há outros que o enxergam como um estorvo 

na sociedade, que nada mais tem a acrescentar ou auxiliar os 
inexperientes, ou seja, que sua trajetória já foi vivida e deve esperar 
a morte em seu canto, sozinho ou vivendo em asilos e clínicas de 
longa duração. 

                                                            
1 Liane Foppa, advogada, pós graduada em Direito Civil e Processo Civil pelo Complexo de Ensino 
Superior Meridional – IMED. E-mail: liane.foppa@hotmail.com 
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É nesse último caso em que os idosos são vítimas da prática 
de atos de alienação parental ocorrendo a sua exclusão das relações 

familiares e em sociedade, por interesses particulares, patrimoniais 
e financeiros. Essa prática de afastamento do idoso do convívio 
familiar e societário pela inércia na criação de políticas públicas que 
tenham por objetivo a inserção dessa faixa etária em programas 

sociais, como forma de dirimir as desigualdades sociais e etárias 
existentes nas relações diárias.  

Essas práticas geralmente são aceitas pelo ancião que evita 
causar outras discórdias por medo de ser violentado ou mandado 
para fora de sua própria casa, afastando-se dos outros membros da 
sociedade e dos demais familiares que não convivem com ele.  

No ano de 2010 foi editada a Lei Federal nº 12.318 para 
regulamentar a prática dos atos de alienação parental determinando 
penalidades ao alienador quando da prática dos atos anteriormente 

referidos. Entretanto, a lei protege somente as crianças e 
adolescentes quando da prática da alienação parental, não tendo 
sido abrangido os idosos, ainda que a fundamentação para sua 
criação fora, em suma, a situação de vulnerabilidade que acometiam 
os menores. 

Nessa seara, como o idoso também é considerado sujeito 
vulnerável frente ao ordenamento jurídico pátrio e, por vezes, essa 
vulnerabilidade se agrava em face das doenças que os acometem, 
deixando-os em situação de hipervulnerabilidade, deve ser discutido 
acerca da possibilidade de aplicação da lei de alienação parental aos 
idosos para que se possa garantir aos anciões a proteção integral 
trazida pela doutrina, por meio da criação de políticas públicas de 

inserção destes na sociedade. Sabe-se que existem diversas leis que 
trazem direitos e garantias aos idosos, porém, não são cumpridas 

conforme positivadas, pelo contrário, as famílias que seriam os 
primeiros na obrigação de dar proteção, apoio e ter respeito com 
esses indivíduos, são na verdade os primeiros a se eximirem de suas 
responsabilidades.  
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Por conseguinte, a sociedade não o respeita por não ser do 
seu dever o cuidado para com os integrantes de outra família. E, por 

fim, o Estado que deixa a desejar na criação de políticas públicas de 
inclusão dos idosos na sociedade, e quando criadas, são específicas 
para aquela faixa etária não fazendo uma intermediação de idade e 
gênero para demonstrar aos jovens que mesmo estando “velho”, são 

importantes e podem contribuir para uma vida em sociedade mais 
madura. 

Portanto, a presente pesquisa busca demonstrar que apesar 
de haver leis que trazem, ou melhor, que preveem uma integral 
proteção do idoso, elas não estão sendo cumpridas deixando de 
executar as penalidades previstas aos obrigados pela Constituição 
Federal de oferecer total proteção aos anciões. E como os idosos 
continuam sendo excluídos da sociedade, sendo desrespeitados e 
maltratados, há de se buscar meios de resolver essa 

hipervulnerabilidade em que se encontram, por meio da criação de 
políticas públicas de inserção destes na sociedade, bem como, que se 
possibilite a aplicação da lei de alienação parental prevista às 
crianças e os adolescentes, por analogia, também aos anciões, para 
que haja eficácia na aplicação de penalidades e consequentemente, 
que se possa incluir efetivamente o idoso na rotina societária. 

 
2 O IDOSO E O ENVELHECIMENTO HUMANO 
 

A longevidade é uma aspiração natural de qualquer 
sociedade, e por isso constatou-se que a população idosa vem 
crescendo desordenadamente nos últimos anos e que a medicina 

vem inovando nos estudos sobre envelhecimento humano. Esses 
aspectos sociais fazem com que, cada vez mais, pesquisadores 

aprofundem seus estudos sobre os idosos, a fim de melhorar a 
condição de vida deles e a estrutura da sociedade para absorver essa 
crescente população. 

Conforme demonstram os dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, o número de idosos no distante ano 
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de 1991 era de 11 milhões (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Dados do Censo de 2010). Em 2013 ultrapassava 23,5 

milhões de idoso (RAMOS, 2014, p. 105). 
Rubem Alves em seu livro as cores do crepúsculo nos 

ensinam que “A velhice tem uma beleza que lhe é própria. A beleza 
das velhas árvores é diferente da beleza das árvores jovens. O triste 

é quando as velhas árvores, cega para a sua própria beleza, começam 
a imitar a beleza das árvores jovens. Aí acontece o grotesco...” 
(ALVES, 2013, p. 77). O grotesco referido pelo autor ocorre quando 
as pessoas não querem envelhecer, mas, sim, permanecer jovens e 
por isso quando chegam na terceira idade, buscam alternativas e 
justificativas para permanecer na juventude, tanto esteticamente 
quanto fisicamente. Infelizmente não enxergam a beleza que cada 
idade tem a oferecer porque a juventude é o seu ideal.  

Isso decorre de um conceito de velhice imposto pela 

sociedade, “na qual fins estéticos e produtivos impregnam um ideal 
de pessoa e de vida cuja preconização é o retardo do envelhecimento 
e o prolongamento da juventude” (SANTOS et al. 2014, p. 61). Muito 
pelo contrário do que muitos anciões pensam, deve-se viver a 
velhice com amor e cumplicidade entendendo que é uma etapa 
maravilhosa de suas vidas e “é uma perversão da cultura quando as 
pessoas de mais idade se comportam como jovens e pensam que 
deveriam superar os jovens no afã de trabalhar e na produtividade” 
(GRUN, 2013, p. 8). 

Cada pessoa, ao ponto em que vai envelhecendo, deveria se 
redescobrir e ver a linda arte de envelhecer, porque a idade 
infelizmente ninguém pode tirar. E uma das justificativas das 

pessoas terem anseio de envelhecer é de que o jovem, hoje, é visto 
como o futuro da sociedade e, os idosos, são esquecidos, 

abandonados, como se não tivessem mais nenhuma utilidade para a 
família e para a sociedade. Isso decorre, principalmente, da inércia 
do Poder Público na criação de Políticas Públicas, tendo em vista que 
os membros da família do ancião não podem deixar de exercer suas 
atividades laborais para ficar integralmente com o idoso, pelo 
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contrário, normalmente buscam meios financeiros para sustentá-lo 
e ampará-lo na velhice.  

Dessa forma, necessário que o Sistema Único de Assistência 
Social, conjuntamente com grupos de terceira idade e membros da 
sociedade que se dispõem a realizar trabalhos voluntários, possam 
se engajar na criação de atividades intergeracionais e motivacionais 

de inserção do idoso no meio societário, bem como, de 
conscientização dos membros e sucessivamente suas famílias, 
acerca do conhecimento, cultura e experiências trazidas pelos 
anciões. 

Antigamente os idosos eram altamente valorizados, uma 
riqueza da sociedade e seus ensinamentos eram tidos como valiosos, 
possuíam conhecimento de determinadas necessidades da 
sociedade. Um bom exemplo é a lenda balinense contada por Henri 
Nouwen apud Anselm Grün no qual 

 
conta-se que numa aldeia longínqua das montanhas um povo 
costumava sacrificar um velho e comê-lo. Chegou o dia em que não 

sobrou mais nenhum velho, e as tradições se perderam. Queriam 
construir uma bela casa para as reuniões de seu conselho, mas 
quando viram os troncos que haviam sido cortados para este fim, 

ninguém sabia dizer o que ficava em cima e o que ficava embaixo: 
se as vigas fossem colocadas de forma errada, surgiria toda uma 

série de fatalidades. Um jovem disse que poderia encontrar a 
solução, se prometessem não mais comer homens velhos. 
Prometeram. Trouxe a eles seu avô, que havia escondido por muito 

tempo. E o velho ensinou à comunidade como distinguir o que 
ficava em cima do que ficava embaixo (GRUN apud NOUWEN, 
2013, p. 7). 

  

Envelhecer é muito mais significativo do que uma simples 
definição de ser velho ou de simplesmente estar com a idade 
avançada, para o escritor alemão Hermann Hesse, a velhice tem um 

valor especial: 
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O envelhecimento não é apenas um enfraquecer e definhar, mas 

tem, como todo período da vida, seus valores próprios, seu próprio 
encanto, sua sabedoria própria, sua tristeza própria; em tempos de 
uma cultura de algum modo florescente mostrou-se com razão 

certa veneração pela velhice, mas que hoje é ocupada pela 
juventude. Não queremos levar isto a mal com referência a 
juventude. Mas não queremos ser enganados pela ideia de que a 

velhice não tem valor nenhum. Sem a entrega àquilo que a 
natureza exige de nós, não percebemos o valor e o sentido de 

nossos dias – sejamos idosos ou jovens – e enganamos a vida 
(GRUN apud HESSE, 2013, p. 14-15). 

 
Grande parte da sociedade “tem um lindíssimo ideal para os 

velhos: cabelos brancos, ricos em experiência, pacientes, sábios, 
tolerantes, perdoadores” (ALVES, 2013, p. 86). Há uma 
marginalização da sociedade para com o idoso, no sentido de que, 

para ele qualquer coisa serve e é para desmascarar essa 

marginalização imposta que, os anciões, continuam ativos fazendo 
biscates, sendo consultores, “presidentes de conselhos empresariais, 
comerciantes e profissionais liberais. Nesse universo, ninguém quer 
parecer envelhecido, para não ser expulso do mercado profissional, 
sexual e de consumo” (REIS, 2011, p. 23). 

Mas o que está por traz disso é que os idosos querem 
somente o espaço que é seu para viver os anos, talvez mais 
significantes da vida, no qual já dedicaram seu tempo para o 
trabalho, para os filhos e para os estudos e necessitam da terceira 
idade para se redescobrir e viver o verdadeiro sentido da velhice. 
Porém, para que isso realmente ocorra há necessidade de dar alguns 
passos que são o de aceitar, largar e ir além de si mesmo, somente 

assim os idosos vão saber lidar com as consequências da idade. Esses 
passos seriam perfeitamente possíveis de serem executados com o 
auxílio de profissionais técnicos, por meio de políticas públicas de 

inserção e desenvolvimento sadio da velhice. Anselm Grun relata 
que: 
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muitas pessoas idosas têm coisas importantes para dizer ao 

mundo, mas a maioria não tem uma plateia que as escute, nem 
ambiente para dizê-las. Quando as pessoas idosas podem 
tematizar o que nelas se encontra de real preciosidade, e nisso 

encontram ouvintes ou espectadores, a nobre arte de seu 
envelhecimento tem êxito (GRUN, 2013, p. 11). 
 

O envelhecimento humano tem sido uma discussão 
relevante na sociedade contemporânea, uma vez que os velhos 
jovens estão dedicados a ter uma vida saudável e sem doenças 
terminais. Assim, vê-se a importância de refletir sobre o 
envelhecimento a cada novo ano de nossas vidas, iniciando ainda na 
juventude e não somente quando já se está velho, para que 
possamos compreender a arte de envelhecer. Anselm Grun assinala 
que “a pessoa envelhece independentemente de sua vontade, mas se 
o seu envelhecimento vai ser proveitoso, depende dela” (REIS, 2011, 

p. 8). Destaca-se que essa reflexão antes da chegada da velhice, tem 
grande relevância, para que cada indivíduo possa ir amadurecendo 
a ideia do envelhecer e ter consciência de como quer viver essa nova 
etapa de sua vida, também chamada carinhosamente de terceira 
idade, ou, melhor idade. Por isso, destaca-se novamente a 
importância da criação de grupos intergeracionais para troca de 

experiências e desafios, bem como, lições da vida. 
Relevante expor essa necessidade de proteção dos idosos a 

ser efetivada pelo poder público, bem como, pela família e sociedade, 
em face da sua vulnerabilidade frente ao ordenamento jurídico 
pátrio. Em razão disso é que possui uma legislação especial que 
regulamenta os seus direitos e garantias. Essa vulnerabilidade pode 
ser constatada quando alguém pode ser ferido fisicamente ou 

moralmente por outra pessoa, inclusive em seu âmbito econômico. 
Para Maria Regina Fay de Azambuja a “vulnerabilidade porta, 
sempre, um sentido de susceptibilidade, ou seja, as características 
que deixam alguém apto a ser lesado por um evento externo 
qualquer, além de um sentido de risco que se reporta à possibilidade 
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de que a trajetória desse evento o encontre em seu caminho” 
(AZAMBUJA, 2011, p. 99). 

Portanto, a velhice deve ser vista com novos olhos, sendo 
necessário entender que cada fase da vida tem uma beleza que lhe é 
própria e, por isso, não importa qual seja a idade, deve-se viver como 
se criança fosse, porque a criança não enxerga a maldade e a 

dificuldade na vida, para ela tudo é brincadeira e fantasia. Talvez 
seja a falta de segurança, a falta de oportunidades que reprimem os 
idosos a viver bem. Rubem Alves descreve que “a velhice tem muitas 
coisas boas. Nela eu conheci a liberdade como nunca a havia 
experimentado. O que é liberdade? Liberdade é coragem de ser o 
que somos” (ALVES, 2011, p. 80). É essa liberdade que permitirá aos 
anciões a sua inclusão na sociedade, ocasionando o seu 
desenvolvimento sadio e valoroso conjuntamente com os demais 
membros que a compõem. 

 
3 A EFICÁCIA DA TEORIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 
 

Reconhecendo as fragilidades em que o idoso vem 
enfrentando nos dias atuais, há de se destacar quais são os seus 
direitos e garantias que deverão ser observados e preconizados pela 
família, pelo Estado e pela sociedade para que seja garantida sua 
proteção integral. Ambos vêm previstos na Carta Magna, na Lei 
Federal nº 10.741/2003 que instituiu o Estatuto do Idoso e na Lei 
Federal nº 8.842/1994 que instituiu a Política Nacional do Idoso. 

Inicia-se explanando os trazidos pela Constituição Federal 
no qual foi elaborada com a ideologia de que os homens são sujeitos 

de direitos e por isso o Estado tem a obrigação de mobilizar todos os 
esforços e esferas para garanti-los, conforme ali previstos. Ela nos 

traz como fundamentos, objetivos e princípios da República 
Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento, a 
erradicação da pobreza e da marginalização, a promoção do bem de 
todos, a supressão de qualquer tipo de preconceito e discriminação, 
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a prevalência dos direitos humanos e a cooperação entre os povos 
para o progresso da humanidade, dentre outros. 

De todos esses objetivos, fundamentos e princípios 
destacam-se alguns que possuem maior relevância no que diz 
respeito ao cumprimento de normas que buscam uma integral 
proteção do idoso. Inicia-se pelo direito a vida, bem mais importante 

do homem e “que constitui conditio sine qua non para o exercício 
dos demais direitos; sem vida, não há dignidade, liberdade, 
cidadania ou qualquer outro valor humano” (JUNIOR, 2015, p. 47). 
O direito à vida, não é somente a biológica, mas a social e a espiritual 
usufruída de acordo com o princípio da dignidade da pessoa 
humana, previsto no artigo 5º, inciso X da Carta Magna. 

O princípio da dignidade também possui relevância quando 
se fala em proteção integral, ele é considerado um dos maiores, se 
não o maior fundamento da República, e tem como pilar que todos 

os indivíduos, inclusive os idosos, são livres para gerir sua vida e 
têm o direito de serem respeitados e valorizados pelo fato de serem 
humanos. Para melhor esclarecer,  

 
dignidade e ́ um conjunto de condições sociais, econômicas, 
culturais e políticas que permitem que cada pessoa possa exercer 

seus direitos com liberdade e esclarecimento consciente, em meio 
a um ambiente de respeito e efetividade dos direitos individuais, 

sociais, políticos e econômicos de todos e cada uma das pessoas 
(MAGALHÃES, 2009, p. 21). 

 
Por fim, o princípio da dignidade, tem por objetivo proteger 

os valores dos idosos quando a sua vulnerabilidade é exacerbada em 

determinadas circunstâncias. Esse é o principal objetivo do princípio 
da dignidade, não somente aos idosos, mas a todas as pessoas, 

protege-las quando sua dignidade é violada. Consequentemente se 
estará diante de um desenvolvimento social pois “o reconhecimento 
de todo ser humano como agente livre e responsável é a premissa 
que conduz ao desenvolvimento, à proteção, ao progresso porque o 
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valor fundamental é a pessoa e sua liberdade no intuito de promover 
a igualdade (AQUINO; ZAMBAM, 2016, p. 15/16). 

No caso dos idosos, o princípio da dignidade traz 
implicitamente o dever da sociedade e principalmente do Poder 
Público de proteger esses indivíduos, assegurando-lhes um aumento 
de suas capacidades e possibilitando que estes tenham voz frente às 

decisões que serão tomadas na sociedade. Dessa forma, a 
colaboração do poder público é essencial para um desenvolvimento 
saudável dos idosos, por meio da criação de políticas públicas de 
inclusão social, face a ideia de que estão em uma nova fase de suas 
vidas, talvez a de mais difícil aceitação, acrescido da situação de 
extrema vulnerabilidade. 

Para Sen, a abordagem das políticas públicas 
 

está ancorada na importância da pessoa e na necessidade de ter as 
condições para o desenvolvimento das capacidades (capabilities) e 

agir como cidadão na condição de agente ativo, na atuação do 
estado como organizador de políticas de promoção humana e 
combate às desigualdades, na ação de instituições ou associações 

com a finalidade de propor, incentivar e administrar de forma 
propositiva, participativa e cooperativa as políticas que visem o 
bem comum e a equidade social, razão primeira de sua existência 

(KUJAWA; ZAMBAM, 2017). 

 
Por conseguinte, destaca-se o direito a liberdade que 

significa que o indivíduo tem o direito de ir e vir e de fazer suas 
próprias escolhas sem que o estado ou qualquer outra pessoa 
interfira em suas decisões. Esse direito previsto também aos idosos 
de participar das decisões da sociedade por suas próprias conclusões 

depende da atuação e do comprometimento do Estado de 

potencializar as liberdades individuais, oferecendo condições 
favoráveis ao cumprimento deste objetivo constitucional. O Estado 
deve pautar o desenvolvimento através de um processo de expansão 
de liberdades, conforme prevê a teoria do Desenvolvimento como 
Liberdade defendida por Amartya Sen. A liberdade é o principal 
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meio para o desenvolvimento devendo ser potencializada pelo 
Estado, removendo-se determinadas restrições que deixam poucas 

oportunidades de escolha racional aos idosos e outros indivíduos e 
possibilitando uma expansão de suas capacidades. 

Depreende-se também desse princípio, que todas as ações 
que dizem respeito a uma efetiva liberdade do idoso para continuar 

se desenvolvendo nessa nova etapa de sua vida, dependem do 
engajamento do Estado, pois em face de suas limitações físicas e da 
idade avançada que os acometem, tem impossibilitado a sua 
liberdade de expressão por represálias que podem vir a sofrer da 
sociedade, por serem taxados como indivíduos de inutilidade. De 
nada adianta haver previsão do direito de liberdade se o próprio 
editor da norma não oferece uma educação permanente, por 
exemplo, para que os idosos sejam atualizados e possam criticar, dar 
sua opinião sobre as transformações sociais, debates políticos e até 

mesmo assuntos pertinentes que venham a ser proseados no 
ambiente familiar e comunitário. 

Muito se discute sobre a efetividade das normas jurídicas 
que preveem a proteção do idoso, pois na atualidade, os três 
responsáveis por salvaguardá-la procuram eximir-se de tal 
responsabilidade, principalmente a família e a sociedade quando 
largam o idoso nas ruas, em casa de parentes e em asilos ou 
hospitais que por sinal, nestes últimos, são bem tratados e 
protegidos, mas o que não é observado quando da prática dessa 
covardia, é que os anciões tristes pelo abandono de seus entes 
queridos acabam morrendo de desgosto e solidão. Percebe-se com 
isso, uma séria dificuldade de se alcançar dois objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, o de construir uma 
sociedade livre, justa e solidária e o de promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. 
O que se observa atualmente é a desuniformidade entre a 

previsão legal e os fatos, não havendo garantia de inviolabilidade 
física, psíquica e moral, pelo contrário, vê-se idosos sendo 
chantageados, maltratados, violentados e obrigados a ficarem 
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calados para não sofrerem represálias, são literalmente excluídos do 
desenvolvimento social. Daí a importância da aplicação de forma 

efetiva das normas jurídicas que preveem penalidades pelo 
descumprimento dos direitos e garantias previstos aos idosos, 
sujeitos vulneráveis frente ao ordenamento jurídico pátrio. 

A Previdência e Assistência Social são mecanismos criados 

pelo Estado capazes de suprir, ao menos em parte, as necessidades 
básicas dos idosos. Elas fazem parte do chamado Sistema Nacional 
de Seguridade Social que visa a implementação do ideal estágio de 
bem estar e da justiça social, visando à proteção da velhice e sua 
integração a ̀vida comunitária. 

Importante ressaltar o direito à convivência familiar e 
comunitária, que tem por objetivo garantir ao idoso o direito de 
viver junto com a sua família natural, local onde receberá a atenção 
e os cuidados devidos, além de desfrutar do amor e carinho que une 

os integrantes de um mesmo núcleo familiar. Entretanto, sendo 
uma opção do idoso e a família não tendo mais condições de cuidá-
lo ou sustentá-lo, este poderá ser colocado em uma família 
substituta, a qual ficará responsável por assegurar todos os seus 
direitos e garantias. Ainda, preconiza Júnior que sendo uma escolha 
do idoso viver sozinho, deve ser respeitado pela família, pois 

 

o convívio familiar não pode ser imposto ao idoso capaz, devendo 
constituir uma opção do mesmo. Incabível, assim, obrigar o idoso 
capaz a conviver com sua família, quando sua vontade e ́viver só́. 

Trata-se de uma opção pessoal que deve ser respeitada. Viver 
sozinho não equivale, sempre, à solidão; ao contrario, muitas vezes 
representa a forma adequada que o ancião escolheu para viver, já ́

que a proximidade física dos parentes nem sempre conduz à 
afetividade. A família, ademais, não tem autoridade para decidir os 

rumos que o idoso capaz deve tomar em sua vida, sendo essa uma 
decisão pessoal do ancião. Imperiosa, pois, a obediência ao livre-
arbítrio do idoso, ou seja, o respeito ao seu direito de livre escolha, 

para conduzir sua vida da maneira que melhor atender às suas 
expectativas (JUNIOR, 2015, p. 122). 
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Agindo assim, terá o idoso um desenvolvimento sadio com 
garantias de suas liberdades. Acrescido a isso, deve o Estado fazer 

valer a teoria da proteção integral para que os anciões possam estar 
protegidos e não tenham medo de ser participativos na sociedade, 
pois sendo aplicados os direitos e garantias previstos na 
Constituição Federal e no Estatuto do Idoso conjuntamente com as 

penalidades pelo descumprimento das normas por parte da família 
e da sociedade, não haverá motivos para que os anciões temam por 
represálias executadas por estes mesmos indivíduos que devem lhe 
oferecer proteção. 

 
4 APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LEI 12.318/2010 AO IDOSO 
COMO FORMA DE GARANTIA DE LIBERDADES 

 
O objetivo da presente pesquisa é ampliar o conceito de 

vítima previsto no caput do artigo 2º, da Lei 12.318/2010. Segundo 
este dispositivo legal, a alienação parental pode ser praticada em 
desfavor de crianças e adolescentes, visto que são considerados 
sujeitos vulneráveis frente ao ordenamento jurídico pátrio, não 
abrangendo a figura do idoso que também é considerado 
vulnerabilizado.  

No Brasil, a alienação parental passou a ficar conhecida 
depois que o Poder Judiciário tomou as primeiras decisões 
reconhecendo o fenômeno da alienação parental que já era antigo 
nas lides que tratavam sobre família. Essas decisões começaram a 
tomar forma “por conta da maior participação das equipes 
interdisciplinares nos processos familistas e por conta de pesquisas 

e divulgações realizadas por institutos como a APASE – Associação 
dos pais e mães separados, IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito 

de Família, entre outros” (FREITAS, 2014, p. 23). De outra banda, 
internacionalmente, nos Estados Unidos, Espanha e Alemanha, por 
exemplo, a alienação parental passou a ficar conhecida depois de 
conferências e reuniões com profissionais de diversas áreas que 
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destacavam “a presença de pais e filhos que sofreram a alienação” 
(FREITAS, 2014, p. 23). 

O conceito legal de alienação parental vem insculpido no 
artigo 2º, da Lei n. 12.318 de 20102. Para melhor esclarecer o que é 
a alienação parental, mister trazer o ensinamento do advogado 
Douglas Philips Freitas, no qual defende que é  

 
um transtorno psicológico caracterizado por um conjunto 
sintomático pelo qual um genitor, denominado cônjuge alienador, 
modifica a consciência de seu filho, por meio de estratégias de 

atuação e malícia (mesmo que inconscientemente), com o objetivo 
de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro 
genitor denominado cônjuge alienado. Geralmente, não há 

motivos reais que justifiquem essa condição. É uma programação 
sistemática promovida pelo alienador para que a criança odeie, 

despreze ou tema o genitor alienado, sem justificativa real 
(FREITAS, 2014). 

 
Ela é cometida através de atos, chamados de atos de 

alienação parental e estão elencados no parágrafo único do artigo 2º 
da Lei n. 12.318, de 2010. Estes podem, segundo o referido 
dispositivo, ser praticados em desfavor das crianças e dos 
adolescentes por serem considerados sujeitos vulneráveis frente ao 

ordenamento jurídico brasileiro. Porém, esses atos podem, por 
analogia, ser praticados também contra os idosos, o que será melhor 
explicitado em seguida, por estes serem considerados sujeitos 
vulneráveis assim como o são as crianças e os adolescentes.  

É considerado vulnerável aquele indivíduo apto a ser lesado 
por um evento externo qualquer e, ainda, aquelas pessoas que 

podem ser identificadas pelos “processos sociais e situações que 
produzem fragilidade, discriminação, desvantagem e exclusão 
social, econômica e cultural” (AZAMBUJA, 2011, p. 100). São então, 
                                                            
2 É uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida 

por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, 

guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010, art. 2º). 
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vulneráveis, “os seres de relativa ou absoluta incapacidade de 
proteger seus proveitos ou que não tenham poder, inteligência, 

educação, recursos, forças ou outros atributos necessários a garantir 
suas conveniências” (GIORGIS, 2010, vol. 1). 

A vulnerabilidade autoriza uma quebra do direito à 
igualdade prevista na Carta Magna tendo em vista que os idosos, as 

crianças e os adolescentes necessitam de um tratamento mais 
específico, abrangente, para que se possa equilibrar essa 
desigualdade existente buscando uma igualdade jurídica material. 
Cumpre ressaltar, que há casos em que o idoso pode ser considerado 
sujeito de hipervulnerabilidade quando, por exemplo, além de já ter 
uma idade avançada é acometido de um sério problema de saúde, 
podendo ocasionar agravamento das manipulações por parte do 
agressor para afastá-lo ainda mais de sua convivência com outros 
membros da família. 

Dessa forma, pode-se concluir que o idoso “se encontra no 
grupo dos que têm sua vulnerabilidade potencializada, inscrevendo-
se, para fins de elaboração e aplicação das leis, na categoria dos 
vulnerados, ou seja, daqueles que já se encontram, por força de 
contingências, em situação de desigualdade” (BARBOZA, 2008, p. 
67), entendendo-se por razoável que o idoso, assim como a criança 
e o adolescente, deve ser “discriminado positivamente, para 
resguardo de sua dignidade” (BARBOZA, 2008, p. 67).  

Nessa proteção diferenciada é que deve agir o Poder Público 
na criação de políticas públicas de inserção desses indivíduos em 
programas culturais e sociais, para obter um desenvolvimento 
saudável a fim de garantir as liberdades previstas na Constituição 

Federal. Essas políticas públicas devem ter por objetivo, 
especificamente relacionada ao idoso, uma junção destes com os 

integrantes de outras faixas etárias, para que haja uma interação e 
um aprendizado mútuo. Enquanto os anciões expõem as suas 
experiências e falam sobre as suas visões sobre a vida, em 
contrapartida, aprendem acerca das novas tecnologias e objetivos de 
vida dos jovens.  
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Essa troca de experiências possibilita que os mais jovens 
saibam valorizar e respeitar os idosos, saibam identificar que estes 

também possuem um valor relevante frente a sociedade. Isso vem 
reafirmado pelos professores Neuro José Zambam e Henrique 
Aniceto Kujawa quando discorrem acerca das políticas públicas 
destacando que elas “têm como objetivo contribuir com o processo 

de desenvolvimento social, isto é, não submetida exclusivamente às 
demandas do crescimento econômico ou tendo como opção 
prioritária apenas a busca do bem-estar material (KUJAWA; 
ZAMBAM, 2017)”. 

Acrescido a isso, os jovens começam a desenvolver 
psicologicamente e fisicamente a ideia de que um dia também vão 
chegar nessa idade e devem estar cientes de que não podem se 
banalizar e se excluir da sociedade. Pelo contrário, devem ter voz e 
participação em todos os atos e decisões tanto políticas, quanto 

financeiras e aquelas para um desenvolvimento eficaz da sociedade.  
Ademais, cabe ressaltar que os adolescentes, as “crianças e 

idosos encontram-se em polos opostos do ciclo existencial, mas 
ambos, ainda que por motivos diversos, são merecedores de tutela 
diferenciada. Da mesma forma como existe lei protetiva para a 
criança e o adolescente, também há para o idoso” (DIAS, 2013, p. 
482). Acerca disso, tem-se que a Lei 12.318, de 2010, é utilizada para 
inibir atos de alienação parental praticados contra crianças e 
adolescentes, tendo em vista a situação de vulnerabilidade em que 
se encontram. Logo, entende-se que, se a doutrina e a legislação 
tratam o idoso, as crianças e os adolescentes como vulneráveis, por 
terem suas capacidades diminuídas em relação aos demais 

indivíduos, nada mais conveniente discutir acerca da possibilidade 
de extensão da referida lei, também ao idoso.  

Antes de adentrar especificamente no assunto, é importante 
discorrer um pouco acerca da efetividade das normas jurídicas que 
sempre está em discussão seja na doutrina, na jurisprudência, em 
convenções, na televisão, no meio acadêmico, dentre outros, 
justificando a necessidade contínua de alteração das normas 
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jurídicas e criação de meios para dirimir os litígios criados pela 
ineficácia das leis. 

Para isso é necessário expor o significado de lacuna e de 
completude no nosso ordenamento, direcionando especificamente 
aos idosos, a alienação parental e a garantia das liberdades previstas 
na Carta Magna. Verifica-se que quando o assunto são os direitos 

dos idosos e as liberdades individuais, há completude, ou seja, existe 
para determinado caso uma lei a ser aplicada, não há lacunas no 
ordenamento jurídico, embora são ineficazes. Mas, quando o 
assunto é atos de alienação parental praticados em desfavor do 
idoso, constata-se lacuna, ou seja, não há norma jurídica no 
ordenamento pátrio que regulamente tais fatos.  

Há lacuna, portanto, quando o juiz não consegue encontrar 
no sistema jurídico uma norma que regulamente determinado caso 
que lhe é apresentado. Acerca do assunto, no conjunto de normas, 

não há uma completude, pois se pode dizer que “um ordenamento 
é completo quando jamais se verifica o caso de que a ele não se 
podem demonstrar pertencentes nem uma certa norma nem a 
norma contraditória” (BOBBIO, 1999, p. 115). 

Por não haver completude no ordenamento jurídico quanto 
a prática de alienação parental em desfavor dos idosos, não há outra 
alternativa a não ser editar novas leis para que se possam ver 
efetivados os direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto 
do Idoso ou, adaptar as leis já existentes para que possam abrangê-
los, afim de garantir o seu desenvolvimento pessoal. Dessa forma, 
mister se faz discutir acerca da possibilidade de extensão da Lei n. 
12.318/2010, que dispõe sobre a prática de alienação parental em 

desfavor de crianças e adolescentes, aos idosos, enquanto não há 
projeto de lei que crie uma norma de proteção dos anciões quando 

da prática dos atos de alienação parental e por se ter normas que 
efetivamente coíbam esse desrespeito ao idoso, deixando-o excluído 
da família e da sociedade. 

A prática desses atos em desfavor dos idosos não é recente e 
vem sendo identificados de forma constante no seio familiar. Pode-
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se analisar que frequentemente se tem conhecimento que anciões 
são impedidos, seja por seu curador ou por seus próprios filhos ou, 

ainda, por seu cuidador, de manter vínculos com seus e com outros 
familiares (no caso dele ter havido duas ou mais uniões), com 
compadres, amigos, vizinhos e outras pessoas que faziam parte do 
convívio diário do idoso, resultando assim no seu isolamento. Atos 

graves esses, que trancam o seu desenvolvimento e obstaculizam as 
suas liberdades. 

Essa prática em desfavor dos idosos, conforme já exposto, 
não é de hoje, pelo contrário, isso vem sendo constatada há bastante 
tempo, mas como não existe uma lei que prevê penalidades a serem 
aplicadas ao alienador e, o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal 
nada dispõem acerca do assunto, deixa-se em aberto a possibilidade 
de o agressor continuar desrespeitando os direitos e principalmente, 
o psicológico do ancião, pois sabe que ficará impune. Embora haja 

outras normas que preveem penalidades pela prática de violência 
contra idosos, na maioria das vezes não são aplicadas.  

A Carta Magna em seu artigo 230 reza que “a família, a 
sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 
1988, art. 230). Por esse dispositivo constitucional já se poderia 
aplicar penalidades previstas no Estatuto do Idoso àquelas pessoas 
que não garantirem a participação do idoso na comunidade ou que 
não respeitarem a sua dignidade e o seu bem-estar, travando o seu 
desenvolvimento pessoal. 

Infelizmente não é o que acontece, não se pode ter certeza 

de que seja por falha do Ministério Público quando do ajuizamento 
de ações de abandono de idosos, que somente jogam a 

responsabilidade ao Poder Público por ter esse o dever de garantir a 
dignidade da pessoa humana se esquecendo do dever de cuidado que 
a família possui frente ao ancião ou, pela questão de impunidade que 
hoje se tem no país. O que se tem visto é que um familiar quando 
deseja constantemente ficar com a herança do idoso e de se 
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beneficiar com os seus ganhos, acaba isolando o ancião de todos os 
outros familiares e da comunidade, fazendo literalmente uma 

lavagem cerebral na vítima. Essas práticas são consideradas como 
atos de alienação parental, tendo em vista que o familiar impõe ao 
idoso falsas denúncias sobre seus filhos, netos e demais membros 
da família. 

Como o direito não é uma ciência absoluta e exata, pelo 
contrário, é dinâmica e busca sempre se adaptar as demandas e 
mudanças da sociedade, verifica-se como necessário que enquanto 
não houver no ordenamento jurídico pátrio uma legislação que trate 
especificamente acerca da prática de atos de alienação parental em 
desfavor dos idosos e, enquanto a lei 12.318/2010 não for editada e 
não se criarem políticas públicas que sejam aptas a garantir o 
desenvolvimento social desses indivíduos, deve-se aplicar as 
legislações vigentes no país aos casos semelhantes que se 

apresentam no Poder Judiciário, possibilitando o atendimento das 
demandas da sociedade. 

Então, face à vulnerabilidade potencializada do idoso e por 
não ter legislação específica no Brasil que trate sobre a alienação 
parental do idoso, entende-se que a Lei n. 12.318/2010 deve ser 
usada analogicamente para que se resguarde à integridade 
psicológica e a dignidade do idoso, bem como para potencializar as 
suas liberdades. Para Norberto Bobbio, a analogia, 

 
é certamente o mais típico e o mais importante dos procedimentos 
interpretativos de um determinado sistema normativo: é o 

procedimento mediante o qual se explica a assim chamada 
tendência de cada ordenamento jurídico a expandir-se além dos 
casos expressamente regulamentados (BOBBIO, 1999, p. 151). 

 
Importante destacar que os atos de alienação parental 

previstos no parágrafo único, do artigo 2º, da Lei 12.318 de 2010, 
não são taxativos, dessa forma, há possibilidade de aplicá-los aos 
idosos, por analogia, conforme tão bem nos ensina Cláudia Gay 
Barbedo quando escreve que, 
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o rol das formas de alienação parental é exemplificativo e, por isso, 

admite a seguinte adequação para ser aplicado ao idoso: realizar 
campanha de desqualificação ao familiar alienado; dificultar o 
exercício da curatela nos casos de interdição ou do dever de 

cuidado no que tange à ajuda e ao amparo dos pais na velhice, 
carência ou enfermidade; dificultar o contato do idoso com outros 

familiares; omitir deliberadamente aos familiares informações 
pessoais relevantes sobre o idoso, inclusive médicas e alterações de 
endereço; apresentar falsa denúncia contra os familiares para 

obstar ou dificultar a convivência familiar com o idoso; mudar o 
domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar 
a convivência do idoso com outros familiares (BARBEDO, 2011, p. 

148). 

 
Essa aplicação, por analogia da lei de alienação parental, visa 

proteger integralmente o idoso, que é considerado sujeito vulnerável 

por ter suas capacidades físicas e mentais diminuídas. Ademais, 
conforme já explanado, é de extrema importância que o idoso tenha 
voz nas decisões da sociedade para que se sinta útil e consiga 
compartilhar suas experiências de vida. João Oliveira Correia da 
Silva quando da interpretação da Teoria de Amartya Sem, dispõe 
que “Pessoas sem liberdade política ou direitos cívicos estão 
privadas de liberdades importantes para a construção de suas vidas 

e veem recusada a oportunidade de participar de decisões cruciais 
respeitantes à vida pública” (SILVA, 2017). Não somente a liberdade 
política, mas pode-se abranger toda e qualquer liberdade em que os 
idosos são privados de exercer o seu desenvolvimento. 

Por fim, importante trazer o que escreve Ísis Boll de Araujo 
Bastos e Carolinne Pinheiro Campos, sobre a justificativa de 

aplicação da lei de alienação parental ao idoso. Segundo as autoras, 
 

a justificativa se dá justamente no Princípio da Dignidade da 
Pessoa humana, da Absoluta Prioridade, da Proteção Integral, da 

Afetividade e no Direito à convivência familiar. Toda essa postura 
principiológica constitucional serve como forma de consubstanciar 
entendimento de que o idoso pode sim ser vítima de Alienação 
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Parental e a ele pode ser utilizada a tutela prevista na Lei de 

Alienação Parental, efetivando a proteção consagrada no artigo 
230 do texto constitucional (BASTOS, 2016). 

 
Conclui-se que, para que se garanta a proteção integral do 

idoso e o exercício pleno e sadio das liberdades constitucionais 
previstas a todo e qualquer cidadão, enquanto não houver normas 

que sejam cumpridas de forma eficaz e criação de políticas públicas 
com o fim específico de inserção e adaptação de convivência entre 
os idosos e os mais jovens, bem como não seja criada uma norma 
específica que preveja a proteção pretendida ao idoso na prática dos 
atos de alienação parental, há necessidade de se aplicar a legislação 
em vigor, por analogia, tendo em vista ser este sujeito vulnerável, 
assim como a criança e o adolescente. Seguindo a lição de Norberto 
Bobbio de que a analogia é a aplicação de uma lei já vigente a um 

caso semelhante que não possui normatização, está presente o 
referido requisito, não havendo justificativa para a sua não aplicação 
(BOBBIO, 1999, p. 151). 

 
5 CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa analisou a possibilidade de aplicação da 
lei de alienação parental no qual protege crianças e adolescentes que 
se encontram em situação de vulnerabilidade quando da prática de 
atos de alienação parental, aos idosos, por estarem na mesma 
situação de vulnerabilidade que os abrangidos pela referida 
legislação e, em alguns casos, são considerados hipervulneráveis 
quando, por exemplo, estão acometidos de doenças graves.  

Identificou-se que há diversas leis que trazem direitos e 

garantias aos idosos no qual tentam buscar sua integral proteção 
para dirimir conflitos etários e integrá-lo como cidadão de uma 
sociedade e não como vítima da prática de violência. Atualmente 
essas leis não são cumpridas pelos obrigados a proteger o idoso, 
segundo o artigo 230 da Carta Magna, quais sejam a família, a 
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sociedade e o Estado, mesmo que tenham o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à 
vida.  

O que se percebe é que a família e a sociedade se eximem de 
sua responsabilidade e jogam o dever de cuidado ao estado, não se 

dando conta do abalo psicológico que causam no ancião pela não 
convivência com o seu grupo familiar. O Estado por sua vez não 
consegue dar conta de oferecer proteção integral e muito menos de 
criar políticas públicas que sejam eficazes ao desenvolvimento sadio 
do ancião. 

Assim, entende-se que os atos previstos no parágrafo único, 
do artigo 2º, da lei 12.318/2010, devem ser aplicados por analogia 
ao idoso, pois se as normas jurídicas que trazem proteção a eles não 
são cumpridas pela família, pela sociedade e pelo próprio Estado, 

que não cria políticas públicas e não exige o cumprimento das 
normas por ele editadas, deve haver um meio para que se obtenha 
a proteção pretendida.  

Essa aplicação da lei se justifica por não haver completude 
no ordenamento brasileiro e, sim, lacunas, conforme explicitado no 
decorrer da pesquisa, no qual visa proteger integralmente o idoso, 
que é considerado sujeito vulnerável por ter suas capacidades físicas 
e mentais diminuídas. 

Conclui-se que, se há normas que não são eficazes no 
ordenamento e, enquanto não houver uma norma específica que 
preveja a proteção merecidos pelo idoso dos atos de alienação 
parental contra ele cometidos, por analogia, deve ser aplicada a 

legislação em vigor em face da situação de vulnerabilidade em que 
se encontra, assim como a criança e o adolescente, para que se 

garanta a execução pelo ancião das liberdades previstas na Carta 
Magna. 
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A RELEVÂNCIA INTRÍNSECA, O PAPEL PROTETOR E A 

IMPORTÂNCIA CONSTRUTIVA DA DEMOCRACIA 

 

Fábio Coimbra1 
 

1 INTRODUÇÃO  
 

Pretende-se, com esta pesquisa, investigar a relevância 
intrínseca, o papel protetor e a importância construtiva da liberdade 
e da democracia na teria do desenvolvimento como liberdade 
desenvolvida por Amartya Sen. O objetivo geral consiste em 
compreender sob quais aspectos o alargamento das liberdades e das 
capacidades dos indivíduos poderá ser considerado uma 
preocupação de primeira ordem em uma sociedade democrática que 
se pretenda desenvolvida.  

Quanto à estrutura, a pesquisa compõe-se de duas partes. 

Na primeira, tecem-se considerações sobre a perspectiva e o 
significado da liberdade. Já na segunda, abordar-se-á a perspectiva 
da democracia. A liberdade será entendida como sendo um elemento 
central na realização do desenvolvimento, uma vez que possibilita 

aos indivíduos exercerem suas capacidades. A esse propósito, 
argumentar-se-á que, embora o fim do desenvolvimento seja a 
expansão das liberdades, estas, à sua vez, se tornam relevantes à 
medida que se constituem como meios fundamentais para que os 
indivíduos exerçam suas capacidades, o que, em consequência, lhes 

conferirá a prerrogativa de realizar e viver suas vidas de acordo com 
suas preferências e convicções que, com razão, valorizam, à medida 
que são capazes de realizações diversas (entende-se liberdade nesse 

contexto como meio e fim do desenvolvimento).  
Para fins pontuais, cabe ressaltar aqui que a liberdade da 

qual trata Sen é, sobretudo, a liberdade de escolha. Em linhas gerais, 
argumentar-se-á que a tarefa da liberdade, enquanto meio para o 
                                                            
1 Licenciado em Filosofia e Mestre em Cultura e Sociedade Filosofia pela Universidade Federal do 

Maranhão. Atualmente é professor Substituto no Instituo Federal do Maranhão. E-mail: 
antaresf84@yahoo.com.br 
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desenvolvimento é, como o próprio autor sugere, “melhorar o 
potencial das pessoas para cuidar de si mesmas e para influenciar o 

mundo” (SEN, 2010). É nisso que se justifica a ênfase nessa ideia. Já 
do ponto de vista da democracia, levantar-se-á, a título de 
argumento central, a ideia de que a sua prática significa dar aos 
cidadãos a oportunidade de participação no poder (concordando 

com as formulações de Bobbio). Nesse contexto, dois elementos se 
tornam de grande valia para a efetivação dessa participação: 
primeiro, é necessário que os indivíduos se disponham a participar 
da política, o que, na prática, significa exercer sua cidadania, e, 
segundo, faz-se necessário a garantia de algumas liberdades como, 
por exemplo, a de expressão, por meio da qual se permite aos 
cidadãos darem ao Estado o conhecimento dos seus interesses gerais 
e necessidades prementes.  

Como argumenta Sen, “em uma democracia, o povo tende a 

conseguir o que exige e, de um modo mais crucial, normalmente não 
consegue o que não exige”. Nesse contexto, argumentar-se-á que a 
democracia compreende uma esfera pública participativa sob a qual 
melhor se efetiva e se conserva a propriedade da liberdade, em 
contraste com os regimes totalitários que, de acordo com o 
economistas indiano, pouco auxiliam o crescimento econômico.  Daí 
a razão pela qual ela se torna um elemento primordial na sua teoria 
do desenvolvimento, fundamentada nos ideais de liberdade e 
capacidade humanas. 
 

2  LIBERDADES E CAPACIDADES: objetivos de uma 
sociedade democrática  

 
Se a liberdade é o elemento principal na teoria do 

desenvolvimento de Sen, a democracia é seu complemento 
essencial, pois é na estrutura democrática que melhor se dá a 
conservação das liberdades mediante as quais os indivíduos se 
tornam os construtores de seus próprios caminhos. Logo, se o 
desenvolvimento é visto como um processo de expansão das 
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liberdades – mediante o exercício das capacidades dadas as 
oportunidades para que as pessoas realizem o conjunto daquelas 

coisas que, com razão, elas julgam valioso fazer – então, a 
democracia pode contribuir para isso na medida em que toma a 
liberdade como referência fundamental para a valoração da ação 
política e como pressuposto fundamental para a supressão das 

privações que diminuem as oportunidades restringindo, dessa 
maneira, o espaço para o exercício das capacidades.   

A questão que primeiramente se impõe nesse contexto 
consiste em saber por quais razões o regime democrático se tornaria 
relevante para a compreensão da noção de desenvolvimento tal 
como é desenvolvida por Sen. Complexa, a compreensão dessa 
questão pressupõe que se entenda a democracia, em princípio, como 
uma esfera da ação política, ou ainda, um modo de ser e fazer 
política, que transcende uma simples fórmula constitucional de 

governo. Trata-se, antes, de um vasto campo de possibilidades 
abertas que se constrói a partir de novas formas de pensamento, 
existência e ação fundamentadas na ideia de que a partir de uma 
práxis coletiva – fruto posterior de uma anterior ação comunicativa 
– torna-se possível uma transformação dos modos de ser e estar do 
homem naquilo que Habermas chamaria de “mundo da vida”. 2  

De acordo com Norberto Bobbio (2013, p. 7), em sua obra 
Liberalismo e Democracia:  

 
Por “democracia” entende-se uma das várias formas de governo, 

em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de um só 

                                                            
2 “Sob o estímulo do empenho político, muito forte nos anos 70 do século passado, Habermas vê com 

preocupação o emergir, na Alemanha e no Ocidente, de tendências contrapostas (neo-conservadoras 
e neoanárquicas) que rejeitam as sociedades democráticas. Nesse contexto 

surge a obra ‘Teoria do Agir Comunicativo’ em 1981. Trata-se de uma obra de arquitetura complexa. 

O objetivo é a formulação de uma teoria orgânica da racionalidade crítica e comunicativa; uma teoria 

fundada sob a dialética entre agir instrumental e agir comunicativo ou, como ele diz, entre ‘sistema e 
mundo da vida’. O sistema está vinculado ao agir instrumental; é o Estado com seu aparato e a sua 

organização econômica. O mundo da vida está vinculado ao agir comunicativo; é o conjunto de valores 

que cada um de nós individual ou comunitariamente ‘vive’ de maneira imediata, espontânea e 
natural”. (OLIVEIRA, 2008, p. 28). 
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ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior parte, como tal 

se contrapondo às formas autocráticas, como a monarquia e a 
oligarquia.    

 
Entendida assim de forma ampla, a democracia não pode 

mais ser vista na perspectiva reducionista de simples atos, como, 
por exemplo, o de votar, mas, sobretudo, como uma forma de vida 

social na qual os indivíduos se tornam os verdadeiros protagonistas, 
atores e sujeitos ativos de diversas mudanças na esfera política. 
Nessa perspectiva, democracia significa dar aos cidadãos a 
oportunidade de participar no poder para que eles influenciem a 
agenda política do seu Estado através de suas manifestações em 
diversos ramos da vida social.  

Semelhante a conceituação de Bobbio é a de Hans Kelsen, 
que em sua obra A Democracia (2000, p. 35) argumenta: 

 
A democracia, no plano da ideia, é uma forma de Estado e de 
sociedade em que a vontade geral, ou, sem tantas metáforas, a 

ordem social, é realizada por quem está submetido a essa ordem, 
isto é, o povo. Democracia significa identidade entre governantes 
e governados. 

 
 O interessante nessa perspectiva apresentada por Kelsen, 

que não está tão distante da de Bobbio, é a relação de identidade 
entre aqueles que governam e aqueles que são governados. Subjaz à 
concepção dessa relação a ideia de que, na democracia, o povo não é 
governado por ninguém a não ser por ele mesmo. O que está por 
trás dessa questão é a noção de unidade do povo, ideia essa que já 
fora explorada e apresentada por Rousseau no Contrato Social, onde 

mostra a preocupação fundamental de sua obra conforme se segue: 
 

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda 

a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual, 
cada um, unindo-se a todos, não obedeça, portanto, senão a si 
mesmo, e permaneça tão livre como anteriormente. Tal é o 
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problema fundamental cuja solução é dada pelo Contrato 

Social.(ROUSSEAU, 1987, p. 32) 

 

Infere-se daí que essa preocupação de Rousseau contempla, 
no mínimo, três categorias fundamentais do Estado de sociedade: a 
proteção à pessoa de cada indivíduo, a seus bens e à sua liberdade. 
Essa proteção pressupõe que todos se unam a todos de tal modo que, 
ao final, permanecem todos igualmente livres. Essa ideia de povo 
enquanto unidade constitui um dos pilares da ideia moderna de 
democracia que segue a tradição rousseauniana. “Mas, o que é esse 
povo?”, pergunta Kelsen. Seguindo as concepções filosóficas de 
Rousseau, a propósito do conceito de povo – que é um conceito cujo 
entendimento se constitui como pré-requisito para a compreensão 
do que seja a democracia – Kelsen (2000, p. 35), partindo do 

princípio de que este constitui, num primeiro momento, uma 

pluralidade de indivíduos, argumenta: 
 

E parece que a democracia pressupõe, fundamentalmente, que 
essa pluralidade de indivíduos constitui uma unidade, tanto mais 
que, aqui, o povo como unidade é – ou teoricamente deveria ser – 

não tanto objeto, mas principalmente seu sujeito do poder.  

 
É essa característica do povo enquanto sujeito do poder que 

lhe confere a propriedade de ser soberano, tal como aparece em 
Rousseau. É relevante que se esclareça que para o filósofo de 
Genebra o soberano é o próprio povo enquanto unidade dos 
indivíduos, e não cada indivíduo em particular: 

 
Vê-se, por esta fórmula, que o ato de associação encerra um acordo 

recíproco do público com os particulares, e que cada indivíduo, 
contratante, por assim dizer, consigo mesmo, se acha obrigado sob 

uma dupla relação, a saber: como membro do soberano para com 
os particulares, e como membro do Estado para com o soberano. 
(ROUSSEAU, 1987, p. 34) 
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Explorando o conceito de povo para além do seu sentido 
denotativo, Kelsen defende que somente do ponto de vista jurídico é 

que essa unidade aparece de uma forma mais precisa. Nessa 
perspectiva, ele (o povo) já não seria mais um simples aglomerado 
de indivíduos, mas, como o próprio Kelsen (2000, p. 36) explica: 
“um sistema de atos individuais, determinados pela ordem jurídica 

do Estado”. O Estado – que é uma criação da vontade humana – é a 
instituição incumbida de administrar as relações dos indivíduos 
vivendo em sociedade. Enquanto obra humana, essa instituição 
emerge como produto de uma vontade geral, que, compreende, em 
princípio, a manifestação da vontade de todos. Para Kelsen (2000, 
p. 37): “[é essa] participação [de todos] na formação da vontade 
geral que [constitui] o conteúdo [fundamental] dos chamados 
direitos políticos”.  

Da concepção de que o povo é o agente principal do poder 

(ainda que teoricamente, 3 segundo Kelsen) e, portanto, da política, 
infere-se a ideia de que a democracia – enquanto poder do povo (ou 
para o povo4) –, para o seu melhor funcionamento, exige que os 
indivíduos tenham tempo para participar ativamente da política. Ou 
seja, é fundamental que, na democracia, os indivíduos participem da 
vida pública. Pois, é essa participação que irá garantir que a sua 
liberdade, os seus interesses e os seus direitos não sejam totalmente 
abandonados em benefício de interesses particulares. Essa 
participação é relevante porque é através dela que se chama atenção 
dos governantes para aquilo que, de fato, precisa ser feito.  

                                                            
3 A concepção de que o povo é o principal agente do poder apenas teoricamente parte da argumentação 

kelseana de que: “no regime democrático é o próprio Estado que aparece como sujeito do poder”. 

(KELSEN, 2000, p. 33). 

 

4 A propósito da discussão sobre a ideia de democracia enquanto governo do povo, ou para o povo, 

Kelsen (2000, p. 141), remontando-se à antiguidade clássica, faz o seguinte esclarecimento: “Já na 

Grécia antiga, os adversários da democracia, como Platão e Aristóteles, chamaram a atenção para o 
fato de que um governo enquanto governo exercido por homens inexperientes nas práticas 

governamentais e sem o necessário conhecimento dos fatos e problemas da vida política pode estar 

totalmente distanciado dos interesses do povo e, assim, revelar-se em um governo contra o povo”. 
Assim, conclui ele: “governo para o povo não é a mesma coisa que governo do povo”.   
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Pode-se, do ponto de vista acima, argumentar que a luta pela 
democracia é a síntese de todo processo de luta pela participação dos 

indivíduos no contexto da vida política. Como argumentara Kelsen 
(2000, p. 99): “historicamente a luta pela democracia é a luta pela 
liberdade política, vale dizer pela participação do povo nas funções 
legislativas e executivas”. Daí a razão pela qual a democracia se torna 

um elemento fundamental na teoria do desenvolvimento de Sen. 
É essencial também que, de modo nenhum, a democracia 

deva procurar encontrar mecanismos de tolerância frente aos 
contrastes sociais e regionais. Deve ela, portanto, ser ativa e seguir 
sempre na contramão das desigualdades sociais que tolhem nos 
indivíduos a propriedade da liberdade. De fato, como ressalta 
Kliksberg: “é importante garantir que os pobres consigam aquilo de 
que necessitam”. (SEN, KLIKSBERG, 2010, p. 24). Pois, cada pessoa 
tem o direito de conduzir suas vidas de acordo com suas 

preferências e convicções, salvo o respeito à dignidade do outro, 
procurando ver o outro sempre como um fim e nunca como um 
meio, como já – com muita precisão – argumentara Kant (2009, p. 
239): 

 
O homem – e de modo geral todo ser racional – existe como fim 

em si mesmo, não meramente como meio à disposição desta ou 
daquela vontade para ser usado a seu bel-prazer, mas tem de ser 
considerado em todas as suas ações, tanto as dirigidas a si mesmo 

quanto a outros, sempre ao mesmo tempo como fim.  

 
A perspectiva de Sen e Kliksberg (2010) que coloca a pessoa 

em primeiro lugar não está tão distante da perspectiva kantiana que 

procura ver a pessoa como fim em si mesmo. O que há em comum 
entre essas duas maneiras de conceber o homem são o respeito e, ao 
mesmo tempo, o reconhecimento de que o ser humano é um ser de 

dignidade e que, por isso, deve ser tratado como tal, o que faz dele 
um ser singular.  

A propósito da dignidade Kant (2009, p. 241) defende: “os 
seres racionais denominam-se pessoas, porque sua natureza já os 
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assinala como fins em si mesmos, isto é, como algo que não pode ser 
usado meramente como meio”. Subjaz a esse princípio a ideia de que 

uma pessoa não é uma coisa, ou seja, não é um objeto ou 
instrumento que pode ser usada para beneficio de outrem. É isso 
que em Kant significa olhar a humanidade sempre como um fim em 
si mesmo.  

Esse juízo moral kantiano tem como resultado a construção 
de uma fórmula que, na Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes, Kant (2009, p. 243) elaborou do seguinte modo: “Age de 
tal maneira que tomes a humanidade, tanto em sua pessoa, quanto 
na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, 
nunca meramente como meio”. Ver as pessoas como fim impõe o 
dever de dirigir-lhe uma especial atenção. É essa atenção 
diferenciada dirigida às pessoas que faz com que elas devam ser 
colocadas em primeiro lugar. Ou seja, nada é mais importante que 

o ser humano. Ele é o objetivo de todas as ações que, em termos 
políticos, se voltam para a construção de uma vida boa, que é a vida 
livre de privação de liberdade. 

O respeito, a valorização e o reconhecimento do indivíduo 
como pessoa de dignidade é o reconhecimento do valor de suas 
capacidades. Nesse sentido, respeitar o indivíduo (que é o mesmo 
que considerá-lo como fim em si mesmo – como pretende Kant – e 
colocá-lo em primeiro lugar, como pretende Sen e Kliksberg) 
significa reconhecê-lo como agente dotado de liberdade e capacidade 
para empreender ações significativas no curso de sua própria 
história contribuindo assim, tanto para a sua prosperidade e 
desenvolvimento, quanto para o desenvolvimento da sua sociedade.  

Para que o indivíduo seja transformado em um agente de 
mudanças significativas no contexto das transformações políticas e 

sociais, é necessário, sobretudo, que se respeite e se efetive os seus 
direitos fundamentais. Pois, tornar-se um agente de mudanças 
sociais significa exercer dignamente seu papel de cidadão, sua 
cidadania – coisa que ninguém poderá fazer sem a devida efetivação 
de seus direitos. Nesta perspectiva, o exercício da cidadania figura 
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como o meio fundamental através do qual o indivíduo faz valer os 
mecanismos jurídicos que dão movimento ao corpo social. Nesse 

sentido, a política, democraticamente pensada, caracteriza-se por 
ser um grande espaço aberto cujo objetivo é nada mais que a 
efetivação dos direitos e interesses dos cidadãos, uma vez que a vida 
do homem só se realiza enquanto tal no fazer e no viver social.  

Para que os cidadãos exerçam sua cidadania, a constituição 
democrática se torna um instrumento fundamental à medida que 
garante a efetivação das liberdades aos sujeitos conferidas. É por 
meio dessa garantia de proteção constitucional aos direitos e 
liberdades fundamentais que o maior número de cidadãos é 
chamado a participar do poder.  

Enquanto forma constitucional de governo em que o povo 
organizado em instituições influencia a agenda política de um 
governo, a democracia, para que seja efetivada, exige do cidadão a 

sua participação nos mais diversificados campos e esferas que 
constituem a vida social. Nesse propósito, é válido ressaltar que a 
democracia só funciona, de fato, quando os cidadãos dispõem de 
tempo suficiente para participar da política. Ela própria pressupõe a 
existência de um hábito democrático e, nesse aspecto, constitui-se 
como uma tradição que cria nos indivíduos certas disposições para 
a prática de certas atitudes. Essa tradição não é vazia. Pelo contrário, 
é cheia de fatos relevantes que existem no tempo.  

O que deve caracterizar a ação democrática é a disposição de 
cada um dos membros em ajudar o próprio corpo, que é o todo 
social. A ideia fundamental aqui é a de que, em certo sentido, a 
democracia precisa de indivíduos fortes, capazes de efetivá-la 

enquanto regime cuja eficácia depende diretamente do grau de 
participação e envolvimento de cada um nos acontecimentos e fatos 

que transformam, modificam e constroem uma sociedade melhor 
(leia-se: uma sociedade com mais oportunidades e maiores espaços 
para o exercício das capacidade de cada um, portanto, uma 
sociedade livre dos obstáculos que impedem a muitos de viver da 
maneira como gostariam).  
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Quando se defende aqui que a democracia precisa de 
indivíduos fortes, isso não deve ser entendido no sentido daquela 

força física pela qual um indivíduo impõe a outro o que nesse outro 
não constitui objeto da sua vontade. Deve ser entendido antes como 
sendo aquela robustez que resulta da união das forças da maioria 
que luta pela construção de um espaço social mais justo e livre, o 

que, obviamente, não faz dessa maioria a parcela mais forte da 
sociedade. Pois, isso, como assinala Kelsen (2000, p. 31-32): 
“[transformaria] em máxima defeituosa um dado da experiência, e 
a fórmula ‘a força supera o direito’ só seria superada se fosse elevada 
ao estado de regra de direito”. Nesse contexto, a ideia de que a 
maioria absoluta é mais forte precisa, sempre que invocada, ser 
esclarecida para que não se confunda o que é próprio da força com 
o que é próprio do direito.  
 

O domínio da maioria, característica da democracia, distingui-se 
de qualquer outro tipo de domínio não só porque, segundo sua 

essência mais íntima, pressupõe por definição uma oposição – a 
minoria – mas também porque reconhece politicamente tal 
oposição e a protege com os direitos e liberdades fundamentais. 

Mas, quanto mais forte for a minoria, mais a política da democracia 
se tornará uma política de compromisso [...]. (KELSEN, 2000, p. 

106).  

 
Para que se corrobore aqui a tese de que a força da maioria 

– dada a sua união – não lhe confere supremacia relativamente às 
minorias (aqueles que discordam de determinadas ideias por essa 
maioria acatada), cumpre retomar os argumentos expressos por 
Rousseau, no Contrato Social (1987, p. 25), onde se lê: “o mais forte 

nunca é suficientemente forte para ser sempre o senhor, senão 
transformando a sua força em direito e a obediência em dever”. 
Transformar a força em direito é o mesmo que submeter-se ao 

comando da vontade geral. Em outros termos, significa submeter-
se à autoridade do Estado enquanto expressão dessa vontade, uma 
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vez que somente vivendo em estado de sociedade é que os indivíduos 
adquirem determinados direitos e contraem determinados deveres.  

Dada a participação dos indivíduos e o poder de 
transformação que essa participação possui na medida em que se 
efetiva não através de atos individuais isolados, mas de atos 
conjuntos, coletivos, por meio de movimentos e organizações 

sociais, partindo do princípio de que os indivíduos não aceitam que 
as injustiças e desigualdades sociais diminuam suas liberdades de 
escolha, a democracia, nessa perspectiva, não poderia mais ser 
entendida como sendo um fator de caráter meramente político. Para 
além disso, precisaria também ser vista, em certo sentido, como um 
fator de natureza econômico na medida em que se volta para o 
combate às diversas formas de desigualdades e injustiças sociais, ou 
seja, para os elementos que mais contribuem para que haja privação 
de liberdade, que é a marca característica de uma vida pobre. 

Uma sociedade democrática deve ter por objetivo tanto 
quanto for possível eliminar as desigualdades existentes entre seus 
cidadãos, como, por exemplo, aquelas localizadas, sobretudo, no 
espaço das rendas, que também podem ser entendidas como 
desigualdade no campo das oportunidades. Nesse contexto, pode-se 
dizer que uma sociedade democrática é aquela que também procura 
com todos os esforços possíveis promover a igualdade entre seus 
membros, com destaque especial para a igualdade de 
oportunidades, embora sua característica principal esteja assentada 
na ideia de liberdade. Todavia, não obstante o valor da liberdade é 
importante o reconhecimento de que somente com oportunidades é 
que os indivíduos podem se tornar livres, uma vez que elas 

favorecem o exercício das capacidades. Para a quebra das 
desigualdades, a construção das oportunidades se torna, portanto 

um fator fundamental e de primeira ordem.  
Pensar em democracia significa também pensar em quem 

são os seus sujeitos. De fato, ela deixa de funcionar e perde 
totalmente o seu sentido, sua razão de ser, quando esses sujeitos não 
são reconhecidos e valorizados como tais e, sobretudo, quando são 
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negligenciadas suas posições sociais e suas capacidades de agência 
humana. Contra essas tendências, Kelsen (2000, p. 37) ressalta que: 

“os homens entram em campo como sujeitos do poder somente na 
medida em que participam da criação da ordem estatal”. É essa 
participação que qualifica o agente como um ser capaz de 
empreender e ocasionar mudanças significativas.  

Um elemento fundamental para a efetivação da democracia 
é, sem dúvida, o surgimento da noção de que do poder o povo 
participa. Torna notória essa participação o fato de que a vontade do 
povo não pode ser desvinculada de um momento histórico concreto 
em que os sujeitos agem e efetivam transformações que modificam 
profundamente as estruturas e as instituições sociais em 
determinadas circunstâncias que não podem ser dadas como já 
estabelecidas, mas, sim como fruto do inserimento dos indivíduos 
nos processos que envolvem a construção de uma sociedade 

democrática.  
Uma vez que a democracia pressupõe a liberdade de 

participação e esta, à sua vez, se constrói na interação dos homens 
entre si, ou ainda, na relação que os homens constroem entre si 
vivendo em sociedade, então, ela necessariamente pressupõe a 
relação com o outro, de modo que é somente a partir da 
democratização dessa relação que se dará a construção da 
verdadeira democracia. Como assinala Rawls (2008, p. 289) a esse 
respeito: “a vontade pública de consultar e de levar em conta as 
convicções e os interesses de todos estabelecem as bases da amizade 
cívica e modela o ethos da cultura política”. De fato, é no 
estabelecimento dessa relação – e na interação que a ela se segue – 

que se fundamenta a idéia de democracia enquanto regime político 
no qual todos os cidadãos têm o direito de participar da vida da 

cidade.  
A propósito da liberdade amplamente entendida, Sen (2010, 

p. 201) defende que: “para expressar publicamente o que 
valorizamos e exigir que se dê a devida atenção a isso, precisamos 
de liberdade de expressão e escolha democrática”. Nessa mesma 
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linha de raciocínio que reconhece a importância da participação, 
Rawls (2008, p. 277), relativamente ao regime democrático, ressalta 

que este: “é algo que pressupõe a liberdade de expressão e de 
reunião e liberdade de pensamento e consciência”.  

 
3 ESFERA PÚBLICA PARTICIPATIVA: um diálogo com Rawls e 

Kelsen  
 

Ao tratar da relevância da democracia, Sen a apresenta como 
parte constitutiva fundamental na construção de uma sociedade 
justa e livre. Dessa forma, ela é apresentada como um elemento 
indispensável na construção de sua teoria do desenvolvimento como 
liberdade na qual enfatiza a importância do exercício das 
capacidades como forma de construir uma vida livre de privações 
dadas as oportunidades para que os indivíduos realizem as coisas 

que com razão valorizam e julgam necessárias para a realização de 
suas vidas. 5 Para ele, a democracia possui relevância notável e 
intrínseca nesse processo, uma vez que através dela tem-se a 
afirmação de valores fundamentais sem os quais sua teoria do 
desenvolvimento não passaria de uma simples utopia:  

 
Embora devamos reconhecer a importância das instituições 

democráticas, elas não podem ser vistas como dispositivos 
mecânicos para o desenvolvimento. Seu uso é condicionado por 
nossos valores e prioridades e pelo uso que fazemos das 

oportunidades de articulação e participação disponíveis. (SEN, 
2010, p. 208). 

 

Um aspecto central – e ao mesmo tempo um ponto de 
partida – para a compreensão do lugar e da relevância da 

democracia na obra de Sen é o reconhecimento do papel 
instrumental que ela exerce no contexto do desenvolvimento 
                                                            
5 A esse propósito, Rawls (2008, p. 296) destaca que: “as diversas liberdades especificam coisas que 

podemos optar por fazer, se assim o desejarmos e, nas quais, quando a natureza da liberdade as torna 
apropriadas, todos têm um dever de não interferir”.  
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entendido como um processo de expansão das liberdades que os 
membros de uma sociedade desfrutam para que realizem suas vidas 

de acordo com aquilo que constitui o conjunto de suas capacidades. 
Esse papel e seu desempenho estão ligados, sobretudo, à forma de 
como o povo se organiza para participar dos acontecimentos 
políticos que vão dar uma nova configuração à realidade social 

existente, para o que se torna fundamental a garantia dos direitos 
políticos e civis.  
 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 os 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. 199).  
A propósito das pressões exercidas pelo povo sobre o 

governo para que este minimize os seus sofrimentos, poder-se-ia 
tomar como complemento aos argumentos de Sen as formulações 
de Rawls (2008, p. 280), ao defender que: “o princípio da 
participação obriga aqueles que estão no poder a ser sensíveis aos 
interesses do eleitorado”.   Para a efetivação dessa participação é 
necessário que os indivíduos tenham garantia de liberdade como, 
por exemplo, a de expressão, por meio da qual dão ao Estado o 
conhecimento dos seus interesses gerais através da manifestação de 
diversos tipos de reivindicações. A exigência de garantia da 
liberdade é a exigência de que elas sejam protegidas para que o 

princípio da participação não seja comprometido, sobretudo, por 
interferência daqueles que detém riqueza e poder. Essa, que é uma 

preocupação fundamental de Sen, também já está presente em Uma 
teoria da justiça, onde se lê:  

 
As liberdades protegidas pelo princípio da participação perdem 
muito de seu valor sempre que os detentores de maiores recursos 
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privados têm permissão de usar suas vantagens para controlar os 

rumos do debate público, pois, essas desigualdades acabarão por 
possibilitar aos que estão em melhores condições exercer uma 
influencia maior sobre os rumos da legislação. (RAWLS, 2008, p. 

278). 

 
Daí infere-se a importância que tem o princípio da 

participação para os indivíduos de uma determinada sociedade. De 
fato, é recorrendo corriqueiramente à ideia de democracia 
entendida como poder do povo – poder este com base no qual os 
indivíduos se dão à liberdade de participar, uma vez que se veem 
como partes constituintes desse poder – que os indivíduos 
pretendem justificar o tipo de vida que decidem viver e as decisões 
políticas que decidem tomar enquanto agentes livres e capazes de 
escolhas. Dessa perspectiva, poder-se-ia conceber a democracia, 

como ressalta Kelsen (2000, p. 28): “como autodeterminação 

política do cidadão, como participação do próprio cidadão na 
formação da vontade diretiva do Estado”.  

Do ponto de vista acima descrito, a democracia – ou 
simplesmente, as diversas formas de liberdades das quais os 
indivíduos laçam mão para fundamentar suas práticas no âmbito da 
comunidade política democraticamente constituída – se torna um 
meio fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade em 
sua perspectiva humana à medida que, através das reivindicações de 
direitos, os governantes dão ouvido às vozes do povo. Rawls (2008, 
p. 283), no que diz respeito a isso, defende que: “o principal mérito 
do princípio da participação é garantir que o governo respeite os 
direitos e o bem estar dos governados”. Isso se mostra relevante 

porque, direta ou indiretamente, contribui para melhorar, em 
algum aspecto, a vida e o bem estar das pessoas que acreditam na 
ideia de participação como fundamento da construção de uma 

sociedade livre: aquela na qual a boa disposição das oportunidades 
permite o pleno exercício das capacidades.  

Conforme destaca Rawls (2008, p. 288): “a liberdade 
política, quando seu valor equitativo é bem assegurado, sempre 
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exerce profunda influência sobre a qualidade moral da vida cívica”. 
Quer isso significar que a liberdade é importante não só porque 

favorece as escolhas dos indivíduos, mas, também por que leva a 
uma melhor participação dos cidadãos nos assuntos de sua 
comunidade política; leva, portanto, a um melhor exercício da 
cidadania, que faz com que essa qualidade moral, da qual trata 

Rawls, na esfera da vida cívica seja, de fato, garantida e efetivada.  
Os indivíduos que, no decorrer de suas vidas, são os mais 

afetados pelos processos de exclusão social – e que, portanto, são 
obrigados a conviverem com todas as formas possíveis de privações 
em razão de suas restringidas condições socioeconômicas que 
diminuem suas possibilidades de uma vida digna e em condições 
satisfatória – são, em geral, aqueles que mais acreditam e, portanto, 
lutam para escaparem de determinadas condições de vida as quais 
não escolheram livremente viver. Nesse contexto em que a 

desigualdade entra em cena, Kliksberg argumenta: 
 

Os setores menos favorecidos [encontram] menos alternativas em 
termos de saúde, o que, por sua vez, reduz fortemente suas 

chances de melhorar economicamente. [...]. [Por isso], captar os 
modos de operação das desigualdades pode ser da mais alta 
relevância para a definição de políticas, a estruturação de parcerias 

em torno da saúde pública e delimitação dos papeis que os 
diferentes atores podem desempenhar a seu favor. (SEN; 

KLIKSBERG, 2010, p. 167). 

 
Desse ponto de vista, poder-se-ia argumentar que o 

verdadeiro espírito da democracia residiria, por excelência, na 
liberdade de participação e no poder que o povo tem para – por meio 

de suas organizações, como, por exemplo, os movimentos sociais – 
proteger e defender seus interesses gerais frente à atuação dos 
interesses particulares que muitas vezes se mostram na forma de 

interesse coletivo. Desse modo, influenciar a agenda dos governos – 
aos quais competem decidir quais políticas serão adotadas para a 
condução da vida dos indivíduos – configura uma meta fundamental 
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a ser perseguida por toda sociedade que preferiu a democracia à 
outras formas de constituições.  

O interessante na análise do desenvolvimento é que – à 
medida que o povo se une para reclamar e reivindicar, 
publicamente, melhoras para a coletividade – todos os serviços 
sociais podem ser prestados com mais qualidade e eficiência. Como 

argumenta Sen (2010, p. 206): “em uma democracia, o povo tende 
a conseguir o que exige e, de um modo mais crucial, normalmente 
não consegue o que não exige”. Nesse contexto, são notáveis as 
contribuições da democracia para a eliminação de privações que 
tolhem as liberdades dos indivíduos relativamente aos desejos e 
anseios de uma vida boa, leia-se: aquela livre de privações de 
liberdade de escolha, conforme já fora dito anteriormente.   

 
4 LIBERDADES POLÍTICAS E NECESSIDADES ECONÔMICAS 

 
Uma questão interessante – e que Sen pontua para fins de 

esclarecer melhor a importância da democracia para a temática do 
desenvolvimento – diz respeito à ênfase no argumento sobre o peso 
das necessidades econômicas, como suposto obstáculo à opção pela 
liberdade política. Diz ele: “Porque se preocupar com a sutileza das 
liberdades políticas diante da esmagadora brutalidade das 
necessidades econômicas intensas?”. (SEN, 2010, p. 194). Essa é, 
sem dúvida, uma questão fundamental a qual cabe maiores 
considerações. 

Para que seja entendida de um modo mais claro possível, 
essa questão poderia ser formulada também do seguinte modo: há 

alguma razão para que os indivíduos escolham as liberdades 
políticas em detrimento da escolha das soluções para seus 

problemas econômicos mais urgentes? Quais são essas razões? 6  

                                                            
6 De acordo com Sen (2010, p. 194): “existe nessa linha de análise a retórica frequentemente repetida: 

o que deve vir primeiro – eliminar a pobreza e a miséria ou garantir liberdade política e direitos civis, 
os quais, afinal de contas, têm pouca serventia para os pobres?”. 
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Esmiuçando a questão, Sen mostra que, de fato, há razões 
sim para que a liberdade política tenha precedência relativamente à 

força das necessidades econômicas. Uma dessas razões, como ele 
defende, reside no fato de que: “as liberdades políticas podem ter o 
papel fundamental de fornecer incentivos e informações na solução 
de necessidades econômicas acentuadas” (SEN, 2010, p. 195). Nessa 

linha de raciocínio, as liberdades políticas e civis podem ser vistas e 
concebidas como instrumentos através dos quais se dão aos 
governantes as informações principais sobre as necessidades 
econômicas da coletividade. Para que essas informações cheguem 
até eles, novamente se destaca o espaço da participação dos 
indivíduos onde eles discutem os seus problemas e fazem os 
encaminhamentos necessários às suas soluções.   

É importante, também, reconhecer que as desigualdades 
socioeconômicas têm a propriedade de funcionar como uma grande 

barreira que bloqueia o acesso da maior parte dos indivíduos aos 
elementos fundamentais para o desenvolvimento de suas 
potencialidades e capacidades. Nesse contexto, o desafio consiste em 
remover essas barreiras para que eles (os indivíduos) possam, com 
liberdade, desfrutar dos benefícios que melhoram a vida de cada um 
na medida em que melhora a vida de todos coletiva e socialmente.  

Pode-se ressaltar que a pertinência desses argumentos – que 
se constituem em defesa da precedência das liberdades políticas 
sobre as necessidades econômicas – não está em mostrar quem, de 
fato, deve vir em primeiro ou em segundo lugar, mas, sim em 
reconhecer que cada uma delas (tanto a liberdade política quanto a 
solução dos problemas econômicos) tem, sem dúvida, suas 

contribuições no processo de construção de uma sociedade com 
mais oportunidade. Tanto o combate à pobreza e à fome quanto a 

garantia de liberdade política e direitos civis são relevantes no 
processo de construção de uma sociedade melhor, de modo que 
estabelecer uma hierarquia não parece ser o modo mais adequado 
de compreender os seus significados. Como argumenta Sen (2010, 
p. 194/195): 
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Será esse um modo sensato de abordar os problemas das 

necessidades econômicas e liberdades políticas – em função de 
uma dicotomia básica que parece solapar a relevância das 
liberdades políticas porque as necessidades econômicas são 

demasiado prementes? Afirmo que não, que esse é um modo 
totalmente errado de ver a força das necessidades econômicas ou 

de compreender a relevância das liberdades políticas. As 
verdadeiras questões que têm de ser abordadas residem em outra 
parte, e envolve observar amplas inter-relações entre as liberdades 

políticas e a compreensão e satisfação das necessidades 
econômicas.  

 
As liberdades políticas próprias de uma democracia são 

relevantes não só porque ampliam a participação dos indivíduos e 
sua influência, ainda que pequena, nos centros de poder (nos 

comandos onde se tomam as decisões que vão se repercutir na vida 

de todos), mas também por ajudar a delimitar a própria noção de 
necessidade econômica.  

Ora, não se pode saber o que, de fato, constitui, em termos 
conceituais, a necessidade econômica de um povo sem que se tenha 
antes fixado o que, em verdade, compreende esse tipo de 
necessidade, ainda que ela exista de fato. Assim, para a delimitação 
desse conceito, a discussão púbica se torna um assunto e uma 
prática interessante. Como o próprio Sen (2010, p. 195) refere: 
“nossa conceituação de necessidades econômicas depende 
crucialmente de discussões e debates públicos abertos, cuja garantia 
requer que se faça questão da liberdade e de direitos civis básicos”. 
Neste contexto a discussão pública dos assuntos de interesse geral 

se torna interessante porque é através dela que os indivíduos 
chegam ao consenso comum sobre quais são as suas necessidades.  

Essa perspectiva seniana que toma e valoriza a discussão 

pública como mecanismo para a conceituação das necessidades da 
coletividade – dentre elas, a necessidade econômica – não está tão 
longe da perspectiva habermasiana, especificamente aquilo que 
Habermas chamara de agir comunicativo: 
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Falo em agir comunicativo quando os atores tratam de harmonizar 

inteiramente seus planos de ações e de só perseguir suas 
respectivas metas sob a condição de um acordo existente ou a se 
negociar sobre a situação e as consequências esperadas. Em ambos 

os casos, a estrutura teleológica da ação é pressuposta na medida 
em que se atribui aos atores a capacidade de agir em vista de um 

objetivo e o interesse em executar seus planos de ação. 
(HABERMAS, 1989, p. 165). 

 
A execução do plano de ação dos indivíduos depende muito 

da atmosfera política sob a qual eles vivem. Se o plano de ação tem 
como uma de suas estratégias a realização de atos de protestos 
contra o governo, se o regime que rege a vida dos indivíduos for 
autoritário, a execução do plano tende a ficar comprometida. Se, por 

outro lado, esse regime for uma democracia, o sucesso da execução 

do plano dependerá, sobretudo, da capacidade do grupo em 
harmonizar seus interesses que, depois de passarem pelo consenso, 
ganham a propriedade de serem interesses da coletividade. Para 
tanto, é necessário que eles tenham a liberdade de discutir 
publicamente suas ideias para que possam, assim, chegar a um 
consenso. Em concordância com os argumentos de Habermas e 
reconhecendo a importância do debate público aberto, Sen (2010, p. 
208), defende: 

 
Discussões e debates públicos permitidos pelas liberdades políticas 
e os direitos civis também podem desempenhar um papel 

fundamental na formação de valores. Na verdade até mesmo a 
identificação de necessidades é inescapavelmente influenciada pela 
natureza da participação e do diálogo público.  

 
Por meio da liberdade de participar nas discussões 

referentes aos assuntos públicos de seus interesses e da sociedade é 
que os indivíduos trazem à baila as suas necessidades para o 
conhecimento de todos, sobretudo, daqueles que – junto com eles – 
são os principais responsáveis por traçar os caminhos possíveis para 
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a solução dessas necessidades, sobretudo as econômicas. Nesse 
sentido, Sen (2010, p. 149) argumenta: “o uso de prerrogativas 

democráticas é parte crucial do exercício da própria elaboração de 
políticas econômicas”. Nessa mesma linha, Kliksberg também 
defende que: “numa democracia, as políticas públicas são as 
principais responsáveis por garantir os direitos de todos os 

cidadãos” (SEN; KLIKSBERG, 2010, p. 203), daí a razão pela qual a 
participação se torna fundamental em sociedades 
democraticamente estruturadas. Em suma, como ressalta Sen 
(2010, p. 208), na mesma linha de Habermas: “a força da discussão 
pública pode fazer com que a própria democracia funcione melhor”.  
 
5 CONCLUSÃO 
 

 Relativamente ao aspecto metodológico, tendo em vista o 

alcance dos fins da pesquisa, a estratégia adotada foi um trabalho de 
leitura analítica, hermenêutica e comparação intertextual, 
naturalmente começando e terminado com as obras de Sen, pela 
relevância óbvia que comportam para a evolução da pesquisa. Como 
ele argumenta, em referência a Aristóteles, o desenvolvimento 
econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo. O 
desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo, com a 
melhoria da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos.  

 Nesse contexto, cabe a seguinte interrogação: que papel a 
liberdade e a democracia podem desempenhar na construção do 
desenvolvimento de uma sociedade? Eis, portanto, o problema que 
animou a hipótese desse trabalho. Assim a possibilidade de 

contestação surge porque a democracia dá a cada convicção política 
a possibilidade de exprimir-se e de buscar conquistar o ânimo dos 

homens através da livre concorrência.  
É essa ideia de democracia participativa que aqui confere 

fundamento e dignidade à ideia de cidadão e à noção de exercício da 
cidadania. Assim, complementa Kelsen que a participação no 
governo, ou seja, a criação e aplicação das normas gerais e 
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individuais da ordem social que constitui a comunidade, deve ser 
vista como a característica essencial da democracia.  

 É nessa perspectiva ampla que, de fato, se busca 
compreender neste trabalho interdisciplinar a relevância da 
democracia no processo de construção do desenvolvimento humano 
tal como aparece na abordagem de Amartya Sen. Vista por esse 

ângulo, a democracia não somente caracteriza uma forma de 
governo destinada a garantir diversas formas de liberdade, como 
também expande aquelas que já existem à medida que o peso das 
pressões sociais exercidas pelo povo sobre os governantes força-os 
a expandirem os campos das oportunidades que, em geral, 
constituem o objeto fundamental de toda reivindicação.  

Nesse aspecto, pode-se dizer que há uma relação 
indissociável entre democracia e desenvolvimento dado que o 
objetivo deste é melhorar a vida das pessoas, o que é feito 

ampliando-se, sobretudo, suas liberdades através da expansão das 
oportunidades. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio 

Nogueira. São Paulo: Brasiliense, 2013. 102p.  
 
HABERMAS, Jürngen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução de 

Guido A. de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.  
 
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de 

Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. 
 
KELSEN, Hans. A Democracia. Tradução de Ivone C. Benedetti; Jeferson L. 

Camargo; Marcelo B. Cipolla; Vera Barkow. São Paulo: Martins Fontes, 
2000.  

 
OLIVEIRA, Paulo César de. A ética da ação comunicativa em Jürgen Habermas. In: 

Revista Estudos Filosóficos, nº 1 /2008 – versão eletrônica – ISSN 2177-

2967. p. 23-31.  
 



Volume 4: Democracia e Normatização | 61 
 

RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Álvaro de Vita. 3. Ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2008. 746p. (Coleção Justiça e Direito). 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato Social. Tradução de Lourdes S. Machado. 

São Paulo: Nova Cultural, 1987. 202p. (Coleção Os Pensadores). 
 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira 

Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 461p. 
 

________; KLIKSBERG, Bernardo. As pessoas em primeiro lugar: a ética do 
desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado. Tradução de 
Bernardo Ajzemberg e Carlos Eduardo Lins da Silva. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. 404p. 

 





BALCÃO DO CONSUMIDOR ENQUANTO POLÍTICA 

PÚBLICA NA RELAÇÃO DE CONSUMO: A 

DESIGUALDADE INFORMACIONAL I(MUTÁVEL)
1

 

 

Eliete Schneider2 

Natalia Mendonça3 

Yana Voos4 
 
INTRODUÇÃO 

 
A ideia de que os homens possuem direitos é uma invenção 

moderna, tendo surgido e se institucionalizado no decorrer do 
século XVIII. Inicialmente, perfazia-se a ideia de que o Estado era 
superior aos indivíduos que dele faziam parte. Porém, este 
paradigma se modificou no decorrer dos anos, concebendo o 

individualismo como valor central da sociedade moderna. Foi 
justamente este valor central que possibilitou a emergência dos 
direitos do homem, visto que o elemento fundamental das relações 
políticas deixa de ser o Estado e passa a ser o indivíduo (Louis 
Dumont 1985 apud BEDIN, 2002, p.22). 

A partir disso, surgiram as gerações de direitos do homem e 
assim, se concretizaram os direitos humanos, buscando sempre a 
sua efetivação. Assim, a Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil, de 1988, veio consolidar os princípios 
fundamentais dos cidadãos, que buscaram, entre outros aspectos, 
fortalecer o desenvolvimento do ser humano e sua liberdade. 

Desta forma, o presente trabalho busca, fazer a análise 
acerca dos direitos fundamentais do homem, consagrados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na Carta 
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Magna de 1988, e sua forma de efetivação, atraindo a atribuição das 
políticas públicas para este fim. Neste sentido, num viés mais 

restritivo, examinamos o direito do consumidor e de que forma 
poderia ser atenuada, ou até mesmo sanada, a desigualdade 
informacional do consumidor em relação ao fornecedor, visto que 
aquele é vulnerável em relação a este. 

Por conseguinte, após sucinta análise acerca da conceituação 
e demonstração da importância das políticas públicas e da 
vulnerabilidade do consumidor, apresentamos uma das políticas 
públicas na área do direito do consumidor, qual seja, o Balcão do 
Consumidor, localizado no município de Três Passos/RS.  

 

1 AÇÕES EM PROL DA COLETIVIDADE: A IMPORTÂNCIA DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS  
 

O homem, aflorado pelo individualismo, a partir de diversas 
reivindicações as quais fez de forma contínua, durante um longo 
período histórico, fez com que se pudesse reconhecer um progresso 
ético e político da humanidade. Dessa forma, surgiram as gerações 
de direitos do homem. Segundo T. H. Marshall (1967 apud BEDIN, 
2002, p. 42), pode ser dividido da seguinte forma: Direitos Civis ou 
direitos de primeira geração; Direitos Políticos ou direitos de 
segunda geração; Direitos Econômicos e sociais ou direitos de 
terceira geração; Direitos de Solidariedade ou direitos de quarta 
geração. 

Nesse sentido, Norberto Bobbio (1992, p. 18) preceitua que 
“os direitos humanos são direitos históricos, pois nascem no início 
da era moderna com a concepção individualista de sociedade e 

testemunham o progresso histórico da humanidade”. 
A partir da concretização dos direitos humanos, fez-se 

necessária a efetivação dos direitos sociais, políticos, econômicos e 
de solidariedade. Assim, a Carta Magna Brasileira passou por 
diversas adaptações até, em 1988, consolidar os princípios 
fundamentais dos cidadãos da República Federativa do Brasil, 
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abarcado pelo respeito às liberdades e em defesa dos direitos 
humanos internacionalmente discutidos e reverenciados na 

Declaração Universal de Direitos Humanos, publicada em 1948. Ao 
ampliar expressivamente o rol de direitos e garantias fundamentais, 
os legisladores originários objetivaram, entre outros aspectos, 
fortalecer o desenvolvimento do ser humano para a vida em 

sociedade. 
Desta forma, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 positivou o incentivo às políticas públicas através do 
rol de direitos classificados como direitos sociais, exaltando a 
necessidade da participação social e enaltecendo a erradicação das 
desigualdades entre os cidadãos. Especificamente em relação à 
matéria consumerista, que será tratada pelo presente trabalho, 
tratou a Constituição Federal de 1988, em seu art.5º, Inciso XXXII 
assegurar que o “Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”. Entende-se ser esta medida de extrema importância 
para o desenvolvimento de grande parte da sociedade, formada 
pelos consumidores.  
 Neste sentido, entende Amartya Sen (2010), que o 
desenvolvimento de uma sociedade pode ser analisado pelo 
crescimento do Produto Interno Bruto, pelas rendas pessoais, 
modernização, industrialização, avanço tecnológico, inovações, mas 
que não deve ater-se somente a este viés, embora estes fatores 
contribuam para um crescimento na liberdade individual de cada 
cidadão, mas que o crescimento econômico não pode ser 
considerado um fim em si mesmo, visto que para ele fazer sentido, 
deve melhorar a vida dos cidadãos, fortalecendo suas liberdades. 

 Para Sen (2010, p. 32) as liberdades dos indivíduos podem 
ser consideradas elementos constitutivos básicos. Nesse sentido, há 

que se destacar a expansão das capacidades, como chama Sen 
“capabilities” das pessoas. As “capacidades podem ser aumentadas 
pela política pública, mas também, a direção da política pública pode 
ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do 
povo” (SEN, 2010, p.32). 
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 Assim, o desenvolvimento econômico deve ser considerado 
um fator de promoção de liberdades substantivas, pois é através 

dessa liberdade que os indivíduos de tal sociedade podem desfrutar 
para o bem comum. Nessa ótica, Sen (2010, p.18) afirma que “o que 
as pessoas conseguem realizar é influenciado por oportunidades 
econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e condições 

habilitadoras”. 
 Percebe-se que a partir dessa liberdade adquirida pelos 
cidadãos é que vai se fazer jus a todas as prerrogativas de direitos 
abarcadas na Constituição Federal, pois, como se pode citar de 
exemplo, a liberdade de participação política não contribui apenas 
para o desenvolvimento da sociedade, mas como forma de fortalecer 
a liberdade do indivíduo e assim, fazer jus às suas necessidades, 
instituindo para isso, políticas públicas. 

Assim é necessário que se conceitue políticas públicas, para 

que se compreenda a necessidade da liberdade dos cidadãos na 
participação na sociedade de forma intensa, como por exemplo, na 
atuação política e, no caso das relações de consumo, para que 
possam ser atores coadjuvantes, e não meros expectadores. Para que 
tenham conhecimento acerca de seus direitos fundamentais 
enquanto consumidores, e possam de forma lúcida, responsável, 
exercê-los.  

Nesse sentido, corrobora a doutrina de Lindomar Wessler 
Boneti (2006, p. 74), versando que as políticas públicas se definem 
como ações sociais advindas de necessidades da comunidade que 
ganham força ao passarem a seara estatal, que irá intervir para que 
estas possam se concretizar definitivamente. Portanto, de forma 

administrativa, o Estado deverá proporcionar uma interposição 
visando a distribuição de ações, no sentido de auxiliar na melhoria 

de vida de seus cidadãos, repassando-lhes as decisões dos agentes 
de poder – tais agentes não são apenas os representantes políticos, 
mas poderão também ser organizações populares, a exemplo.  

De acordo com a doutrina de Amartya Sen (2000) as 
urgências sociais, com ênfase nas econômicas, pedem uma maior 
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demanda de liberdades políticas e, consequentemente, maior 
participação efetiva dos indivíduos como cidadãos. Esta liberdade 

trará um aspecto de construção, visto que diversas opiniões sobre 
determinada necessidade oferecem uma situação onde haverá mais 
de uma solução para a mesma.  

Esta estrutura democrática do Estado de direito enaltecem 

um panorama de oportunidades, observada a sua liberdade de 
discussão para resolução de seus carecimentos. Esta premissa 
destaca a atuação do cidadão para participante ativo da política 
pública que irá beneficiar o conjunto social como um todo e, 
outrossim, o próprio autor. Ademais, atenta-se que “para expressar 
publicamente o que valorizamos e exigir que se dê a devida atenção 
a isso, precisamos de liberdade de expressão e escolha democrática” 
(SEN, 2000, p. 180).  

Marina Oliveira Freitas (2009), baseada na teoria de 

democracia liberal de T. H. Marshall traz uma segunda visão quanto 
à política pública, mais ampla que a anteriormente difundida por 
Boneti. Esta se baseia no ideal de desvinculação da exclusividade 
estatal, apontando que políticas sociais movidas e firmadas pela 
coletividade também são públicas, não carecendo do aparato estatal 
para ser conceituada como política pública. Podem-se incluir, neste 
sentido, todas as políticas voltadas para o desenvolvimento social. 

Visto que as políticas públicas são em prol da coletividade, 
segundo Jorge Amaral dos Santos e Rogério Gesta Leal (2014), os 
cidadãos são vistos como “clientes” pela gestão pública e deverão 
estar satisfeitos com o que lhes é oferecido, pois esta é uma das 
essências destas ações. Assim, ao estar possibilitado de participar 

destas escolhas e na construção da melhoria social, o indivíduo, 
empoderado, consequentemente também auxilia na estruturação do 

Estado Democrático de Direito. Nada mais justo o cidadão ser 
protagonista de práticas que terão a si mesmo como alvo. 

No Brasil, as políticas públicas têm força na busca pela 
erradicação das desigualdades sociais, tendo ganhado impulso na 
Era Vargas, onde as premissas do governo de Getúlio procuraram 
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atender setores fundamentais do Estado, desde a saúde até o setor 
trabalhista. Entretanto, como já era costumeiro, estes 

empreendimentos eram voltados, primordialmente, para ramos 
específicos de cidadãos, ou seja, grupos determinados. A exemplo, 
os serviços de saúde cresceram progressivamente, atendendo 
cidadãos interioranos, dando a estas ações caráter nacional. Em 

contrapartida, o mesmo atendia a prerrogativas exclusivas do setor 
bancário (FREITAS, 2009). 

Não é desconhecido o caráter coercitivo que predominou no 
período ditatorial. Neste instante as políticas públicas foram 
deixadas de lado para ceder a censura do governo, retornando 
apenas no ano de 1988 com os ideais da promulgação da 
Constituição brasileira do referido ano. O Estado assume a 
responsabilidade de fazer com que as políticas públicas se efetivem, 
segundo disposto no artigo 5º da lex mater, como, por exemplo, a 

proteção ao consumidor que será melhor explanada no tópico 
posterior.  

Com os estudos do professor Carlos Aurélio Faria, Daniel 
Cavalcante Silva (2011) faz uma análise acerca da problemática que 
ainda persiste, atualmente, quanto às políticas públicas, mesmo 
havendo a garantia normativa. Isto por que nos dias atuais, no 
Brasil, dificilmente discute-se o momento após a implementação da 
política, bem como a sistemática desta. Necessita-se abrir um campo 
mais amplo para debates quanto à temática, juntamente com a 
estimulação na sociedade civil da importância do engajamento em 
tais causas. Assim, nas palavras de Silva,  

 
O desejável é que todos os afetados e envolvidos em política 

pública participem o máximo possível de todas as fases desse 
processo: identificação do problema, formação da agenda, 

formulação de políticas alternativas, seleção de uma dessas 
alternativas, legitimação da política escolhida, implementação 
dessa política e avaliação de seus resultados (2011, grifo nosso).  
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Ainda, é importante a distinção de planos de governo e 
políticas públicas, precisamente definida pela doutrinadora Maria 

Paula Dallari Bucci (2002, apud, SILVA, 2011), onde esta explicita 
que, apesar da proximidade de tais dispositivos, estes não são 
sinônimos. Pode-se apresentar as políticas públicas como ações mais 
amplas que o plano, visto que podem se implementar por 

instrumento jurídico diferente daquele, em busca de satisfazer 
propósitos relevantes para o meio social, que serão incentivadas pelo 
Estados, crucialmente, na promoção e implementação dos direitos 
fundamentais garantidos pela Constituição.  

Em suma, como dispõe a autora Celina Souza (2006, p. 26) 
é a política pública  

 
O campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar 

o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo 
ou curso dessas ações (variável dependente).  

 
 Destarte, pode-se afirmar que as políticas públicas são 
práticas a serem desenvolvidas no intuito de suprir alguma 
deficiência na sociedade. Há políticas públicas em diversas áreas, 
estimuladas por iniciativa do Estado. Como exemplos, políticas 
públicas na área da saúde, educação, segurança pública, entre 
muitas outras. Destaca-se a importância das políticas públicas, 
realizando-se um recorte e referindo-se ao caso brasileiro, vez que 
há milhares de habitantes, com baixíssima renda, e que dependem 
das políticas públicas para sobreviver.   
 

2 A VALIA DA DEFESA DO CONSUMIDOR DETERMINADA 
COMO DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL 

 

É imprescindível que o Estado desenvolva políticas públicas 
de maneira efetiva, no segmento social, assegurando o direito à 
cidadania, como ao promover a defesa do consumidor. Esta ação é, 
inclusive, consagrada na Carta Magna como sendo obrigatória. No 
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artigo 5º, inciso XXXII, do dispositivo dito, define-se que “o Estado 
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

Ainda, no artigo 170, V, do mesmo instituto, tem-se a 
prerrogativa da defesa ao consumerista como um dos princípios 
gerais da atividade econômica, sendo que “a ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social”. O artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias determinou que um código de defesa ao consumidor 
fosse elaborado cento e vinte dias após a promulgação da 
Constituição, de acordo com Bruno Miragem (2014).  

Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor, doravante 
Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 foi criado a partir da 
prerrogativa do inciso XXXII do artigo 5º citado, trazendo consigo 
forte influência do princípio da vulnerabilidade do consumidor, uma 

vez que o fornecedor está à frente deste, dispondo de vantagem em 
posições e circunstâncias perante seu cliente e então atuando como 
uma política pública no sentido de promoção da proteção do elo 
frágil das relações consumeristas para que este tenha assegurada a 
liberdade de escolha ao adquirir um produto ou serviço. 

Em vista disso, a defesa consumerista é uma determinação 
que visa assegurar e efetivar a obrigatoriedade do inciso XXXII do 
artigo 5º da promoção desta ação. Ao promulgar este dispositivo, o 
Estado vinculou-se a conceder e abonar prestações de direitos 
sociais positivos para o equilíbrio das relações de consumo. Nas 
palavras de Cláudia Lima Marques (2009, p. apud SILVA, 2015), esta 
prerrogativa visa “assegurar afirmativamente que o Estado-Juiz, 

que o Estado-Executivo e o Estado-Legislativo realizem 
positivamente a defesa, a tutela dos interesses destes 

consumidores”. Logo, prerrogativa tratada é direito fundamental 
que expressa a obrigação de agir do Estado em situações de 
desigualdade social, como no caso da defesa do consumidor. 

Observa-se a necessidade das políticas públicas na seara 
consumerista, que buscam auxiliar na desigualdade entre os polos 
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da relação, fornecedor e consumidor, em vista da vulnerabilidade 
deste último, promovendo a asserção do artigo quinto. Assim, 

visando equiparação, trata-se os iguais de forma igual e os desiguais 
na medida de sua desigualdade.  

Portanto, conforme os conhecimentos de Silva (2015), as 
relações de consumo são, intrinsecamente, desiguais. Este fato 

advém de sua própria natureza. Consequentemente, ao deparar-se 
com uma situação do gênero, o Estado deverá dispor de seu poderio 
para implementar o reconhecimento dos direitos (constitucionais) 
fundamentais em favor dos mais vulnerável – consumidores – para 
que se evite a dominância do núcleo mais forte.  

Por fim, corroborando as palavras de Marco Antônio Castro 
Costa (2009, p. 42)  

 
A inscrição dos direitos relativos à defesa do consumo reporta-se 

aos textos constitucionais brasileiros - inicialmente com a 
Constituição Imperial de 1824 - e vai acompanhando, com algumas 
supressões e acréscimos, o trajeto evolutivo constitucional 

culminando no atual diploma de 1988. [...] A título de 
esclarecimento, importa reconhecer esses direitos para além de 
sua instância normativa, ou seja, também como uma instância 

política a ser viabilizada por meio de políticas públicas concretas, 
forma de expressão da função planejadora do Estado. 

 

 Há que se asseverar que desde a criação, e a consequente 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, houve significativas 
mudanças na seara do direito do consumidor. A exemplo da 
responsabilidade civil do fornecedor por vícios ou defeitos nos 
produtos ou serviços, antes do Código de Defesa do Consumidor, 

haveria o consumidor de realizar toda a prova de culpa do 
fornecedor, para então ter direito à substituição de produto, ou 
devolução de valores, uma vez que a responsabilidade civil era 

subjetiva, significando a necessidade de prova de culpa.  
 Em decorrência da aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor, de forma geral, 
passou a ser objetiva, o que significa que o consumidor necessita 
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provar apenas o dano advindo da utilização do produto ou serviço, 
e o nexo causal, que seria a comprovação de que o dano adveio 

necessariamente da utilização do produto ou do serviço, sem a 
necessidade de provar que o fornecedor tenha colaborado de forma 
culposa para a ocorrência do dano.  
 O Código de Defesa do Consumidor deixa muito claro o 

objetivo de proteger o consumidor, a parte mais fraca da relação de 
consumo. Também busca por meio de seu texto esclarecer ao 
consumidor quais são os seus direitos na ocorrência de vícios 
(quando o produto não funciona para a finalidade a que se destina), 
ou na ocorrência de defeitos (quando o produto ou serviço 
apresentar risco à saúde ou integridade do consumidor).  
 Acredita-se que por meio das informações repassadas pelo 
Código de Defesa aos consumidores, cria-se a possibilidade de estes 
exercerem conscientemente seus direitos, desenvolvendo-os 

enquanto cidadãos, os empoderando da condição de pessoas que 
lutam por seus direitos, que resolvem suas demandas, garantindo a 
eles respeito e dignidade. 
 A seguir, preocupa-se o presente trabalho em esboçar uma 
forma de política pública criada para auxiliar os consumidores na 
resolução de demandas advindas das relações de consumo. Trata-se 
do Balcão do Consumidor do município de Três Passos/RS.   

 
3 A UTILIZAÇÃO DO BALCÃO DO CONSUMIDOR DE TRÊS 
PASSOS COMO FORMA DE POLÍTICA PÚBLICA 

 
O Balcão do Consumidor, instalado no município de Três 

Passos desde março de 2015, surgiu em decorrência de um convênio 
firmado entre a UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, Município de Três Passos/RS e 
Ministério Público Estadual, através do qual se busca a resolução ou 
o tratamento de conflitos oriundos de relações de consumo.  

Por meio de promoção e programação, o Balcão do 
Consumidor procura socializar informações adequadas para 
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capacitar os consumidores a fazerem escolhas acertadas de acordo 
com suas necessidades, garantindo o exercício da cidadania. Ainda, 

o projeto tem como objetivo promover a aplicação prática dos meios 
alternativos e adequados de tratamento de conflitos oriundos das 
relações de consumo, por meio da conciliação e mediação 
extrajudicial. 

O trabalho realizado no Balcão do Consumidor é totalmente 
extrajudicial. O consumidor vem até o Balcão, relata a situação 
conflitiva pela qual esteja passando em decorrência de algum 
produto adquirido ou serviço contratado, e a primeira tentativa de 
contato do Balcão com o fornecedor deste produto ou serviço é 
realizada por telefone, em que muitas das demandas já são 
solucionadas.  

Caso por telefone não haja solução, o Balcão do Consumidor 
envia uma CIP – Carta de Informações Preliminares, informando ao 

fornecedor da reclamação trazida pelo consumidor, e solicitando 
que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca de tal fato, 
apresentando, se possível, uma solução para o caso.  

Na hipótese de através da CIP ainda não ser apresentada 
solução, tem-se uma terceira possibilidade, que é o agendamento de 
sessão de conciliação ou mediação, na tentativa de que as partes, por 
meio do diálogo, cheguem a um denominador, pondo fim ao conflito 
decorrente de relação de consumo.  

O percentual de acordos é muito relevante. Tem-se dados de 
que pelo menos 70% (setenta por cento) das demandas são 
solucionadas. Estes dados refletem os benefícios da resolução 
extrajudicial, que é muito mais célere, menos onerosa, e que traz aos 

consumidores envolvidos, a situação de empoderamento, por terem 
eles próprios conseguido resolver a situação. Assim sendo, o Balcão 

do Consumidor tem sido visto pelos próprios consumidores como 
política muito positiva, pois ela faz com que se fortaleça a liberdade 
humana e o desenvolvimento, de forma que a população 
compreenda de forma consciente os seus direitos e a quem possam 
se socorrer para efetivá-los. 
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3.1 Análise de caso prático como demonstração da efetividade 
do Balcão do Consumidor  

 
No caso que se pretende analisar no presente trabalho, o 

consumidor adquiriu um aparelho televisor no dia 13/08/2016 no 
valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) junto à 

fornecedora, sendo que o consumidor buscava um aparelho LG 
Smart, que possuísse funções de navegação na internet, como 
Netflix, YouTube, Google, entre outros aplicativos. Após instalar a 
televisão, o consumidor ao fazer o uso do produto, percebeu que este 
não possuía as funções que lhe haviam informado no momento da 
compra.  

Desta forma, o mesmo procurou o Balcão do Consumidor 
para solicitar a troca do produto.  Em contato com a fabricante, por 
intermédio da atendente Tatiane, a mesma menciona não ser 

responsável pela negociação feita entre o consumidor e o vendedor 
na loja (Protocolo: CNN170221854609). 

 À posteriori, no dia 06/03/2017 o Balcão do Consumidor 
entrou em contato com a empresa reclamada, através do setor 
jurídico, para verificar qual a solução apresentada pela mesma. Em 
resposta, a fornecedora informou que a TV possui acesso à internet, 
somente não suportando um aplicativo do Google, e devido a este 
motivo, não haveria possibilidade de efetuar um acordo (troca ou 
devolução do valor pago). 

Mediante a informação trazida, foi agendada sessão de 
conciliação/mediação para a data de 28/03/2017, no Balcão do 
Consumidor/Procon Três Passos/RS, onde, juntamente com a 

Coordenadora do Balcão do Consumidor, professora Eliete Vanessa 
Schneider e a estagiária Yana Paula Both Voos, compareceram o 

reclamante e a reclamada por preposto, sendo que houve 
autocomposição nos seguintes termos: A reclamada irá proceder na 
troca do televisor adquirido pelo reclamante, e entregará outra, 
Samsung, com acesso a navegador e aplicativos Netflix e Youtube, 
sendo que o consumidor, ora reclamante, pagará uma diferença no 
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valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em 3 (três) parcelas, visto 
que o televisor que irá receber em troca possui valor superior ao que 

ele havia adquirido anteriormente. 
Importante ressaltar que o que se pode verificar neste caso 

foi o vínculo anterior entre as partes, tendo em vista que ambas 
mencionaram zelar pela relação de consumo existente já há muitos 

anos, e o intuito de dar continuidade a esta relação, não podendo 
permitir que este atual conflito, os impedisse de dar continuidade 
nesta relação.  

O reclamante afirmou que por muitos anos é cliente da 
fornecedora, que sempre foi bem atendido, sendo este o primeiro 
conflito a surgir em todos os anos em que é cliente. Já a reclamada, 
por meio de seus prepostos (Gerente e Vendedora), afirmou que o 
reclamante é cliente muito especial, que sempre honrou com suas 
obrigações, e que não haveria intuito em “perder” o dito cliente. A 

própria vendedora afirmou que o cliente sempre foi seu “amigão”.  
Assim sendo, ambos cooperaram para chegar a uma solução 

consensual onde todas as partes resultaram ganhadoras, sendo 
importante mencionar que o papel da Coordenadora neste caso 
concreto, foi muito mais de mediadora do que conciliadora, tendo 
em vista que em nenhum momento foi dada qualquer opinião, ou 
forçado algum acordo. O que se fez foram somente perguntas, no 
sentido de que as partes pensassem no motivo que gerou o conflito, 
e na sua solução, questionando as partes qual seria a melhor forma 
de tratar o conflito originado, para que esta relação entre eles 
pudesse continuar.  

Há que se mencionar que, legalmente, haveria muita 

discussão acerca da existência ou não de direito do consumidor na 
troca do produto ou devolução de valores, tendo em vista que o fato 

do televisor não apresentar navegador de internet, não o torna um 
produto com vício de funcionamento, nos termos do art. 18, § 6º do 
Código de Defesa do Consumidor:  

 
§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 
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I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, 
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 
 III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem 
inadequados ao fim a que se destinam. 

 
Entretanto, se restasse comprovado que o consumidor 

solicitou um produto que viesse com o navegador, e a vendedora 
houvesse lhe dito que o televisor adquirido possuiria tal navegador, 
aí sim, haveria direito do consumidor, de acordo com o Inciso III 
supra informado, vez que nesta condição o produto seria 
inadequado para a finalidade a que se destinava, qual seria, a de 
apresentar um navegador de Internet. Mas isso, sem dúvida, 
dependeria de prova, o que extrajudicialmente, seria difícil ocorrer. 

Assim, foi possível às partes que chegassem a uma solução 
para o conflito apresentado, sendo que essa decisão a qual chegam 
as partes por meio da mediação, se torna satisfatória para os 
implicados, tendo em vista que “é um meio indiscutível para tornar 
realidade a autonomia do sujeito”, conforme preceitua Nuria Belloso 
Martin (apud SPENGLER, 2011, p. 328). 

Além do auxílio do Balcão do Consumidor na resolução de 
conflitos advindos das relações de consumo, o projeto também atua 
na construção de conhecimento e educação para o consumo. São 
realizadas palestras com alunos nas escolas do município de Três 
Passos/RS, e também com grupos de idosos, no intuito de repassar 
informações importantes no que tange às relações de consumo.  

Verifica-se a importância desta construção de 

conhecimento, como forma de desenvolvimento intelectual dos 
consumidores. Esta construção resulta na tomada consciente de 
decisões e de exigência de cumprimento dos direitos do consumidor.  
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CONCLUSÃO 

 

Portanto, através de suas atribuições de proteção e defesa 
aos direitos dos consumidores, o Balcão do Consumidor é uma 
política pública, constituída a partir de um convênio firmado entre 
a UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, Ministério Público, Município de Três Passos/RS, e 
se traduz em uma ferramenta de equilíbrio entre fornecedor e 
consumidor, possibilitando ao último uma escolha consciente no 
momento da aquisição de produtos ou serviços, efetivando desta 
forma os princípios dispostos no Código de Defesa do Consumidor, 
e atenuando a desigualdade informacional presente nas relações de 
consumo.  

A partir da presente análise nota-se a posição de 
vulnerabilidade informacional do consumidor perante o fornecedor, 

que ultrapassa a omissão alcançando as informações repassadas de 
forma manipulada, deturpada, fraudulenta. As normas brasileiras 
dispõem objetivamente quanto ao assunto, sendo que a 
problemática maior se encontra na realidade prática. Assim, 
destaca-se o Balcão do Consumidor enquanto política pública, como 
projeto de prevenção e reparação, garantindo proteção e defesa 
técnica quanto aos direitos dos consumidores, sendo uma ponte 
entre consumidor em seu viés vulnerável, e fornecedor, detentor das 
informações, atenuando a desigualdade informacional existente 
entre ambos.  
 Verifica-se a partir do Balcão do Consumidor, que a 
desigualdade existente entre fornecedor e consumidor no âmbito 

das informações – a chamada vulnerabilidade informacional- pode 
ser reduzida através de trabalhos que tenham o sentido que tem o 

Balcão do Consumidor, o de repassar ao consumidor as informações 
necessárias à educação para o consumo, bem como, acerca dos 
direitos e possibilidade de exigência destes diante de qualquer 
situação de vício ou defeito em produto ou serviço.  



78 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

 Quanto mais os consumidores entenderem de direito do 
consumidor, acredita-se que menos violações ocorrerão. E o Balcão 

do Consumidor enquanto política pública emancipatória trabalha 
para isso, seguindo a tese de Amartya Sen no que se refere às 
liberdades “instrumentais”, as quais contribuirão para o aumento e 
o fortalecimento da liberdade humana de modo geral e assim, 

resolvendo os conflitos existentes, e evitando os novos. 
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A PRODUÇÃO E O USO INDISCRIMINADO DE 

AGROTÓXICOS NO BRASIL: A OMISSÃO DOS ENTES 

PÚBLICOS E A INSUSTENTABILIDADE 

 

Daniela Gomes1 

Deborah Machado2 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A problemática do uso indiscriminado de agrotóxicos no 
Brasil vem estimulando importantes reflexões interdiciplinares, 
uma vez que, ao longo dos anos, frente a comprovação científica dos 
impactos nocivos de tais insumos químicos na saúde humana e no 
meio ambiente, vem se observando a necessidade de 
regulamentação e fiscalização para além de sua de sua produção e 

utilização, de modo a contemplar mecanismos que desestimulem 
e/ou limitem seu emprego na produção de alimentos. 
 Neste sentido, este artigo tem como escopo relacionar a 

produção e o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil com a 
degradação ambiental, sob a ótica filosófica da sustentabilidade de 
Amartya Sen, o que vai de encontro aos mandamentos 
constitucionais que estabelecem o direito à alimentação e à saúde 
(artigo 6) e o dever que incumbe a coletividade e, em especial, ao 
poder público, de propiciar um ambiente sadio e ecologicamente 
equilibrado às presentes e futuras gerações (artigo 225).  
 Outrossim, a partir do que foi enunciado acima, questiona-
se: quanto a produção e ao uso indiscriminado de agrotóxicos, de 
que forma as ações e/ou omissões dos entes públicos, instigam e 
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do Sul – UNISC. Bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo – UPF. Docente da Graduação 
em Direito da Faculdade Meridional – IMED. Advogada. E-mail: danielagomes@imed.edu.br. 

2 Mestre em Direito pela Universidade Regional Integrada – Campus de Santo Ângelo/RS – URISAN, 

Graduada em Direito pela Universidade Regional Integrada – Campus de Erechim/RS, Graduada em 

Arquitetura pelo Centro Universitário Ritter dos Reis – UNIRITTER – Porto Alegre/RS, Advogada e 
Arquiteta. Contato: deborah55machado@gmail.com. 
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favorecem a violação do direito à alimentação (adequada e saudável) 
e igualmente de outros direitos (a exemplo do direito à saúde e do 

direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado) ao não 
oportunizar (frente a ausência direito à informação e a inexistência 
de normas restritivas ao uso de agrotóxicos) aos cidadãos a escolha 
dos produtos que irão consumir?  Quanto ao problema ora proposto, 

existem instrumentos legais que poderiam dar conta da violação ao 
direito à alimentação e auxiliar o “re”estabelecimento da 
sustentabilidade e da justiça social?  
 Para enfrentar tais questionamentos adota-se o método de 
pesquisa dedutivo, com aporte na revisão bibliografica e na análise 
da legislação vigente sobre o tema. Como parâmetros para as fontes 
de pesquisa, estipulou-se uma base de dados que envolvesse o 
impacto ambiental no uso de agrotóxicos, sua eventual 
responsabilidade pela precarização da saúde pública e relação com 

o aumento de casos de câncer.  
 
1. A INSUFICIENTE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE 
AGROTÓXICOS 
 

Historicamente é possível contextualizar no século XVIII o 
prelúdio do emprego dos agrotóxicos na agricultura, visto que com 
o advento da Revolução Industrial e a migração da população rural 
para as cidades, houve a necessidade de suprir a alta demanda 
alimentícia que se instaurava. Associado a isso e a rotação de 
culturas, o avanço tecnológico da agricultura teve seu pior momento 
com o surgimento de pestes e doenças que prejudicaram grande 

parte das lavouras, não havendo métodos eficazes para sua 
exterminação, impedindo um sadio desenvolvimento das plantas e, 

consequentemente, não sendo suprida a demanda alimentícia 
gerada pelo aumento populacional. Desse modo, iniciaram-se 
pesquisas para o desenvolvimento de técnicas de proteção das 
culturas e extermínio das pragas. Soluções estas que, em um 
primeiro momento, não se mostraram muito eficazes. No entanto, a 
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partir de 1940, a indústria produtora destes agentes químicos teve 
trajetória exemplar, atingindo, em 1950, um patamar de prestígio, o 

qual adveio de lugar incomum, mais especificamente da Guerra do 
Vietnã (BORGES FILHO, 2004).  

Ressalta-se que os avanços na produção de agentes químicos 
foram impulsionados pelas duas grandes Guerras Mundiais e a 

Guerra do Vietnã, posteriormente adaptados para a produção de 
agentes químicos com a finalidade de combater pragas e doenças. 
Nesse sentido, a Guerra do Vietnã foi de extrema importância para 
a indústria agrícola e a utilização em larga escala de agrotóxicos. Isso 
tudo porque os Estados Unidos, ao entrar em conflito com o Vietnã, 
para ter sucesso em sua empreitada, fez uso de um defensivo 
agrícola altamente tóxico chamado “Agente Laranja”, que acarretava 
o desfolhamento das plantas e, consequentemente, deixava os 
soldados vietnamitas expostos pela perda da camuflagem natural 

(BORGES FILHO, 2004). 
 Nesse mesmo sentido, Lucchesi (2005, p. 03), assevera: 
 

1. Os agrotóxicos começaram a ser usados em escala mundial após 
a segunda grande Guerra Mundial. Muitos deles serviram de arma 

química nas guerras da Coréia e do Vietnã, como o conhecido 
“agente laranja”, desfolhante que dizimou milhares de soldados e 

civis, além de ter contaminado rios e mares e seres vivos presentes 
nos ambientes em que foi jogado. 2. Nos anos 50, os agrotóxicos, 
juntamente com os fertilizantes e as máquinas agrícolas, foram os 

promotores da chamada “Revolução Verde”. Era a chegada 
impactante da tecnologia à produção agrícola que prometia acabar 
com a fome no mundo. Embora tenha sido muito eficiente em 

aumentar a produção agrícola, o mundo viria a perceber que as 
populações famintas haviam aumentado desde os anos 50 até os 
dias atuais. Isso sem contar a poluição química e os 

envenenamentos dos agricultores, consumidores e dos alimentos.  

  

Com o sucesso na utilização destes agentes químicos nas 
guerras, passou-se a emprega-los na lavouras, exterminando 
grande parte das pragas e doenças, em detrimento da saúde 
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daqueles que eram expostos a eles e da qualidade dos alimentos. 
Com o passar dos anos, principalmente a partir da década de 50 e 

60, em razão do crescimento demográfico em grandes proporções, 
passou-se a utilizar ainda mais agrotóxicos a fim de aumentar a 
produtividade e suprir a demanda alimentícia, acarretando danos 
ambientais que passaram a ser evidentes, chamando a atenção da 

comunidade científica internacional (BORGES FILHO, 2004).  
 O primeiro alerta à humanidade quanto ao uso 
indiscriminado de agrotóxicos foi dado por Rachel Carson, no ano 
de 1962, por intermédio da obra “Primavera Silenciosa”, advertindo 
sobre os efeitos devastadores do uso imoderado de químicos 
agrícolas, em especial o DDT (dicloro-difenil-tricloroetano), 
pesticida de produção barata, altamente eficiente a curto prazo, mas 
com efeitos devastadores à saúde humana ao longo do tempo. No 
Brasil, por exemplo, foi difundida a informação de que para fazer o 

uso “correto” deste pesticida, o agricultor deveria usar o próprio 
braço dentro do recipiente, facilitando a mistura (CARSON, 1969, p. 
28-47). 

Com o passar dos anos a utilização de agrotóxicos só tem 
aumentado, não só pela necessidade criada aos agricultores em prol 
de alta produtividade, como também pela quantidade de dinheiro 
que a indústria de agrotóxicos impulsiona. Multinacionais como 
Monsanto, Dow e Bayer, mesmo envolvidas em vários processos 
judiciais em razão dos danos causados por seus produtos químicos,3 
continuam a produzi-los desenfreadamente. Todavia, no Brasil não 
há uma legislação constituída com escopo de restringir a utilização 
de agrotóxicos na produção de gêneros alimentícios. 

Nos últimos anos o Brasil se tornou o maior consumidor 
de agrotóxicos do mundo, atingindo a proporção de 19% do 

mercado mundial e mais de um bilhão de litros despejados em terras 

                                                            
3 A exemplo, a Monsanto enfrenta em uma corte do distrito de São Francisco, nos Estados Unidos, 91 

processos iniciados por parentes e/ou pessoas que sofrem de linfoma non-Hodgkin (tipo de câncer 

que afeta o sistema linfático) e a acusam pela exposição ao glifosato, por ter ocultado que o componente 
pode causar câncer (ENVIRONMENTAL HEALTH NEWS, 2017). 
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brasileiras, ultrapassando os Estados Unidos, que detém a 
percentagem de 17% deste mesmo mercado. Por que tanto 

agrotóxico? A resposta coincide com o crescimento das regiões de 
monoculturas de soja, milho, cana, algodão e arroz, as quais 
avançam deliberadamente sobre ecossistemas inteiros, áreas de 
proteção ambiental e biomas até então intocados pelo agronegócio, 

como a Amazônia e o cerrado brasileiro. Como se não bastasse 
dominar o mercado mundial, outro dado que assombra também 
decorre da negligência brasileira, visto que nos últimos dez anos o 
mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, número já 
expressivo, enquanto o mercado brasileiro cresceu impressionantes 
190% (ANVISA; UFPR, 2012).  

Para o avanço do uso de agrotóxicos utiliza-se como 
justificativa o argumento da necessidade do desenvolvimento 
agrícola, do aumento da produção e do desenvolvimento. Partindo 

do conceito de desenvolvimento de Amartya Sen (2010) este 
argumento não se sustenta, pois para este autor a concepção de 
desenvolvimento não pode ser reduzida ao crescimento econômico, 
necessitando vincular-se a liberdade e ampliação das condições de 
agente. O processo de homogeneização da produção, padronizado as 
formas de cultivo, das cultivares, ameaça, inclusive, muitas espécies 
e a diversidade ambiental. 

No que tange a legislação brasileira, ressalta-se a 
existência de insuficiente legislação sobre agrotóxicos, a exemplo da 
Lei 7.802/1989 (que dispõe sobre pesquisa, experimentação, 
produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, 
comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, 

exportação, destinação final dos resíduos e embalagens, registro, 
classificação, controle, inspeção e fiscalização de agrotóxicos, seus 

componentes e afins), do Decreto 4.074/2012 (que regulamenta o 
disposto na Lei supracitada) e da Lei 9.294/1996 (que dispõe sobre 
as restrições ao uso e à propaganda de agrotóxicos). Em um 
primeiro momento, realmente é possível observar a existência de 
legislação, contudo, nada refere sobre os impactos e danos que o uso 
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indiscriminado de agrotóxicos pode causar, ou seja, sequer há uma 
preocupação que leve em conta o princípio da prevenção ou da 

precaução, definindo instrumentos que limite o uso de tais produtos 
químicos.  

O legislativo brasileiro se omite ao não restringir e 
desincentivar o uso de agrotóxicos, repassando o que deveria ser sua 

responsabilidade para órgãos do Poder Executivo, como a ANVISA, 
IBAMA, CONAMA, que apenas regulamentam a escassa legislação 
referente ao tema, que nada prevê sobre os limites para utilização 
de agrotóxicos ou os impactos nocivos a saúde humana. Não 
obstante, a legislação punitiva é voltada para os produtores rurais, 
utilizadores desta tecnologia, quando deveria ter seu foco na punição 
às empresas produtoras e ao ente estatal que não providenciou a 
devida fiscalização. Destarte, a questão também perpassa 
diretamente a aplicação da legislação atual a qual, quando aplicada 

devidamente, é repressiva e não preventiva (artigo 54 e 56 da Lei de 
Crimes Ambientais), ou seja, se efetiva a partir de sanções e multas 
impostas pelo Poder Executivo e Judiciário. Outrossim, as demandas 
repressivas acabam assoberbando o Judiciário com processos 
demorados e que pouco contribuem para a reparação de danos à 
saúde humana e ao ambiente já contaminados.  

Assim sendo, é possível ressaltar que a produção e o uso 
indiscriminado de agrotóxicos há muito tempo vem sendo 
questionado, evidenciando não ser uma preocupação 
exclusivamente brasileira, visto se tratar de tema cujos impactos na 
saúde e meio ambiente são hoje generalizados, atingindo escala 
global. Tal circunstância é bastante peculiar e chama atenção pois, 

além da utilização desmedida de agrotóxicos e da degradação 
ambiental acarretada, uma grande parte dos danos sequer são 

mensurados pelos órgãos públicos encarregados da proteção do 
ambiente e da saúde.  
 Outrossim, a Constituição Federal de 1988, no capítulo 
dedicado ao meio ambiente, precisamente no artigo 225, parágrafo 
1º, inciso V, ao disciplinar que todos têm o direito-dever ao meio 
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ambiente equilibrado, ressalta que incumbe ao poder público 
“controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade 
de vida e o meio ambiente”. Ao comentar tal artigo, Fiorillo (2006, 
p. 278) salienta que estas técnicas, métodos e substâncias 
mencionadas no texto constitucional “referem-se notadamente aos 

agrotóxicos, em face da importância da manutenção de um padrão 
de produtividade, apesar de comprometer a saúde humana de forma 
direta e, de forma indireta, alterar a biodiversidade do solo e das 
águas, pela aplicação de pesticidas.” 

Por outro lado, a Lei Federal nº 7.802/1989, em seu artigo 
2º, especifica um conceito mais preciso de agrotóxicos ao evidenciá-
los como “os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais” com o escopo de “alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos”, bem como, todas e quaisquer “substâncias e 
produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 
estimuladores e inibidores de crescimento”. 
 Ainda, acerca do Decreto nº 4.074/2002, que regulamenta a 
Lei dos Agrotóxicos e a competência para fiscalizar, Fiorillo (2006, 
p. 279) ressalta a importância do mesmo destacando que o tal 
Decreto “cuida tanto da competência particular como conjunta 
vinculada aos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Meio Ambiente e Saúde” estabelecendo, em seu artigo 95, “o 
denominado Comitê Técnico de Assessoramento para Agrotóxicos, 

viabilizando a atuação harmônica dos órgãos encarregados de 
avaliar todas as questões vinculadas aos agrotóxicos”. 

Ademais, cumpre ressaltar que o Brasil, em sua legislação 
infraconstitucional, deixou de utilizar o termo “defensivo agrícola”, 
que distorce o conceito pois em nada defende ou protege o solo e o 



88 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

meio ambiente, tendo acolhido a nomenclatura “agrotóxico”, 
colocando em relevo a presença de produto perigoso em sua 

constituição química.4 
 
2. AGROTÓXICOS COMO “AMEAÇA” AO DIREITO A 
ALIMENTAÇÃO, A SÁUDE E AO MEIO AMBIENTE 

 
É oportuno referir que, em 1987, o relatório “Nosso Futuro 

em Comum”, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, destacou uma série de advertências sobre a 
utilização dos agrotóxicos, dentre elas: os danos aos recursos 
hídricos decorrentes da perda de nitrogênio e de fosfato devido ao 
uso excessivo de fertilizantes; a ameaça à saúde dos seres humanos 
e à vida de outras espécies em função do emprego excessivo de 
produtos químicos para controlar insetos, pragas e ervas daninhas; 

os impactos na qualidade da água, alimentos e até na qualidade do 
ar visto que os efeitos dos pesticidas não se restringem somente às 
áreas onde são utilizados; o esgotamento de zonas de pesca 
comercial e a ameaça de extinção de diversas espécies de pássaros e 
de insetos que atacavam pragas; e, o fato de muitas espécies nocivas 
de insetos terem se tornado resistentes a pesticidas (COMISSÃO 
MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, 
p. 138-139).  

Passadas três décadas é possível afirmar que a degradação 
ambiental cresceu praticamente na mesma proporção em que o 
                                                            
4 Cabe ressaltar que em março de 2015 começou a tramitar no Senado Federal o Projeto de Lei n. 680, 
cuja proposta é abolir o termo “agrotóxico” da Lei 7.802/1989, que regulamenta o emprego de tal 

substância no país, substituindo pela palavra “fitossanitário”, pois assim é chamado todo o produto 

tóxico destinado a prevenir pragas no âmbito do Mercosul. Atualmente tal proposição está arquivada, 
tendo sido retirada pelo Senador que a propôs, visto que o termo fitossanitário, que já é utilizado no 

país, é empregado para referir produtos permitidos na legislação de orgânicos, sem a utilização de 

veneno. Outrossim, excluindo-se o termo “agrotóxicos” também se estaria excluindo a agricultura 

orgânica, pois ficariam numa mesma classificação de produtos (SENADO FEDERAL, 2015). Por outro 
lado, na Câmara dos Deputados tramita com o mesmo tema, também desde 2015, o Projeto de Lei n. 

3200, que pretende criar a Política Nacional de Defensivos Fitossanitários, considerando o agrotóxico 

um produto fitossanitário, classificando igualmente os transgênicos como fitossanitários (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2015). 



Volume 4: Democracia e Normatização | 89 
 

emprego de produtos químicos nas lavouras multiplicou. Algumas 
evidências apontam para potencialidades nocivas do uso de 

agrotóxicos, a exemplo: a) os agrotóxicos são voláteis, tendo a 
propriedade de serem carregados por correntes aéreas para locais e 
distâncias indesejadas, contaminando extensões incalculáveis de 
solo, água e ar; b) permanecem no solo por muitos anos, 

contaminando as culturas seguintes e também as pastagens, sendo 
ingerida pelo gado, podendo contaminar a carne, que 
posteriormente será consumida; c) do universo de insetos 
destruídos muitos são benignos e úteis, a exemplo das abelhas, que 
são polinizadoras e essenciais ao equilíbrio dos ecossistemas; d) não 
são facilmente percebidos pela cor ou pelo cheiro e, assim acabam 
sendo ingeridos ou penetram na pele e no sistema respiratório em 
grande quantidade (FILHO, 2002, p. 34). 

Ademais, o direito à saúde, resguardado no caput do artigo 

6 da Constituição Federal de 1988 enquanto direito fundamental de 
segunda dimensão e, pormenorizado no artigo 196 do mesmo 
diploma legal como “direito de todos e dever do Estado”, deverá ser 
viabilizado “mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos” garantindo-se 
“acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).  

De tal forma, no que tange à saúde humana, em especial 
quanto as previsões normativas supracitadas, o que tem ocorrido é 
praticamente o oposto quando o tema é a utilização indiscriminada 
de agrotóxicos, visto que o Poder Público se omite em não investigar 
os impactos e/ou danos decorrentes do emprego de agrotóxicos na 

produção de alimentos, bem como, em não reconhecer as diversas 
comprovações científicas amplamente difundidas sobre o tema. 

As consequências da utilização de agrotóxicos para a saúde 
humana já configuram problema de saúde pública. Um significativo 
exemplo é a incidência de graves intoxicações nos trabalhadores 
rurais, acarretando doenças irreversíveis ou até mesmo fatais 
(ROCHA, 1998, p. 119). Outrossim, pelas vias oral (na ingestão e 
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alimentos), respiratória (inalação) ou dérmica (pele) os agrotóxicos 
podem acarretar efeitos nocivos para a saúde humana, classificados 

como teratogênicos (má formação fetal), mutagênicos (alterações 
genéticas patogênicas) e/ou carcinogênicos (contato com agrotóxico 
propicia o desenvolvimento de diversos tipos de câncer) (ABELLA, 
2000, p. 02-07). 

Mesmo que não se conheça todo o potencial carcinogênico 
dos químicos agrícolas, atualmente já é possível identificar que “nos 
alimentos, os compostos químicos que podem apresentar risco de 
câncer englobam um certo número de pesticidas, compostos 
orgânicos (como as bifenilas policloradas, as dibenzo p-dioxinas 
policloradas e os dibenzofuranos policlorados)”,  bem como 
“compostos inorgânicos (como nitratos e alguns metais) e toxinas 
naturais (como as micotoxinas do grupo aflatoxin)” (BRILHANTE, 
1999, p. 32). 

Na perspectiva de Amartya Sen, isso representa um entrave 
ao desenvolvimento humano, pois “[...] em qualquer discussão de 
equidade e justiça social, doença e saúde devem figurar como uma 
preocupação da maior importância, [...] ressaltando que a equidade 
na saúde não pode ser outra coisa senão um aspecto central da 
justiça dos mecanismos sociais em geral” (SEN, 2010, p. 73). 

Da mesma forma, expor o consumidor a produtos 
potencialmente nocivos a saúde, sem o divido alerta, viola a 
liberdade de escolha, uma vez que o indivíduo, pela condição 
econômica, social ou por falta de informação, consome algo que 
poderá fazer mal a sua saúde sem nenhum poder de escolha, tendo 
violados assim os princípios das capacitações e da liberdade de 

escolha que, segundo Sen (2010; 2011), constituem elemento básico 
do desenvolvimento. 

Até 2006, segundo Vaz, com aporte no Relatório da 
Organização das Nações Unidas para Agricultura (FAO), o Brasil era 
o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do mundo, ocupando o 
terceiro lugar no ranking mundial de mortandade por câncer (sendo 
que câncer não é a única doença acarretada por agrotóxicos, 
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incluindo-se também a cirrose hepática, a impotência sexual, a 
fibrose pulmonar, os distúrbios do sistema nervoso central, como 

depressão, loucura, paralisia facial e muitas outras doenças de 
natureza toxicológica) (VAZ, 2006, p. 45). Atualmente, o Brasil 
ocupa a posição de maior consumidor mundial de agrotóxicos e 
“calcula-se que em todo o mundo ocorrem, por ano, cerca de 2 

milhões de casos de envenenamento por agrotóxicos, com algo em 
torno de 50 mil mortes” (GOMES; BARIZON, 2014). 

Neste contexto, salienta Ferrari ser elevadíssima a taxa de 
resíduos de agrotóxicos no sangue da população brasileira, num 
comparativo com os demais países que utilizam agrotóxicos, 
apresentando a taxa de 572,6 ppb (partes por bilhão) de veneno no 
sangue, ao passo que a população Argentina apresentou 43,3 ppb, 
os americanos 22,7 ppb e os ingleses 14,4 ppb de veneno no sangue 
(FERRARI, 1985, p. 44). No mesmo sentido cabe ressaltar o caso dos 

plantadores de alho de Curitibanos/SC, onde, dos 481 agricultores 
que foram submetidos a exame, 71% estavam contaminados com 
resíduos de agrotóxicos utilizados no cultivo. Na serra gaúcha, 
55,6% dos pomicultores submetidos a exames apresentaram 
contaminação com organofosfatos e 11% destes tiveram 
comprometimento da função hepática. Outro dado igualmente 
relevante, referido por Vaz, decorrente de pesquisa com 929 
trabalhadores rurais, identificou que 52,3% tiveram filho nascido 
morto e 10% destes já tiveram mais de quatro filhos natimortos 
(VAZ, 2006, p. 45). 

Citando um estudo realizado na região fumageira do Estado 
do Rio Grande do Sul, em Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul, Vaz 

salienta a inter-relação entre o uso indiscriminado de agrotóxicos e 
os suicídios que há anos vêm ocorrendo nestes Municípios gaúchos. 

Com base em pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Vaz 
também refere a relação entre a infertilidade humana e animal com 
a utilização de agrotóxicos (VAZ, 2006, p. 45 – 46). 

Por outro lado, quanto a segurança alimentar a questão é 
igualmente preocupante. A omissão do poder público ao não 
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viabilizar o direito à informação quanto a qualidade dos alimentos 
ofertados no mercado de consumo, compele à ingestão diária de 

resíduos de agrotóxicos nos alimentos, sem ao menos oportunizar a 
livre escolha do consumidor, que não tem muitas alternativas para 
uma alimentação segura. Atualmente sabe-se que a contaminação 
dos consumidores se dá pela ingestão de alimentos vegetais ou de 

origem animal contaminados com resíduos de agrotóxicos aplicados 
diretamente sobre as culturas ou então presentes no solo (herbicidas 
e inseticidas tem grau de persistência, ou seja, há um período 
necessário para que os resíduos desapareçam do local da aplicação) 
ou até mesmo presentes na água (por aplicação direta - a exemplo 
dos herbicidas aquáticos – ou indireta – chegam à água em função 
da erosão, chuvas ou descarga industrial) (VAZ, 2006, p. 48). 

A contaminação das águas, tanto superficiais quanto 
subterrâneas, também é alarmante. Para Vaz a crise do 

abastecimento hídrico poderá atingir diversas regiões do globo 
terrestre, devido à contaminação que assola as reservas de água doce 
do planeta, somando-se ao aumento de demanda por água. “O Brasil 
possui 18% da água doce do planeta”, o que, em breve, para além 
dos conflitos entre Síria, Palestina, Israel e Jordânia, pelo controle de 
depósitos de água nas Colinas de Golã, também poderá ser motivo 
de conflito. Ademais, “é paradoxal que a agricultura, atividade em 
que o consumo de água é fundamental – a irrigação representa 73% 
do consumo mundial de água – constitua também a maior fonte de 
contaminação dos recursos hídricos” (VAZ, 2006, p. 51).  

Quanto a contaminação águas subterrâneas por agrotóxicos 
e outras formas de contaminação, Rebouças (1999, p. 135) salienta 

o grave comprometimento do Aquífero Guarani, que é a maior 
reserva subterrânea de água doce transfronteiriça do mundo (da 

área estimada em 1,2 milhões de Km2, 71% localiza-se no Brasil, 
19% na Argentina, 6% no Paraguai e 4% no Uruguai). De tal forma, 
a degradação dos recursos hídricos representa afronta ao disposto 
na Lei n. 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 
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Assim sendo, a partir do exposto acima, além de ser 
inequívoca a negligência do Poder Público quanto ao uso 

indiscriminado de agrotóxicos, assim como, a omissão quanto a 
previsão legal restritiva ou proibitiva ao emprego de substâncias 
nocivas no Brasil, é incontestável que tal displicência instiga e/ou 
favorece a violação ao direito à alimentação, ao direito à saúde e ao 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
 

3. AS AÇÕES E/OU OMISSÕES DOS PODERES PÚBLICOS E 
INSTRUMENTOS DE TUTELA  
 
 Por todas as razões elencadas nos tópicos iniciais, é possível 
identificar que há omissão tanto do legislativo (quanto a imprevisão 
de restrição ou proibição da utilização de substâncias 
comprovadamente nocivas em alimentos) quanto do executivo (ao 

expor o consumidor à insegurança alimentar), atreladas ao uso 
indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Essa omissão se traduz em 
permissividade, ou seja, aquilo que está previsto na legislação atual 
referente a agrotóxicos e as ações do poder executivo, no intento de 
sobrepor os interesses econômicos em detrimento do 
desenvolvimento social e da proteção ambiental, diretamente 
ameaçam e/ou comprometem direitos fundamentais. Nesse sentido, 
Sen é enfático ao mencionar que a violação de determinados 
direitos, como saúde e educação, provoca um efeito casta, ao 
diminuírem a condição das capacidades dos indivíduos se 
desenvolverem. Em outros termos: 
 

Não ocorre apenas que, digamos, melhor educação básica e 

serviços de saúde elevem diretamente a qualidade de vida; esses 
dois fatores também aumentam o potencial de a pessoa auferir 

renda e assim livrar-se da pobreza medida pela renda. Quanto 
mais inclusivo for o alcance da educação básica e dos serviços de 
saúde, maior será a probabilidade de que o mesmo os 

potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a 
penúria. [...] um aumento das capacidades ajuda direta e 
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indiretamente a enriquecer a vida humana e a tornar as privações 

humanas mais raras e menos pungentes (SEN 2010, p. 124-125). 

 

 Outrossim, embora previsão do artigo 3 da Lei de 
Agrotóxicos (Lei n. 7.802/1989) especifique, em seu caput, que os 
agrotóxicos somente poderão ser produzidos e utilizados se 
previamente registrados em órgão federal, de acordo com diretrizes 
e exigências dos órgãos federais dos setores de saúde, meio 
ambiente e agricultura, assim como, refira que organizações 
internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 
ambiente (das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário 
de acordos) estão aptas a alertar para riscos ou desaconselhar o uso 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, o poder público reserva 
para si (autoridade competente) a discricionariedade de tomar 

imediatas providências, sob pena de responsabilidade (§ 4º) 

(BRASIL, 1989). 
 Curiosamente essa mesma legislação, no § 6o do mesmo 
artigo 3, sinaliza a proibição de registro de agrotóxico, seus 
componentes e afins, que “revelem características teratogênicas, 
carcinogênicas ou mutagênicas”, “que provoquem distúrbios 
hormonais, danos ao aparelho reprodutor”, “que se revelem mais 
perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com 
animais, tenham podido demonstrar” e, “cujas características 
causem danos ao meio ambiente”, de acordo com os resultados 
atualizados de experiências da comunidade científica (BRASIL, 
1989).  
 Quanto aos danos decorrentes das ações e/ou omissões do 
poder público e das empresas produtoras de agrotóxicos,5 há 

                                                            
5 Nesse sentido, merece destaque o precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul (TJ/RS), acerca da responsabilidade civil das empresas produtoras de agrotóxicos, uma 

vez que são diretamente responsáveis por danos ao meio ambiente e a saúde humana. Por esse motivo, 

segue abaixo precedente jurisprudencial do: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTOXICAÇÃO COM PRODUTO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO FABRICANTE. ART. 12 DO CDC. PENSIONAMENTO. 1. DANO CONFIGURADO. DEVER 

DE INDENIZAR. É cediça a responsabilidade objetiva do fabricante do produto que não oferece a 

segurança que dele se espera, proclamada no § 1º do art. 12 do CDC. Caso em que restou demonstrada 
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previsão legal de responsabilização em três distintas esferas: 
administrativa, civil e penal, conforme previsão do artigo 225, § 3º 

da Constituição Federal de 1988, que ressalta: “as condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados” (que decorre da aplicação do princípio do poluidor-
pagador) (BRASIL, 1988).  
 Neste ínterim, levando-se em consideração que a teoria 
objetiva em matéria ambiental (nas esferas administrativa e civil) 
encontra respaldo nas previsões do artigo 14, § 1º da Lei nº 
6.938/1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) e artigos 2º, 3º e 
70 da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), bem como 
predomina nas decisões dos Tribunais brasileiros, é possível 
vislumbrar a responsabilidade solidária do Estado em conjunto com 

as empresas produtoras de agrotóxicos. Por essa lógica, depreende-
se que o Estado possui o poder-dever de atuar em prol dos interesses 
coletivos, promovendo a defesa do meio ambiente, inclusive 
utilizando-se do Poder de Polícia administrativa. Assim, quando o 
Estado se omite, verificando-se também a ocorrência de negligência, 
imprudência ou imperícia no cumprimento de seu dever legal, 
também deve haver responsabilização.  
 Um possível argumento para minimização da atuação do 
Estado é a defesa de que o mercado tem capacidade de regulação e 
que os produtos comprovadamente tóxicos seriam rejeitados pelos 
consumidores que, (que vivem num mundo globalizado e com 
disponibilidade de informações) conscientes dos seus malefícios, 
                                                            
nos autos a incapacidade laborativa do autor, decorrente da exposição a produto agrotóxico, fabricado 
pela ré, cuja embalagem não trazia informações adequadas e suficientes sobre a utilização e riscos, 

indicando, inclusive, baixa toxicologia, quando em verdade, conforme se constatou, o produto causa 

mais males à saúde do que se previa. Inversão do ônus da prova ocorrida no curso da instrução 

processual, não impugnada pela ré. Prova oral que atesta o uso, pelo autor, de todos os equipamentos 
de proteção necessários. Culpa exclusiva da vítima não evidenciada. Dever de indenizar reconhecido. 

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. [...]. (Apelação Cível nº 

70016598203, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, 
Julgado em 08/03/2007). 
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deixariam de consumi-los. Tais argumentos não encontram 
respaldo em Sen, que mesmo defensor da globalização e da 

economia de mercado aponta a necessidade de construir 
mecanismos de regulamentações nacionais e internacionais que 
regulem o mercado, induzindo a adoção de políticas mais equânimes 
e justas. “A economia de mercado não funciona por si mesma nas 

relações globais de fato, ela não pode operar nem mesmo dentro eu 
um único país” (SEN; KLIKSBERG, p. 26).  
 Por fim, no que tange a prevenção (tutela inibitória) e/ou 
reparação de danos à saúde e ao meio ambiente decorrentes do uso 
indiscriminado de agrotóxicos, além das ações privadas para tutela 
de direito indívidual lesado, vários são os instrumentos legais aptos 
a tutela de direitos coletivos. Quanto a tutela extraprocessual há a 
possibilidade de utilização do mecanismo da recomendação, 
enquanto instrumento de atuação extrajudicial do Ministério 

Público.6 Ademais, são igualmente importantes, para a tutela 
preventiva ou repressiva, a Ação Popular (Lei n. 4.717/1965 - cujo 
legitimado para intentá-la é o cidadão), o Inquérito Civil e a Ação 
Civil Pública (com vários legitimados previstos no artigo 5o da Lei n. 
7.347/1985). Assim, é possível constatar que existem sim 
instrumentos legais extraprocessuais e processuais para dar conta 
da violação do direito à saúde, do direito à alimentação e do direito 
ao meio ambiente equilibrado.  
 Contudo, tais instrumentos, por si só, quando aplicados em 
tutela repressiva, não tem o condão de “re”estabelecer a 
                                                            
6 Previsão Legal no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93: “Art. 6º. Compete ao 
Ministério Público da União: XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e 

de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 

promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”. A recomendação também 
está prevista na Lei Orgânica do Ministério Público (Lei nº 8.629/95), que dispõe em seu artigo 27, 

inc. I e parágrafo único, inciso IV: “Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos 

assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito: I. 

pelos poderes estaduais e municipais; [...] Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere 
este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências: [...] IV. promover audiências 

públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades 

mencionadas no "caput" deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e 
imediata, assim como resposta por escrito”.  



Volume 4: Democracia e Normatização | 97 
 

sustentabilidade, até porque a sustentabilidade pressupõe um 
equilíbrio entre desenvolvimento social, crescimento econômico e 

proteção ambiental (portanto não se pode reestabelecer aquilo que 
talvez nunca antes tenha sido adequadamente estabelecido). De tal 
forma o “re”estabelecimento (ou o estabelecimento) da 
sustentabilidade não deve ser delegado ao Judiciário, pois nem é 

tarefa jurisdicional suprir a omissão dos demais poderes. A 
sustentabilidade é tarefa inerente ao Poder Executivo, que em 
matéria de utilização indiscriminada de agrotóxicos, em razão da 
comprovação científica de danos e lesão à direitos fundamentais 
elementares, não pode mais se omitir. 
  
CONCLUSÃO 
 
 A fim de atender aos propósitos desta investigação, 

apresentam-se as convicções, julgadas relevantes, que permeiam 
respostas aos problemas propostos, tais quais: a) a insuficiência da 
legislação brasileira sobre agrotóxicos é evidente, assim como, os 
atos comissivos e/ou a omissão do poder executivo, na condição de 
agente regulador e fiscalizador da produção e utilização de 
agrotóxicos; b) na legislação brasileira existe previsão de 
responsabilização (administrativa, civil e penal) das empresas 
produtoras de agrotóxicos conjuntamente com o poder público (pela 
teoria do risco integral), sempre que houver dano ao meio ambiente 
e a saúde humana decorrente da utilização indiscriminada de 
agrotóxicos; c) se observado o princípio da precaução, frente a 
incerteza científica dos danos à saúde humana e ao meio ambiente, 

deveria há muito tempo ter sido repensado o uso indiscriminado de 
agrotóxicos; d) existem diversas pesquisas científicas que 

comprovam os efeitos nocivos dos agrotóxicos na saúde humana e 
no meio ambiente e mesmo assim, no que tange à sustentabilidade 
e a segurança alimentar, o interesse econômico ainda se sobrepõe; 
e) a ação e/ou omissão dos entes públicos favorece a violação ao 
direito à alimentação na medida em que a preocupação com uma 
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alimentação saudável é substituída, pelo poder público e pela 
iniciativa privada, por um modelo de desenvolvimento capitalista 

contemporâneo que prioriza o Produto Interno Bruto (PIB) e outros 
índices sem “legitimidade moral” em detrimento do social e 
ambiental; f) contudo, ainda assim, a partir do arcabouço legal 
existente, é possível a adoção de uma nova postura que fomente a 

“superação” de modelos ou “concepções de desenvolvimento”, 
levando em conta não apenas o “desenvolvimento econômico”, mas 
a melhoria da qualidade de vida, a fim de alcançar o 
desenvolvimento sustentável. 
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POVERTY IN DEMOCRATIC SOCIETIES: AN 

EGALITARIAN APPROACH 

 

Jelson Becker Salomão1 
  
Introduction 
 

Poverty remarkably exposes a number of socially produced 
shortcomings which deprives people of a worthy life. This paper 
concerns this phenomenon in democratic societies. In what follows, 
I shall argue that a democratic society should provide its least 
advantaged members the basic conditions for a decent life because 
all persons must be regarded as equals in moral status. In order to 
support this position, I will use the egalitarian perspective as a 
theoretical basis. Egalitarianism condemns social relations within 
which individuals or groups unfairly control, segregate, or exploit 

others. Despite there being other significant contributions2 in this 
field, I will focus on John Rawls’ theory of justice as fairness3 and 
Amartya Sen’s capability approach. To do so, firstly, I will try to 
briefly demonstrate that poverty is tied to a problematic concept of 

development. Next, I shall examine some implications of the 
Rawlsian ethical institutionalism in addressing such a matter. 
Lastly, I intend to sustain that the capability approach can bridge the 
gap of the Rawls’ conception of justice since it focuses on the actual 
person, rather than social institutions. As a whole, I hope to show 

that both egalitarian perspectives – considered together – offer 
required elements for drafting an adequate answer to poverty. 

  

                                                            
1 Doutorando em Ética e Filosofia Política/UFSC – jelson.salomao@gmail.com 

2 See, for instance, the so-called “luck egalitarianism”, or “equality of fortune”. This position is 

supported by theorists like Ronald Dworkin, G. A. Cohen, Richard Arneson, and Will Kymlicka. The 
main thesis asserts that a just distribution consists in compensate individuals for the undeserved 
consequences of “brute luck”. 

3 In order to adequately interpret the concepts introduced in TJ, my reading uses JRF and PL as a guide. 
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1. Democratic Society: The Failure of an Ideal 
 

In order to protect their own interests and needs, persons 
ascribe to one another a set of basic rights which they believe bear. 
In doing so, they presuppose a relation based on reciprocal 
recognition which should occur through the practices they share. 

The idea of a democratic society refers thus to a voluntary form of 
human organization where persons are regarded as free and equals. 
Being free and equal means, on one hand, to be able to conceive a 
specific life plan, and seek to accomplish it; and, on the other, to be 
recognized as a full participant in civil society. A democratic society 
represents, in his way, a social world regulated by a legal ordering 
which is usually recognized, through practices and institutions, for 
all those who it is addressed.  

The idea of autonomy notably plays a central role in the 

contemporary conception of democratic society. It grounds the 
assertion according to which persons are equal in moral status. As 
Rego & Pinzani (2014) point out, the idea of autonomy gathers both 
moral and ethical aspects. The former refers to the self-
determination, insofar as it implies the power to conceive, and to 
run, a personal conception of good life. The latter is related to the 
self-understanding as a full member of a political community since 
it concerns to rights and obligations to others. Thus, a society may 
aspire to be democratic when its social ordering protects and 
promotes individual’s autonomy, which means that a genuinely 
democratic society struggles against morally indefensible 
inequalities. 

Now, if all persons are equal in moral status, they may 
pursue their own ends – as long as they are morally justifiable –, 

and take part in civil society freely. It follows that equal citizenship 
is a necessary condition for one achieving a decent life. Yet poverty 
prevents individuals to seek their purposes autonomously, and to 
participate in the main institutions of civil society in an effective 
way. Accordingly, poverty denotes, inter alia, a denial of equal 
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citizenship. Therefore, a democratic society should provide its 
worst-off members the fundamental conditions for a dignified 

standard of living, because they are also entitled to achieve the life 
plans they value, and effectively participate in civil society.  

This position would be rejected by those who criticize the 
welfare state in the name of a minimal state. They would probably 

argue against the government's tendency to spend more than the 
public budget can afford. This pragmatic matter is actually relevant, 
but there is a more significant ethical-political objection which must 
be considered. According to libertarians, a supposed social duty to 
provide for all the material conditions disregards to individual 
autonomy. As well known, libertarianism conceives freedom in a 
negative way; that is, freedom means the absence of physical 
coercion (Nozick, 1974). Thus, if there is no ostensive coercion, the 
individual is entirely responsible for the results of his choices. It 

means that no one else can be blamed for his bad luck. The 
fundamental intuition here is that individuals are completely 
autonomous. 

On this basis, libertarians insist that the slice of the social 
pie results from the personal efforts and sacrifices. Imposing an 
obligation of sharing the outcomes of one's labor or talent in favor 
of the others represents a violation of individual rights. That means 
that individuals cannot be obligated to support one another. 
Consequently, the taxation for redistribution is not only biased in 
favor of the worst-offs, but it is also an incentive to personal 
irresponsibility. According to libertarians, the main State’s role 
consists of protecting individual life and private property and 

guaranteeing the efficiency of voluntary deals. In this way, from the 
libertarian point of view, justice regards to individual conducts, and 

not to a certain state of affairs. The strategic reasoning is thus a 
remarkable feature of the libertarian thought.  

This kind of objection reveals a misinterpreted conception 
of distributive justice. The libertarian perspective of justice seems to 
concern with agent-relative moral reasons only, ignoring neutral 
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ones (Vita, 2007). Libertarians assume a reduced idea of social 
cooperation, inasmuch as they neglect both the idea of impartiality 

and the idea of reciprocal benefit. Actually, the individual is 
conceived as an “island”. In defending certain individual rights in a 
keen way, they disregard the influence of the social context over the 
personal autonomy. And that is a mistake because, depending on the 

social structure, the same individual talent can lead to very different 
outcomes. Moreover, libertarianism does not properly differentiate 
legitimate taxations from the exploitation of personal talents 
(Maffettone, 2010). Hence, the libertarian thought overlooks the 
idea of reciprocity, understood as a ground of the social life,  and 
undermines the necessary conditions for protecting individual 
autonomy.  

Turning to the point, it should not lose sight of the fact that 
the ideal of democratic society implies a collective responsibility of 

protecting persons’ integrity. In fact, the idea of reciprocity refers to 
a political obligation that presupposes individuals regarded as equal 
in status. Since freedom is a way of coexistence socially settled, the 
institutional arrangement defines whether citizens are really free 
and equal. As Nussbaum (2004) reminds, a decent society should 
abolish all sort of social practices which humiliate citizens and 
ignore the relevance the social bases of self-respect. It means that all 
citizen should have assured the right to access to the means required 
for a living socially dignified.  To sum up, democratic societies 
should ensure through its fundamental social institutions the 
minimal conditions for the equal citizenship. 

Notwithstanding, the democratic societies have been failing 

in accomplishing this ideal of autonomy. In some extent, this due to 
a controversial conception of development that became widespread 

accepted by the influence of the capitalist system.4 The basic 
presupposition of such a conception suggests that the economic 
progress generates necessarily autonomy and well-being for all. In 

                                                            
4 See Habermas (2002). 
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doing so, this efficiency-oriented perspective reduces the idea of 
autonomy to the economic sphere, in the sense that human 

development represents merely economic progress. Being 
autonomous means being economically independent. Obviously, the 
economic progress has brought about more comfort and well-being 
to contemporary life, but it does not follow that all persons have 

reached it. The problem is that this doubtful conception has been 
guiding the social interactions as a whole, leading the individuals to 
treat one another as simple means to economic ends. Naturally, 
when persons instrumentalize each other, the expected effect is the 
degeneration of the ties of solidarity.  

This narrow concept of development plays a strong 
ideological influence over the main political institutions since it is 
predominant in the economic realm. In intervening in political 
affairs, the economic imperatives are capable of changing outcomes. 

Indeed, the greater the economic power, the greater political 
influence. The natural consequence of this is a vicious circle where 
economic inequalities feed into political inequalities; and that 
political inequalities lead to rules which generate more socio-
economic inequalities. Consequently, such an imbalance in terms of 
political influence leads not only to a precariousness of the 
distribution of social burdens and goods but also to severe obstacles 
to the participation in civil society. Admittedly, instead of yielding 
autonomy, the democratic capitalist societies paradoxically have 
been creating distinct forms of dependence.5 That fits a plausible 
explanation on unjust inequalities which condemn most persons to 
all sort of deprivation. That allows understanding why poverty still 

remains a serious social problem that democratic societies have to 
deal with. 

Although poverty is traditionally conceived in relation to low 
income, it is significant to notice that its meaning goes beyond the 
economic sphere. In order to understand poverty thoroughly, its 

                                                            
5 See, for instance, Habermas (2012). 
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multiple dimensions should be considered, what includes both its 
subjective and objective aspects (Rego & Pinzani, 2014). The 

objective aspects of poverty concerns to the outer requirements for 
implementing a worthy life plan. In a capitalist society, the material 
resources are a fundamental condition for achieving any purpose. 
The scarcity of such resources imposes a bunch of restraints that 

impairs autonomy and dramatically restricts the access to the range 
of life plans available in society. In other words, the lack of a regular 
income, or its insufficiency, prevents a person from conceiving and 
carrying out the life plan she has chosen for herself.6 Then, objective 
aspects of poverty manifest itself in terms of the impossibility of one 
conducting his own life in a satisfactory manner due to economic 
circumstances.  

The subjective aspects of poverty, on the other side, refer to 
the inner conditions demanded to perform certain personal 

purposes. When such conditions are neglected, poverty can reach 
critical levels, becoming a source of shame, dependency, and 
disrespect – personal and institutional.7 Poverty is a source of shame 
since it develops a feeling of inferiority or even a sentiment of 
personal failure. Poverty is also a root of dependency whenever it 
causes varied forms of heteronomy which alienate people not just 
economically, but mainly socio-politically. Those who live in poverty 
tends thus to judge themselves as the responsible for such situation, 
what means a huge loss of self-esteem. Another effect that should 
be considered referring to institutional humiliation. Institutions 
humiliate an individual insofar as they disregard the social duty of 
guaranteeing equality in terms of citizenship. Indeed, the poor is 

frequently regarded as a social parasite. These two aspects, taking 
together, explicit an absolute incongruity between freedom and 

equality, and leave no doubt that poverty is an ethical-political 
matter. 

                                                            
6 I will turn back to this point in the last section. 

7 Concerning the social respect, see Sennett (2004). 
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Hitherto, I have tried to show that the liberal ideals are 
constitutive of the contemporary idea of democratic society. Yet, 

poverty revokes the belief of equality in terms of moral status, 
inasmuch as it deprives most people of the right to perform a plan 
of good life. In this sense, I maintained that poverty should be seen 
as socially generated inequality which prevents people to a dignified 

existence. Henceforward, I shall examine the egalitarians purposes 
of struggling against unjustifiable inequalities and promoting equal 
citizenship. Following Sen, I want to show that capability 
egalitarianism is able to supplement the Rawls' conception of 
distributive justice, offering thus a consistent normative basis to 
address the problem of losing autonomy caused by poverty.  

 
2. A Fair System of Cooperation 

 

Rawls’ theoretical program aims at offering the 
philosophical and moral basis for democratic institutions. More 
precisely, the theory of justice as fairness intends to afford the 
foundations of an institutional structure compatible with 
democratic values by articulating a set of basic intuitive ideas. In the 
light of principles of justice, these ideas make explicit a normative 
notion of the person, as well as its relationship with the main social 
institutions. According to Rawls, the problem of justice arises from 
the will to cooperate; that is, when each individual seeks to get the 
smallest part of the burdens and the greatest part of the benefits. 
The Rawlsian conception of justice presents thus a systematic way 
of coordinating the social cooperation, which is capable of being 

legitimately justified by citizens, regarded as free and equal persons. 
Due to this, the idea of society has a fundamental position in his 

theory. 
Rawls conceives society as a relatively self-sufficient 

organization of persons who recognize a set of rules and take them 
as obligatory in their ordinary mutual relations. Understood as a 
“fair system of social cooperation over time from one generation to 
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the next” (TJ, §1), it aims to promote the good of its participants. In 
this way, the idea of cooperation implies not only certain publicly 

recognized devices that regulate the individuals' conduct but also a 
linkage to the idea of reciprocity, insofar as it specifies how basic 
institutions should distribute rights and duties. It means that a 
democratic society8 is not simply a group of individuals living 

together in a specific place; rather, it is an organization grounded in 
certain practices and institutions. That indicates the reason why 
Rawls’ theoretical efforts are focused on social institutions. 

One central feature of justice as fairness regards to the basic 
structure of society. The basic structure is conceived as the primary 
subject of justice since it determines the way in which basic rights 
and duties are shared, as well as the way in which benefits and 
burdens of social cooperation are distributed. Actually, Rawls seeks 
for a well-ordered society – a society understood in terms of an 

idealization that expresses a fair system of cooperation. As such, a 
well-ordered society is grounded in a public conception of justice 
that expresses a common point of view, from which political and 
social demands are addressed. In a well-ordered society, the basic 
structure is effectively regulated by specific principles of justice.  

Rawls’ theory of justice asserts that the basic structure 
should be justified through a hypothetical fundamental agreement. 
The so-called original position is to be seen as a “mental 
experiment” which presupposes the idea of fairness.9 The formal 

                                                            
8 Rawls explains that the idea of democratic society contrasts with the idea of association, as well as 

the idea of a community. Unlike a democratic society, an association can state rules in order to 

differentiate its members one another. The idea of a community, in its turn, is related to a particular 
type of association within which the members share the same end and values. In sum, a democratic 
political society tends to congregate a variety of distinct worldviews (JFR, § 1; PL, I, §7). 

9 This context of absolute impartiality is ensured by the veil of ignorance which drastically limits the 

information on the representatives. According to Rawls, it prevents the individuals to know their social 

position, their gender, the doctrines they profess, etc. Thus, the original position is a situation from 

which the contracting parties can choose the most appropriate basic structure. Conceived as an 
impartial moral point of view, this first instance of justification sets forth a rational and unanimous 

decision, grounded on the same reasons; it asserts what may be "reasonable for all". In order to extend 

the equity of the original position to an agreement on the principles of justice which should regulate 
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conditions to such an arrangement are settled by the primacy of the 
just over the good. According to Rawls’ hypothesis, under such 

formal conditions, the representatives would be chosen two 
fundamental principles of justice (PL, I, §1; JFR, §13). These 
principles have two main purposes: on one hand, they aim at the 
best political institutions arrangement; and, on the other, they seek 

to solve questions on socio-economic inequalities evaluated in terms 
of primary social goods.10 These principles of justice are not 
principles for individuals’ conducts, but principles for institutions.  

In order to keep the justice as fairness coherent, the 
principles of justice should be considered together. Given that 
liberty cannot be suppressed in the name of primary goods, the first 
principle – based on liberty – takes priority over the second – 
focused on equality. In the same way, the first part of the second 
principle takes priority over the second one, because equality of 

opportunity is not to be bargained at all. Consequently, the 
difference principle cannot be applied independently from the 
principle of liberty, neither separately from the principle of fair 
equality of opportunity. It follows that the Rawls’ theory, 
understood as an egalitarian system, should be analyzed as a whole, 
respecting this lexicographical order. 

According to Rawls, liberty only can be restrained for the 
sake of liberty itself, and not on the socio-economic basis.11 Thus the 

                                                            
the basic structure of a well-ordered society, Rawls introduces the reflective equilibrium method, 
which aims to state what may be "reasonable for us”. 

10 Rawls distinguishes natural primary goods from social primary goods (TJ, §11). The former is 

conceived as qualities and talents (health, intelligence, and imagination). For this reason, they are not 

a matter of justice – although the basic structure indirectly affects them. So, what is just or unjust can 
be defined regarding the way of social institutions deal with this kind of good. The latter “are things 

citizens need as free and equal persons living a complete life; they are not things it is simply rational 

to want or desire or to prefer or even to crave” (JFR, §17). In short, social primary goods can be 
distributed by the basic structure of society only. 

11 Many criticisms have been voiced on this supposed priority of liberty, given its arbitrariness and its 

uncertainty on conflicting liberties. The main argument is that it is an extremely rigid assertion. But 
the first principle is more egalitarian than it seems to be. In replying such critiques, Rawls argues that 
liberty in itself must be distinguished from the “worth of liberty”.  
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first principle of justice refers to the scheme of basic liberties. It 
should be noted that the first principle refers to liberty in terms of 

“fair value” of political liberties.” For Maffettone, the priority of 
liberty is taken for granted, to some extent. “If, as Rawls says, a 
citizen was to have a smaller package of basic liberties than another 
citizen, his self-respect would end up being impaired” (2010, p. 55). 

Liberty means thus “equal liberty.12 Therefore, the first principle has 
priority over the second one because it protects fundamental 
interests. 

The principle of equality of opportunity is liberal in nature 
so that it can be found in several liberal theories. The problem with 
a formal principle of equality of opportunity is that it overlooks the 
influence of the actual starting conditions, although it allows 
competing for relevant social positions on an equal basis. Rawls is 
aware of this principle should not be a mere formal principle. 

Considering the starting place in the social system, and interested in 
becoming such a principle more egalitarian and substantive, he 
conceives it in terms of a fair equality of opportunity. Since citizens 
are regarded as free and equals, no one can be excluded from the 
access to the opportunities of running for careers and relevant social 
positions. It means that opportunities should be open to all, what 
presupposes the membership in the basic structure of society. Thus, 
the second principle works as a socio-economic criterion of equality. 
From the moral point of view, it asserts that, arbitrary inequalities 
cannot be accepted. In sum, the principle of fair equality of 
opportunity aims at banning on all unjustifiable forms of 
discrimination – formally and substantively – that determine 

distinct life plans. That explains the way the fair equality of 
opportunity has priority over the so-called difference principle. 

Rawls is also conscious of the fact that more than income, 
interpersonal comparisons concern to welfare. Then he provides a 
                                                            
12 That would be explained by a supposed linking with political equality, as well as the relevance of the 

freedom of conscience – especially in terms of religious matters. Yet, the most important consideration 
would be that the priority of liberty concurs to a stable and just society. 
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list of specific goods which are regarded as the main object to be 
distributed within the basic structure of society. It is an index 

according to which interpersonal comparisons are made. In his later 
works (PL, V, §3; JFR, §17), Rawls presents a set of five kinds of 
primary social goods13 which constitute general-purpose means. 
These goods – he believes – provide citizens the necessary means to 

become members of a political community. Such an index consists 
of a unity of measurement which defines the relevant socio-
economic positions. Thus, the difference principle deals with the 
socio-economic consequences of the distribution of the primary 
goods.14 As an egalitarian principle, it admits social-economic 
inequalities just in case they work to the advantage of the worst-
offs, understood as those who have the least in terms of primary 
goods.15 

Rawls yields, in this way, a moderate interpretation of the 

liberal principle of equality of opportunity.16 However, it should be 
noticed that may succeed that the distribution of primary goods can 
pass the test of the difference principle even excluding from the 
social system a group of persons.17 Admittedly, justice as fairness 

                                                            
13 The Rawlsian index includes: (i) basic rights and liberties, also specified in a list; (ii) freedom of 

movement and free choice of occupation against a background of diverse opportunities; (iii) powers 

and prerogatives of offices and positions of responsibility in the political and economic institutions of 
the basic structure; (iv) income and wealth; and, (v) the social bases of self-respect – the most 
important one. 

14Considering some Sen’s and Nussbaum’s criticisms to Rawls’s conception of justice, Maffettone 

observes that “the difference principle seems to neglect the destinies of those who contingently find 
themselves suffering from natural deficits, including disabilities” (2010, 74). 

15 Rawls does not conceive the worst-offs as actual persons, but representative social positions. They 

are then an indeterminate group of members of society – the unskilled unemployed workers, for 
instance.  

16 In doing so, he seems to be interested in defending, among other things, a public system of education 
which supplies the citizens equal opportunity independently of family economic resources (JFR, §13.2). 

17 Since foreigners and disabled persons do not normally cooperate all their life long, the theory of 

justice as fairness does not directly apply to them. As Maffettone explains, “the theory of justice as 
fairness addresses normal persons capable of cooperating most of the time in the attainment of the 

collective wellbeing in a system of reciprocity. These are persons who share, by and large throughout 

their life, a system of major institutions that succeeds in assigning burdens and benefits to them in 
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represents a significant advance in terms of political-normative 
theory, but it does not supply a satisfactory answer to the problem 

of poverty, as well as of effective autonomy. Rawls’ theory meets the 
formal requirements regarding the access to the dispute for the life 
plans available in a certain society. Then, it would partially solve the 
problem of poverty in liberal-democratic societies, since having 

formal access to the range of social opportunities does not 
necessarily mean that one has the material conditions for 
challenging them. 

Indeed, the theory of justice as fairness looks for justifying 
inequalities related to the distribution of primary goods within the 
basic structure of society. Thus, the value of the Rawls’ contribution 
relies on demonstrating the relevance of the basic structure of 
society for a fair distribution of the benefits and burdens resulting 
from the social cooperation. In any event, if this interpretation is 

correct, Rawls’ theory of justice fails in presuming that the fair 
distribution of primary social goods is sufficient for ensuring equal 
citizenship. The actuality of extreme poverty in democratic societies 
confirms that. In the following, I will explore the Sen’s perspective 
trying to show how it can become more effectiveness the theory of 
justice as fairness, insofar as it focuses on the persons, instead of 
institutions. 

 
3. A Focus Shifting: From Institutions to Persons. 
 

Amartya Sen is also concerned in addressing unjust social 
inequalities which affect contemporary societies. He is interested in 

demonstrating the relevance of the material conditions for 
individual autonomy by balancing democratic values in a consistent 

perspective of justice. The capability approach is not exactly an 
alternative to the Rawlsian theory of justice as fairness. Indeed, 

                                                            
terms of resources and liberties” (2010, p. 30). For a more detailed criticism on this topic, see 
Nussbaum (2013). 
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Sen’s theory is less pretentious than the Rawls' one, given that it 
presents a strict conception of distributive justice (Vita, 2008). 

Similarly, to Rawlsian conception, Sen attempts to specify an 
informational basis of interpersonal comparisons. In doing so, he 
rejects both the perfectionist and the welfarist views, since the 
former, assumes a specific perspective of good life, and the latter 

ascribes excessive weight to mental states. Such an informational 
basis runs as a unity of measuring which allows estimate persons’ 
relational advantages. 
 In order to understand the main Sen’s thesis, two concepts 
have central importance, namely functioning and capability. The 
concept of functioning regards to a variety of things which a person 
value doing or being. Being well-nourished as well as being free 
from illness, or even to be able to take part in civil society, are 
examples of valued functionings. A set of functionings expresses 

personal specific features. It means that the more functionings an 
individual has, the freer he is. Then the level of freedom defines the 
level of well-being. This level of freedom which one can enjoy 
expressing what Sen designates as capability. “A person’s 
capabilities consist of the sets of functionings she can achieve, given 
the personal, material, and social resources available to her. 
Capabilities measure not actually achieved functionings, but a 
person’s freedom to achieve valued functionings” (Anderson, 1999, 
p. 316). A capability denotes then the effective freedom to choose 
distinct combinations of valued functionings. To use a Sen’s 
example, “an affluent person who fasts may have the same 
functioning achievement in terms of eating or nourishment as a 

destitute person who is forced to starve, but the first person does 
have a different ‘capability set’ than the second” (1999, p. 75). In this 

sense, functionings express “what a person is actually able to do”, 
whereas a capability set represents the freedom to achieve what she 
values; that is, “her real opportunities”. 

According to Sen, a formal equality of accessing to social 
opportunities is insufficient to overcome actual inequalities. On this 
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basis, he criticizes the Rawlsian index of primary goods because it is 
not entirely able to respond to the demands for equality. Sen argues 

that Rawls would have focused on inequalities in terms of accessing 
opportunities, instead of inequalities evaluation. In doing so, he has 
ignored that the same resources may produce distinct outcomes, 
depending on the actual social context. In fact, persons differ from 

one another according to their talents, needs, preferences, 
socioeconomic status, etc., so that it would be quite hard to ensure 
an effective equality. So, individual’s claims cannot be treated in 
terms of primary goods only. Primary goods, likewise other types of 
resources, represent means to freedom since they “influence inter 
alia the set of alternative lives from which a person can choose” 
(1990, p. 115). This kind of criterion is then objected because it does 
not give the deserved attention to substantial obstacles which 
impose certain difficulties in converting resources into freedom. 

In the context of the capability approach, what really matter 
is what people can do with the available resources. The 
opportunities a person may have are directly linked to her 
capabilities. Thus, inequalities should be evaluated by means the 
persons’ capabilities, here understood in terms of substantive 
freedom. As Sen emphasizes: 

 
If the object is to concentrate on the individual’s real opportunity 

to pursue her objectives (as Rawls explicitly recommends), then 
account would have to be taken not only of the primary goods the 
persons respectively hold, but also of the relevant personal 

characteristics that govern the conversion of primary goods into 
the person’s ability to promote her ends. (1999, p. 74) 

  
It means that the effective autonomy depends on the individual's 

power of converting resources in freedom. The lack of material 
conditions would lead to a deficit of autonomy. Consequently, the 
interpersonal comparisons should be performed according to the 
level of freedom a person has to accomplish the life plan she has 
good reasons to value.  
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 Sen proposes thus a focus shifting from the institutional 
resources to the persons' power of converting them into effective 

freedoms. He believes that those concepts – functioning and 
capability – afford a more consistent informational basis compared 
with primary goods, inasmuch as they allow estimating the access 
to the institutional resources. The Sen’s informational basis defines 

the actual scope over which assertions on justice should be applied. 
The capability approach deals with individual claims, taking into 
account the freedom that a person actually has to choose a specific 
way of living, among many other possible ones. In summary, the 
actual freedom relies on two conditions: what ends one has, and 
what power one has to convert resources into ends.   

In this way, more than lack of income, poverty reflects the 
deprivation of fundamental capabilities. However, that does not 
mean that the deprivation of capabilities is not linked to low income. 

Indeed, capability deprivation and low income are distinct ways of 
identifying poverty (Sen, 1999, p. 87ff).  If the former concerns to 
“intrinsically important” deprivations, the latter deals with 
“instrumentally significant” ones. According to the Sen’s 
explanation, capability deprivation is influenced by many 
circumstances; not insufficient income only. Moreover, the relation 
between lowness of incomes and lack of capabilities is occasional; it 
changes according to the context. Someone who lives in a rich 
country, for instance, may need a higher income in order to meet 
the same things. So, poverty in terms of lacking basic capabilities – 
since it reflects an obstacle in converting income into functionings – 
tends to be stronger than income deprivation. Then, in changing the 

focus from means to ends that people value, the capability approach 
becomes clearer relevant aspects of poverty. 

Nevertheless, such a distinction cannot lead one to think 
that deprivation of income is less important. Actually, income 
poverty and capability deprivation are narrowly related to one 
another. Lacking income prevents individuals' access to the means 
which allows the capability improvement. Capability deprivation, in 
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its turn, restricts the access to the range of opportunities opened in 
society, restricting the possibilities of earning an adequate income 

as well. Thus, low income can be seen as the main cause of the 
capability poverty. Thereby, Sen calls attention to the risk of 
puzzling means and ends. "There is a danger in seeing poverty in 
the narrow terms of income deprivation, and then justifying 

investment in education, health care and so forth on the ground that 
they are good means to the end of reducing income poverty" (Sen, 
1999, p. 92). That is why freedom of choice is what really matter. 
Therefore, the capabilities improvement is crucial to income scarcity 
overcoming, since it usually implies a higher earning power. 

This way of understanding freedom is relevant for analyzing 
the persons' effective access to civil society. In a democratic society, 
all individuals are entitled to the capabilities required for 
participating in their community as equals. As Anderson (1999) 

points out, the individuals participate in civil society in three ways: 
as a human being; as a participant in the economic system; and, as 
a political agent. That is to say that an effective participation in civil 
society – what includes the diverse range of public spaces – demands 
on the access to means of survival, the access to means to develop 
productive skills, and the guarantees of participating in the political 
life of the community. Sen’s egalitarianism thus allows evaluating 
the success of a society according to the level of substantive freedom 
that its members actually enjoy. 

In fact, from this point of view, one can notice that the 
Rawlsian primary goods by themselves do not supply a complete 
informational basis of justice. The capabilities approach, in this 

aspect, is able to complement Rawls’ interpretation of the second 
principle in a satisfactory manner by combining the first part with 

the second one. If Rawls shows what the basic structure of society 
must offer to citizens, Sen demonstrates what citizens should 
require from the basic structure of society. Sen’s egalitarian 
perspective proves that what is really important is the relation 
between resources and persons, not resources (primary goods) in 
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themselves. It follows that capabilities represent a necessary 
condition for accessing the range of life plans available in a society. 

Despite this, Sen does not specify which capabilities are 
required.18 In any event, it is not hard to deduce that the most 
important capabilities should be those which allow a person 
functioning as an equal in civil society. To illustrate, adequate 

nourishing, health care, shelter, clothing, and education are 
functionings which compound fundamental capabilities; and 
without which a person would be unable to effectively participating 
in her society as an equal, not only as a human being but also as an 
economic and political agent. As Anderson (1999) emphasizes, a 
democratic society must ensure the access to an appropriated level 
of these types of functionings. It is worth noticing that what should 
be assured is the access to a satisfactory level of those functioning, 
not the absolute access to them. Notably, that implies personal 

efforts and interesting in reaching those functionings. In essence, 
these are kinds of functionings which make up the capabilities 
required for equal citizenship all lifelong. 

 
Concluding Remarks 
  
 The ideal of autonomy can be seen as the touchstone of the 
contemporary conception of democratic society. Yet, the fact of 
poverty undermines this modern legacy, given that most citizens are 
deprived of following their own aims and taking part in their society 
– economically and politically. Although its causes might be avoided, 
they have been neglecting, especially by wealthy societies grounded 

in liberal-democratic values. In accepting the idea of society as a 
system of cooperation, it seems to be plausible assert that poverty 

reflects a deficit of reciprocity caused by a narrow and weak sense 

                                                            
18 Unlike Amartya Sen, Martha Nussbaum (2011) introduces a list of ten “central capabilities” which a 

decent society should ensure to all citizens so that they can pursue a dignified living. Nussbaum’s list 

includes: Life; Bodily healthy; Bodily integrity; Senses, imagination, and thought; Emotions; Practical 
reason; Affiliation; Other species; Play; and, Control over one’s environment (political and material). 
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of justice. A sense of justice properly understood considers not only 
what is good for oneself, but also what is good for all. Thus 

impartiality and mutual benefit are required ideas to bridge such a 
gap of reciprocity. All in all, the matter of poverty in democratic 
societies demands of institutional recognition of the equality of 
moral status. 

 As shown above, the egalitarianism offers a relevant 
normative referential to deal with this problem. Rawls’s theory of 
justice, in its latter formulation, shows how important a fair basic 
structure is. The fundamental social institutions perform an 
extremely relevant role inasmuch as they assure fair equality in 
accessing to the range of opportunities opened in a society. As Vita 
(2008) underlines, what should be considered is the spirit of the 
Rawlsian theory, not merely its content. Sen’s capability approach, 
in its turn, demonstrates that resources are necessary for an 

effective freedom, but not sufficient. Resources should be seen as 
means, not as ends. Above all, persons should be able to convert 
resources into freedoms. That allows concluding that a decent 
political order should ensure the equal citizenship by supplying 
those essential capabilities required to perform a dignified standard 
of living for all and each one. After all, the idea of reciprocity 
concerns also the relation between State and citizen. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Inaugurou-se após a segunda guerra uma fase em que o 

direito assumiu um novo papel, passou a ser considerado um 
fenômeno transformador da realidade, além de adquirir autonomia. 
Nessa vertente, o Estado Democrático de Direito surge no Brasil com 
a promulgação da Constituição Federal de 1988, amparado nesse 

cenário pró-justiça social, engajado na força transformadora do 
Direito e na realização dos direitos fundamentais.  

Embora grande o interregno de tempo que se passou desde 
a vigência da Constituição – aproximadamente trinta anos -, ainda 
sim parece que a efetividade do Estado Democrático de Direito, da 
própria Constituição, e, mas sensivelmente dos direitos 
fundamentais sociais, é utopia em um país com um texto 
constitucional democrático e garantidor de direitos. 

 Nessa perspectiva, o presente trabalho busca analisar como 
a Crítica Hermenêutica do Direito, de Lenio Luiz Streck, pode 
contribuir para a efetividade do Estado Democrático de Direito e da 
Constituição Federal de 1988. Isso porque, no Brasil, o texto 
constitucional, engrenagem central de funcionamento de todo 
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aparelho estatal, ainda apresenta grande déficit de efetividade, onde 
as normas constitucionais, principalmente os direitos fundamentais, 

não são realizados satisfatoriamente, o que acarreta no não 
surgimento do Estado Democrático de Direito. 
 Assim, por meio da pesquisa qualitativa técnica de revisão 
bibliográfica e do método fenomenológico-hermenêutico, serão 

abordados, primeiramente, uma concepção de Estado Democrático 
de Direito, com o intento de aproximar do leitor alguns aspectos 
caracterizadores desse modelo estatal, para, em segundo momento, 
compreender se (não) houve ruptura com os paradigmas da 
modernidade, como a produção do Direito de cariz liberal-
individualista normativista, a filosofia da consciência e o esquema 
sujeito-objeto, e se realmente tais paradigmas ainda se encontram 
arraigados no imaginário jurídico brasileiro, irradiando seus efeitos 
na concepção e construção do ordenamento jurídico brasileiro.  

Abordando a teoria da Crítica Hermenêutica do Direito, 
marco teórico do presente trabalho, concebida no final da década de 
80 e princípio dos anos 90 pelo professor Lenio Luiz Streck, será 
investigado como ela pode – e se pode – contribuir para alçar 
efetividade à Constituição, principalmente de seus direitos 
fundamentais sociais, com o intento de dirimir desigualdades 
sociais, e, consequentemente, concretizar materialmente o Estado 
Democrático de Direito, pressuposto para compreensão do 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Cimentado na linguagem como condição de possibilidade, a 
concepção de Direito é compreendida como atividade interpretativa, 
firma a leitura do fenômeno jurídico sobre os palanques da 

linguagem e interpretação. A concretização da Constituição Federal 
de 1988 como condição de possibilidade para o acontecer do Estado 

Democrático de Direito é tema relevante a ser vociferado nas 
pesquisas acadêmicas, como contribuição para dar efetividade às 
normas constitucionais e des-cobrir a doutrina brasileira.  
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2. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, PARADIGMAS 
DA MODERNIDADE E A CRÍTICA HERMENÊUTICA DO 

DIREITO  
 

2.1 A arquitetura do Estado Democrático de Direito 
 
 A concepção de Estado Democrático de Direito, por si só, já 
consegue demonstrar o sentido que as constituições que o 
estabelecem propõe para o funcionamento estatal. O Brasil é um 
Estado Democrático de Direito, expresso constitucionalmente no 
primeiro artigo da Constituição Federal de 19881. Mais do que a 
simples disposição constitucional, de caráter eminentemente 
formal, a sua efetividade deve ser realizada na e com a sociedade. 
 O Estado Democrático de Direito constitui uma combinação 
entre o Estado democrático e Estado de Direito, segundo José Afonso 

da Silva (1988, p. 15). Entrementes, atentar-se a tradição que o 
precedeu é importante para, posteriormente, conseguir 
compreender melhor os problemas hoje vivenciados pelo Brasil. 
 Sumariamente, o Estado de Direito fora concebido sob uma 
perspectiva predominantemente liberal, calcado em três 
pressupostos enunciados por José Afonso da Silva (1988, p. 16): a) 
vigorava o princípio da legalidade, ou seja, a lei enquanto única 
forma de direito emanada do poder legislativo; b) a separação dos 
poderes, ideal ainda derivado de Montesquieu; e c) a garantia dos 
direitos individuais, aqueles direitos de liberdade, à propriedade, em 

sua maneira que exigiam do Estado uma posição absenteísta. 
 A expressão do Estado Liberal de Direito ocasionou imensas 
injustiças e aguçou as desigualdades sociais. O povo clamava pelo 

Estado, por seu aporte. Eis que surge o Estado Social de Direito, 

                                                            
1 “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: [...]” 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1998. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm> Acesso em 08 de 
fevereiro de 2017. 
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calcado em realizar uma justiça social e direitos sociais, econômicos 
e culturais. Sabe-se que no Brasil que não se teve um Estado Social 

de Direito, fora um simulacro (STRECK, 2009, p. 66), isso porque a 
modernidade foi tardia, e as promessas da modernidade sequer 
foram cumpridas. 
 A solução para essa modernidade tardia foi o retorno ao 

Estado (neo)liberal, mesmo frente às inúmeras desigualdades e 
precariedades sociais que assolam o país. O Estado Social não 
existiu, e, portanto, o Estado assumiu o protagonismo da política 
social, no entanto, remando contra a maré do neoliberalismo, que 
visa minimizar a capacidade de atuação estatal nas políticas sociais 
(STRECK, 2005, p. 25-27) por não essa sua natureza apriorística. 
 Porquanto o Estado Democrático traz consigo o ideal de 
participação ativa do povo na direção da máquina pública, fundado 
no princípio da soberania popular (SILVA, 1988, p. 20). Tal 

compreensão também se refere a participação democrática dos 
cidadãos como garantia dos direitos fundamentais da pessoa 
humana. 
 O Estado de Direito fora uma criação do liberalismo, onde a 
lei encontrava expressão máxima, caráter geral e abstrato dirigida a 
todos. A igualdade seria um caractere formal e abstrato. Surge o 
Estado Social como expressão de efetivar uma igualdade material, 
uma justiça social, fracassando no seu mote e também na 
implementação da participação democrática. 
 O Estado Democrático de Direito vislumbra outro elemento 
para além da reunião de características de Estados de Direito (liberal 
e social) e Estado Democrático, que é a transformação da realidade2. 

Ou seja, o Direito passa a ter papel essencial na efetividade da 

                                                            
2 Lênio Streck afirma que “[...]o Estado Democrático de Direito agrega um plus (normativo): o Direito 

passa a ser transformador, uma vez que os textos constitucionais passam a conter as possibilidades de 
resgate das promessas da modernidade, situação que assume relevância ímpar em países de 

modernidade tardia como o Brasil, em que o Welfare State não passou de um simulacro”. STRECK, 

Lenio Luiz. Hermeneutica, Constituição e autonomia do Direito. In: Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo/RS, p. 65-77, jan-jun 2009, p. 66. 
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Constituição, dos direitos fundamentais, na diminuição das 
desigualdades sociais, na busca pela justiça social.  

 As constituições, destacando a Constituição Federal 
Brasileira de 1988, trouxeram consigo direitos ausentes na realidade 
que almejam transformar, pois a ampla gama de direitos 
fundamentais de natureza social, econômica, cultural e tantos 

outros possíveis contemplados no texto constitucional estavam 
carentes na sociedade anterior a Constituinte. 
  Em outras palavras, a Constituição contempla ausências, 
com o fito de transformá-las em realidade em uma sociedade 
complexa. A Constituição Federal de 1988 espantou a massa dos 
juristas com o seu teor maximizador (VIEIRA, 2008, p. 446), que 
muitos direitos fundamentais e relações sociais contemplou. 
 Ademais, com o constitucionalismo contemporâneo pós-
segunda guerra e com o Estado Democrático de Direito, a lei (o 

Direito, a Constituição) ganha um elevado grau de autonomia frente 
às instituições (STRECK, 2009, p. 66), especialmente a política. 
Passa também a coordenar, dirigir, balizar a atuação estatal rumo à 
concretização da Constituição (STRECK, 2003) e da transformação 
do status quo.  
 As Constituições passaram a ter caráter dirigente3, ou seja, 
“[...] passou a ser estatuto jurídico do político, com acentuado grau 
de dirigismo” (STRECK, 2009, p. 66). Isso quer dizer que o texto 
constitucional passou a ser considerada um plano para a realização 
social4, dotadas de normas programáticas aptas a dirigir a atuação 

                                                            
3 A Constituição Brasileira de 1988 sofreu forte influência da Constituição Portuguesa de 1976, e 

incorporou a ideia do dirigismo constitucional, que tem como grandes expoentes doutrinários Joaquim 
Canotilho e Jorge Miranda. Na obra Direito Constitucional, Canotilho afirma: “[...] a teoria da 

constituição assume-se como teoria da constituição dirigente enquanto problematiza a tendência das 

leis fundamentais para: (1) se transformarem em estatutos jurídicos do Estado e da sociedade; (2) se 

assumirem como norma (garantia) e tarefa (direcção) do processo político-social”. CANOTILHO. 
Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 169-170. 

4 Lenio, em Verdade e Consenso traz que “A Constituição não trata apenas dos meios; cuida também 
dos fins, que, exatamente, caracterizam o seu aspecto compromissório e dirigente: o desenvolvimento 

e a superação das desigualdades regionais, previstos no art. 3º, que encarna a obrigação da construção 

de um Estado Social”, e continua afirma que nesse aspecto reside o papel transformador do Direito e 
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dos órgãos públicos, assim como o legislador na atividade 
legiferante.  

 A Constituição, em um Estado Democrático de Direito, como 
afirma Lenio Streck (2014, p. 88) na obra Verdade e Consenso, “[...] 
é uma invenção destinada à democracia [...]”, isso porque combina 
dois fatores importantes: um primeiro que é a garantia do exercício 

de direitos de todos (maiorias e minorias), bem como um segundo 
caractere que limita a atuação do regime democrático ao que ela – a 
Constituição – preceitua e estabelece para o futuro. 
 Em síntese nesse item, observou-se que a revolução 
copernicana5 tramada pelo advento do Estado Democrático de 
Direito, oxigenou o Direito e o funcionamento estatal, 
principalmente por um modelo de Estado que tem a audaz missão 
de transformar o status quo, assim como a lei, o Direito e as 
Constituições ganharam autonomia e deslocaram-se para o topo da 

direção estatal. Isso significa que os textos constitucionais deixam de 
ser documentos meramente políticos, como assim eram 
considerados no autoritarismo brasileiro pré-Constituição de 1988, 
e passam a validar e dirigir as ações e fins estatais. 
 O Poder Judiciário, no Estado Democrático de Direito, 
passou a ocupar papel importante no cenário nacional, assumiu 
caráter intervencionista quando do déficit do Legislativo e 
Executivo, e, portanto, assumiu as rédeas do ponto de tensão. 
Destarte essa ascensão, é necessário que se tenha cautela na sua 
atuação, sob pena de ofender um dos principais pilares desse modelo 
de Estado: a democracia (STRECK, 2009a, p. 52). 
 E por isso que a efetividade do texto constitucional é 

obrigação dos juristas, é a missão do Direito e do Estado na 

                                                            
do Estado. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 
5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 88. 

5 Termo cunhado por Jorge Miranda para explicar a mudança paradigmática trazida pelo Estado 

Democrático de Direito. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: perspectivas e 

possibilidades de concretização dos direitos fundamentais-sociais no Brasil. In: Revista Novos Estudos 
Jurídicos, vol. 8, n. 2, p. 257-301, maio/ago 2003, p. 262. 
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sociedade brasileira, recheada de desigualdades, violência, miséria e 
distante de ser democrática (STRECK, 2014, p. 88). Há ainda muitos 

passos a serem dados. 
 Encontravam-se, em 05 de outubro de 1988, o Brasil e todos 
as suas instituições com uma nova ordem jurídica e um novo 
funcionamento estatal, dirigida pela Constituição. Haveria a 

necessidade de reformular a dogmática jurídica e o Direito para esse 
novo momento, para que se pudesse realmente efetivar e dar 
sentido àquele texto constitucional. O mote do Brasil era “[...] olhar 
o novo com novos olhos”6 (STRECK, 2016, p. 258). 
 O Brasil precisa de lentes, a visão embaçou e não se consegue 
ter clareza no e do direito. E essa é a função da Crítica Hermenêutica 
do Direito (CHD) de Lenio Streck, que de há muito se engaja nessa 
empreitada. Utilizando-a como referencial teórico, é necessário a 
compreensão das crises paradigmáticas pela qual está (ainda) 

assentado o Direito e a dogmática jurídica no Brasil (STRECK, 
2009a, p. 31), para, posteriormente, já com as pré-compreensões7 
sobre o assunto formadas, compreender como a sua teoria pode 
ajudar na efetivação da Constituição Federal de 1988. 
 

2.2 A crise paradigmática do ordenamento jurídico brasileiro 
 
Para compreensão, ainda que de maneira rasa, da crise de 

paradigmas que ofuscam o sentido da Constituição brasileira e a 

                                                            
6 O autor, na obra Hermenêutica Jurídica e(m) crise, demonstra o fundamento dessa frase na 

passagem: “[...] nada melhor do que recorrer a velha lição de Gadamer, para quem ‘toda experiência 
é confronto, já que ela opõe o novo ao antigo, e, em princípio, nunca se sabe se o novo prevalecerá, 

quer dizer, tornar-se-á verdadeiramente uma experiência, ou se o antigo, costumeiro e previsível, 

reconquistará finalmente a sua consistência”. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: 
uma exploração hermenêutica da construção do direito. 11 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2014, p. 384. 

7 Fausto Santos de Morais, afirma que as pré-compreensões, calcadas na história do Direito e no que 
ele denomina de ”modo-de-ser-do-Direito”, dão sentido aos significados de Constituição, Lei, 

Jurisprudência, bem como direcionam como devem ser interpretadas. MORAIS, Fausto Santos de. 

Ponderação e arbitrariedade: a inadequada recepção de Alexy pelo STF. Salvador: Editora JusPodivm, 
2016, p. 201. 
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efetividade dos direitos fundamentais sociais, será necessário tratar 
da virada ou guinada ontológico-linguística, o modelo liberal-

individualista-normativista de produção do Direito, o paradigma da 
filosofia da consciência e de interpretação. 
 Primeiro, aos problemas, depois, a solução!  

Essa crise de efetividade do Direito, da Constituição e dos 

direitos fundamentais-sociais, dá-se em razão da ainda utilização de 
um velho modo de produção do Direito, o modelo liberal-
individualista normativista. Paradigma esse esgotado, em razão das 
novas complexidades forjadas na sociedade atual, crescimento dos 
direitos transindividuais e com o modelo de Direito oriundo do 
Estado Democrático de Direito8. O mote, conforme assevera Streck, 
é “deixar vir o novo à presença [...]” (STRECK, 2003, p. 259). 
 O modelo liberal-individualista resultou de um acentuado 
desenvolvimento do capitalista, e consequentemente, favorecimento 

da classe dominante, a burguesia, bem como também é produto de 
uma corrida por interesses liberais-individualistas e um Estado 
centralizado (WOLKMER, 1995, p. 17). Ou seja, a competição 
econômica, a busca por capital, a liberdade de contratar e o direito 
de propriedade, a não intervenção do Estado frente as garantias 
individuais e o paradigma liberal eram características marcantes na 
modernidade. 
 Outro ponto relevante nesse ínterim, e que se relaciona com 
a filosofia da consciência que será tratada mais à frente, é que o 
homem enquanto ser individual é “centro autônomo de escolhas 
econômicas, políticas e racionais; faz do ser individual um ‘valor 
absoluto’” (WOLKMER, 1995, p. 17-18), o que só reafirma que esse 

                                                            
8 Lenio Streck afirma “O paradigma (modelo/modo de produção de Direito) liberal-individualista-

normativista está esgotado. O crescimento dos direitos transindividuais e a crescente complexidade 

social (re)clamam novas posturas dos operadores jurídicos”, e ainda “Essa crise ocorre porque o velho 

modelo de Direito (de feição liberal-individualista- normativista) não morreu e o novo modelo (forjado 
a partir do Estado Democrático de Direito) não nasceu a inda”. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição 

constitucional e hermenêutica: perspectivas e possibilidades de concretização dos direitos 

fundamentais-sociais no Brasil. In: Revista Novos Estudos Jurídicos, vol. 8, n. 2, p. 257-301, maio/ago 
2003, p. 259. 



Volume 4: Democracia e Normatização | 129 
 

momento histórico é sinônimo de vontade individuais, 
preponderando a liberdade e igualdade formal dos seus cidadãos.  

 O Direito, na modernidade, é forjado sobre essas variantes. 
As condições sociais dos indivíduos são ocultadas, é dizer que para o 
modelo jurídico liberal-individualista, as condições sociais ou as 
desigualdades sociais entre os indivíduos sob sua égide não importa, 

não preza pela igualdade material. Almeja, contudo, a igualdade 
formal dos indivíduos, a igualdade perante a lei dos atores sociais.  
 Wolkmer (1995, p. 23) ainda denuncia alguns outros 
caracteres desse Direito, como a codificação em leis gerais, abstratas 
e impessoais, igualdade Direito à Lei, tal qual o positivismo do século 
XIX9, e ainda a empreitada por um “formalismo normativista com 
pretensões de ‘ciência’”, por um Direito técnico e científico, que vela 
as origens sociais e econômicas da pirâmide capitalista de poder. 
 No Brasil, Streck (2009a, p. 31-32) vê o reflexo desse 

paradigma concretizado no desempenhar da profissão jurídica 
(referente a atuação dos advogados, dos juízes10), na dogmática 
jurídica reproduzida pelos doutos, no ensino jurídico que vocifera 
nos ambientes acadêmicos11 e na legitimação do Direito no Brasil. 

                                                            
9 Começou a desenvolver-se um movimento pela codificação, liderado pelos iluministas, que 

objetivavam reduzir em um código as leis expressões do direito natural. Em   contraponto   ao   

historicismo, não   acreditavam   em   um   direito   consuetudinário. Sinteticamente, esse movimento 
pela codificação buscava um sistema de normas, deduzidas pela razão e feitas valer pela lei.  Sobre 

esse movimento pela codificação podemos citar Thibaut, Bentham e Austin, conforme bem denuncia 

Bobbio. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução e notas 
Marcio Pugliesi, Edson Bini, Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995. 

10 Streck evidencia uma realidade vivenciada pelo ensino jurídico, principalmente presente nas 
famigeradas, temidas e conhecidas provas da OAB: “[...] o modo de produção de Direito 

instituído/forjado para resolver disputas interindividuais, ou, como se pode perceber nos manuais de 

Direito, disputas entre Caio e Tício ou onde Caio é o agente/autor e Tício (ou Mévio), o réu/vítima”, 
“[...] a dogmática jurídica coloca à disposição do operador um prêt-à-porter significativo contendo 

uma resposta pronta e rápida”. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração 
hermenêutica da construção do direito. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 32. 

11 Quanto a magistratura, Streck cita dois fatores que agravam essa crise, que são o individualismo e o 

formalismo excessivo. O primeiro traduz-se “[...] pela convicção de que a parte precede o todo, ou seja, 

de que os direitos do indivíduo estão acima dos direitos da comunidade; como o que importa é o 
mercado [...] o individualismo tende a transbordar em atomismo: a magistratura é treinada para lidar 

com as diferentes formas de ação, mas não consegue ter um entendimento preciso das estruturas 

socioeconômicas onde elas são travadas”. Já o segundo – formalismo – “[...] decorre do apego a um 
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 O imaginário jurídico brasileiro está engessado por aquilo 
que o professor argentino Luis Alberto Warat – e defendido por 

Lenio Streck - chama de senso comum teórico. Brevemente, esse 
senso aliena o pensar do jurista, porque o ambiente jurídico em que 
está inserido e a dogmática jurídica reproduzem “construções 
retórico-ideológicas” (STRECK, 2013, p. 196), objetivando a 

padronização e universalização do saber jurídico, instituindo 
verdades e certezas, que são – mais uma vez – reproduzidas pelos 
juristas, magistrados e professores12.  
 Essa reprodução de sentido enraíza ainda mais esse 
conhecimento acrítico pulverizado pelo senso comum teórico, 
tornando cada vez mais rarefeito pensares críticos e novas 
interpretações sobre o acontecer da doutrina jurídica. Algo que vai 
ficando, reproduzindo e reproduzindo, resultado que acarreta na 
pouca produção/construção de sentido, ignorando o DNA das 

palavras (STRECK, 2013, p. 196) e as possibilidades que a linguagem 
proporciona. O senso comum teórico vela o conhecimento jurídico, 
encobre novas possibilidades de sentido, e essa também é a cruzada 
da Crítica Hermenêutica do Direito. 

                                                            
conjunto de ritos e procedimentos burocratizados e impessoais, justificados em norma da certeza 

jurídica e da ‘segurança do processo’. Não preparada técnica e doutrinariamente para compreender os 

aspectos substantivos dos pleitos [...]”. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma 
exploração hermenêutica da construção do direito. 8 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
34. 

12 Metaforicamente e didaticamente, explica figuradamente bem a parábola dos macacos e o cacho de 

banana. A respectiva estória conta que cientistas botaram em uma jaula cinco macacos, uma escada, e 

sobre essa escada um cacho de bananas. Quando o primeiro macaco tentou alcançar o cacho de 
banana, os cientistas penalizaram os demais com um jato de água gelada. Posteriormente, quem 

tentava pegar as bananas, era agredido pelos demais primatas. Ocorre que os macacos foram sendo 

substituídos, sucessivamente, um a um, e sempre que o novato tentava subir na escada, os demais o 
agrediam, sem, portanto, serem penalizados com jatos de água. Os cientistas possuíam, ao final do 

experimento, um grupo de macacos nunca penalizado com jato de água, mas que batia no macaco que 

tentava pegar as bananas. Por certo, se a pergunta “Por que vocês atacam e batem em quem tenta se 

aproximar das bananas?” pudesse ser feita aos primatas, a resposta seria “Não sei, as coisas sempre 
funcionaram dessa maneira…”. Analogamente, essa estória e o senso comum teórico evidenciam a 

alienabilidade e reprodução de sentido, que, particularmente no campo jurídico, o imaginário dos 

juristas está infectado por esse senso, que lhes destituem a capacidade de pensar, de criticar, e lhes 
incentiva a reproduzir sentidos, superficiais, enjaulados no esquema sujeito-objeto, refratário a 
viragem ontológico-linguística. 
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 Esse modo de produção de direito brasileiro treinado para 
desenvolver conflitos interindividuais não consegue enxergar mais 

do que se está a sua frente, cego para a comunidade em que se está 
inserido, a Constituição, a complexidade cada vez maior da 
estrutura social. Cada vez mais, os conflitos sairão da seara 
individual (ou interindividual) para a transindividual, fruto de uma 

sociedade complexa, a citar, por exemplo, lides ambientais, como o 
caso da Samarco. 
 Essa é a crise paradigmática que obnubila o surgimento do 
Direito brasileiro forjado no Estado Democrático de Direito e a 
efetividade dos direitos fundamentais sociais no Brasil. Entretanto, 
há mais (infelizmente) névoa sobre o direito brasileiro, que é 
definida como a filosofia da consciência e o esquema sujeito-objeto. 

Anteriormente, porém, a metafísica clássica13 acreditava que 
nas coisas havia uma essência, e por isso tinham sentido. As coisas 

tinham sentido porque havia nelas uma essência. A superação do 
objetivismo veio com a modernidade, que deslocou para a razão 
(produto do iluminismo) a busca dos fundamentos do homem, 
nascendo a subjetividade. O mundo passava a ser explicado pela 
razão, dando azo ao esquema sujeito-objeto, o que proporcionou o 
surgimento do Estado Moderno (STRECK, 2013a, p. 13-14).  

 A filosofia da consciência faz que com o sujeito solipsista14 
acredite ser o fundamento do conhecimento, ou seja, o 
conhecimento é do sujeito, ele o gere e lhe dá vida. Streck (2013a, p. 
60-61) vê em Schopenhauer o extremo desse aforismo, quando o 
filósofo firma seu pensamento na ideia de que o Eu comanda o 
mundo, o mundo é controlado pelo sujeito, consciente e 

                                                            
13 E com Aristóteles encontrou a expressão de ciência primeira, porque o seu objeto estava no objeto 

de todas as demais ciências, e seu princípio condiciona a validade de todos os outros princípios. 

STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência?. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2013, p. 13. 

14 O solipsismo e o sujeito solipsista é uma criação filosófica. Solipsismo quer dizer egoísta, 

encapsulado. STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência?. 4ª ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 60-61. 
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inconscientemente, o mundo é o que o sujeito imagina, quer e decide 
que é. 

 A subjetividade e o sujeito como centro da produção do 
conhecimento, o sujeito como condição de possibilidade e a 
linguagem como instrumento para chegar ao saber são 
características fulcrais dessa filosofia, onde, segundo Streck (2013a, 

p. 40), o sujeito “assujeita” as coisas, reafirmando o esquema 
sujeito-objeto. 
 As consequências do sequestro do imaginário dos juristas 
pelo esquema sujeito-objeto são inúmeras e graves15. O texto é 
aquilo que o intérprete quer que seja, o sujeito no alto da relação 
com o objeto, os sentidos atribuídos ao texto dependem da 
vontade/subjetividade de quem interpreta (STRECK, 2007, p. 37), 
interpretar e aplicar são institutos diferentes, a comunhão da 
subjetividade do sujeito com a objetividade enunciado pelo texto, a 

“objetificação” da realidade (STRECK, 2003, p. 301) pelo ser 
pensante, sustentam esse paradigma. 

Está arraigado também à dogmática jurídica brasileira a 
crença nos cânones de interpretação, aqueles gramatical, 
teleológico, sistemático, bem como na ideia de que primeiro se 
interpreta para depois aplicar. Os métodos tradicionais de 
interpretação não conseguem satisfazer ou atender as especificadas 
trazidas junto à Constituição referente às normas de direitos 
fundamentais16, bem como um método racional de interpretação, ou 

                                                            
15 Fausto Santos de Morais, em seu livro Ponderação e Arbitrariedade: a inadequada recepção de Alexy 
pelo STF, denuncia a crítica de Streck ao imaginário jurídico brasileiro, afirmando que esse “[...] não 

se livrou da influência de um direito marcado pelo positivismo jurídico e pelo formalismo científico”, 

e destaca que ainda hoje conceitos como validade e vigência, texto e norma são considerados 
sinônimos. MORAIS, Fausto Santos de. Ponderação e arbitrariedade: a inadequada recepção de Alexy 
pelo STF. 1a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 183-184. 

16 Como bem assevera Streck em Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: “(...) as práticas hermenêutico-

interpretativas vigorantes/hegemônicas no campo de operacionalidade – incluindo aí a doutrina e a 

jurisprudência – ainda estão presas à dicotomia sujeito-objeto, carentes e/ou refratários à viragem 

lingüística de cunho pragmatista-ontológico ocorrida contemporaneamente, onde a relação passa a 
ser sujeito-sujeito. Dito de outro modo, no campo jurídico brasileiro a linguagem ainda tem um caráter 

secundário, uma terceira coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto, enfim, uma espécie de 

instrumento ou veículo condutor de ‘essências’ e ‘corretas exegeses’ dos textos legais”. STRECK, Lenio 
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um metacritério que venha a dizer o modo correto de interpretar, 
faz com que o rumo seja a objetificação do direito (HEILER, 2014). 

 Por isso também Streck acredita em uma hermenêutica na 
totalidade, amparada na existencialidade/historicidade e como 
condição de ser-no-mundo, não amparado sobre um método17, onde 
prevalece a relação sujeito-sujeito e a linguagem não como terceira 

coisa entre sujeito e objeto, mas condição de possibilidade 
hermenêutica. 
 E como entender o prejuízo disso hoje para o Brasil, ou para 
o Estado Democrático de Direito? A subjetividade e arbitrariedade 
dos tribunais nas decisões, especialmente para os hard cases 
(diferenciação equivocada oriunda desses paradigmas)18, ou, 
bipolarmente acreditar que lei é direito (objetividade do texto), bem 
como a reprodução do senso comum teórico pelos juristas, a cultura 

                                                            
Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 4 ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 18. 

17 “A hermenêutica deixa de ser um método para tornar-se uma ontologia, o modo de “ser do homem”, 
o modo 

de “compreender”, de “conhecer”, desvalorizando, dessa maneira, a teoria positivista, derivada da 

rígida posição objetivista e absolutista da Ilustração, que eleva a razão a um status de 

inquestionabilidade e inatingibilidade”. LOPES, Ana Maria D’Ávila. Hermenêutica Jurídica em 
Gadamer. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 37, n. 145, p. 101-112, jan-mar 2000. 

Disponível em < https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/560/r145-

12.pdf?sequence=4>. Acesso em 27 de fevereiro de 2017. Ainda, sobre esse mesmo aspecto, 
“[...]conforme alerta Streck [...], pensar a atividade hermenêutica como produto de métodos implica 

pensá-la como instrumento do conhecimento, o que é equivocado. À luz do pensamento de Gadamer  

[...], podemos aduzir que hermenêutica é existência e remete àquilo que acontece ao homem enquanto 
homem”. RIBEIRO, Fernando José Armando; BRAGA, Bárbara Gonçalves de Araújo. A aplicação do 

Direito na perspectiva hermenêutica de Hans-Georg Gadamer. In:  Revista de Informação Legislativa, 

Brasília, ano 45, n. 177, p. 265-283, jan-mar 2008, p. 270. Disponível em < 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/160157/Aplica%C3%A7%C3%A3o_direito_
perspectiva_hermeneutica_177.pdf?sequence=4>. Acesso em 27 de fevereiro de 2017. 

18 “É preciso insistir nisso. Consciência e mundo, linguagem e objeto, sentido e percepção, teoria e 
prática, texto e norma, vigência e validade, regra e princípio, casos simples e casos difíceis, discursos 

de justificação e discursos de aplicação: esses dualismos se instalaram no nosso imaginário sustentados 

pelo esquema sujeito-objeto”. STRECK, Lenio Luiz. Bases para a compreensão da hermenêutica jurídica 
em tempos de superação do esquema sujeito-objeto. In: Revista Sequencia, Florianópolis, v. 28, n. 54, 
p. 29-46, julho 2007, p. 42. 
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do ensino jurídico standard19, cultuando manuais, resumos e 
resumos dos resumos, fortificam esse paradigma velho, 

ultrapassado, que objetifica o direito e encobre o surgimento da 
Constituição. Ao passo que ratificam esses paradigmas, 
enfraquecem os pilares centrais do Estado Democrático de Direito: 
a democracia, a produção democrática e a autonomia do Direito, 

bem como a possibilidade de transformação social20. 
 A tradição jurídica brasileira majoritariamente está 
arraigada ainda nesses paradigmas que velam o novo sentido que a 
Constituição Federal de 1988 ganhou com o surgir do Estado 
Democrático de Direito que discussões desse cariz parecem palavras 
jogadas ao vento, sem qualquer efeito prático efetivo no direito. 
Entretanto, é preciso lanhar esse imaginário que anuvia o acontecer 
do novo direito, é preciso trazer à tona a viragem ontológico-
linguística, é necessário romper com os paradigmas que atrasam o 

realizar da Constituição21. 

                                                            
19 Fausto Morais incita uma crítica à cultura do estudo do direito no Brasil, aquela manualesca, 
resumida, “fast-food” no dizer de Streck, implicando em teorias de base ao Conceito de Direito fracas, 

o que dificulta a pretensão de correção como atributo do Estado Democrático de Direito. MORAIS, 

Fausto Santos de. Ponderação e arbitrariedade: a inadequada recepção de Alexy pelo STF. 1a ed. 
Salvador: JusPodivm, 2016, p. 202.  

20 Streck afirma que o formalismo cientificista vela essa possibilidade de transformação da realidade 

que o Direito adquiriu com o advento do Estado Democrático de Direito, isso porque o Direito, com 
base nesse paradigma, é visto como um instrumento formal, conforme afirma: “Dito de outro modo, 

o formalismo tecnicista que foi sendo construído ao longo de décadas ‘esqueceu-se’ do substrato social 

do Direito e do Estado. E esqueceu-se, fundamentalmente, do grau de autonomia que o Direito 
alcançou no paradigma do Estado Democrático de Direito. Ou seja, transformado em uma mera 

instrumentalidade formal, o Direito deixou de representar uma possibilidade de transformação da 

realidade, à revelia do que a própria Constituição estatui:  a construção do Estado Democrático (e 
Social) de Direito”. STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica, Constituição e autonomia do Direito. In: 

Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo/RS, 

p. 65-77, jan-jun 2009, p. 68. 

21 “Não há como negar que a ausência de uma adequada compreensão do novo paradigma do Estado 

Democrático de Direito torna-se fator decisivo para a inefetividade dos valores constitucionais. 

Acostumados com a resolução de problemas de índole liberal-individualista e com posturas 
privatísticas que ainda comandam os currículos dos cursos jurídicos (e os manuais jurídicos), os 

juristas (compreendidos lato sensu) não conseguiram, ainda, despertar para o novo. O novo continua 

obscurecido pelo velho paradigma, sustentado por uma dogmática jurídica entificadora”. STRECK, 
Lenio Luiz. Hermenêutica, Constituição e autonomia do Direito. In: Revista de Estudos Constitucionais, 
Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), São Leopoldo/RS, p. 65-77, jan-jun 2009, p. 68. 
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O giro linguístico (linguistic turn) marcou a transição da 
filosofia da consciência para a filosofia da linguagem22, deslocando 

para a linguagem a condição de possibilidade de acesso ao 
conhecimento. Ou seja, com a linguagem somos-no-mundo e 
compreendemos o mundo, abandonando aquela concepção de ser 
uma terceira coisa na relação sujeito-objeto para ser indispensável 

na compreensão do homem enquanto ser-no-mundo. 
O giro linguístico faz com a linguagem e a prática ingressem 

na filosofia, assim como transfere o conhecimento para o âmbito da 
linguagem, consistindo no mote de que é na linguagem que se dá a 
ação, e é na linguagem que se dá o sentido.  Essa viragem 
ontológico-linguística é a nova condição de possibilidade de 
constituição de sentido. O sentido, portanto, não está mais na 
consciência, mas sim na linguagem, alterando a concepção de que o 
homem se relaciona com o objeto, mas essa relação dá-se sim com 

a linguagem, que é condição de possibilidade desse relacionamento. 
Por isso também a linguagem não é estranha mais na relação 
sujeito-objeto, não pode ser produto de um sujeito solipsista, que 
constrói o seu próprio objeto de conhecimento, rompendo com o 
esquema sujeito-objeto para o surgimento da relação sujeito-sujeito 
(STRECK, 2013a, p. 14-17). 
 Relação essa que encontra esteio na percepção de que a 
construção de sentido se dá mediante um processo de comunicação 
recíproco entre os seres humanos integrantes de uma comunidade 
real e linguística. A linguagem, tanto em Wittgenstein e Heidegger, 
é entendida como ação humana, é uma ação prática, fática. Por isso 

                                                            
22 Habermas, em sua obra Constelação Pós-Nacional, traz a ruptura da modernidade calcada sob as 

premissas da consciência para o ingresso da linguagem na razão, que, com a virada linguística, que 
encontrou maior expressão em Wittgenstein e Heidegger, retirou do sujeito o centro de toda a razão. 

Jürgen Habermas ainda afirma que Heidegger propõe um deslocamento para a linguagem, uma 

compreensão de mundo  intimamente relacionada com a apreensão linguística do mundo, 

compreendendo na linguagem como um conjunto de condições de possibilidade que ajudam a 
compreender a priori algo como racional ou irracional. Afere ainda que Wittgenstein, com seu conceito 

de jogos de linguagem, traz a relação entre falar e agir, formadoras de uma gramática de linguagem, 

constitutiva para uma prática cotidiana de vida. HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: 
ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2001, p. 183-185. 
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enquanto compreendida enquanto uma ação interativa entre os 
seres, não pode ser produto de um sujeito solipsista (lembrando a 

concepção que o termo traz, egoísta, isolado), mas denuncia a 
necessidade de uma comunidade de sujeito em interação (STRECK, 
2009a, p. 170). 
 Wittgenstein e Heidegger podem ser considerados 

expoentes da filosofia da linguagem, afirmando a dependência do 
mundo pela linguagem, “[...] não existe um mundo em si, que 
independa da linguagem; somente temos o mundo na linguagem” 
(STRECK, 2009a, p. 170), exarando que não existem essências, como 
postulou Aristóteles, tampouco a relação entre nomes e coisas, como 
propunha o nominalismo, assim como a exatidão da linguagem é 
um mito da filosofia (STRECK, 2009a, p. 170). 
 
 2.3 O papel da Crítica Hermenêutica do Direito  

 
 A Crítica Hermenêutica do Direito é a teoria desenvolvida 
por Lenio Luiz Streck, que, em linhas gerais, “[...] busca apresentar 
um ferramental para a interpretação do direito” (STRECK, 2016a, p. 
11), influenciado pelas teorias de Wittgenstein, Heidegger, Gadamer 
e Stein. O objetivo da teoria de Streck é des-velar o que está 
encoberto, que está entificado, ou seja, aquilo que cotidianamente 
não é questionado. Almeja romper com os paradigmas 
anteriormente mencionados no item anterior, com a finalidade de 
trazer efetividade à Constituição e o Estado Democrático de Direito. 
 E, nesse sentido, Streck vai trabalhar alguns postulados do 
seu pensamento que são importantes para a compreensão da teoria. 

O primeiro deles é a linguagem como condição de possibilidade, a 
recepção do linguistic turn para conceber a linguagem como algo 
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que nos possui23, ou seja, “não possuímos linguagem: é a linguagem 
que nos possui!”24.  

 Outra premissa da teoria da Crítica Hermenêutica do Direito 
é afirmar que o indivíduo não interpreta a partir de um grau zero, 
mas no momento da interpretação traz consigo os elementos que foi 
adicionando ao seu círculo hermenêutico, seu horizonte de 

conhecimento. É dizer que “é impossível ao intérprete desprender-
se da circularidade da compreensão [...]” (STRECK, 2016a, p. 12), ou 
seja, as pré-compreensões do intérprete. 
 As pré-compreensões – e atenção para não confundir com 
preconceitos25 - constituem aquilo que já temos disponível em nosso 
disco rígido, e engloba a compreensão do ser-no-mundo, “[...] como 
aquilo que já sempre representa uma antecipação que acompanha 
todo o nosso conhecimento” (STRECK, 2014a, p. 239), da nossa 
tradição e historicidade, percebendo que somos (Dasein)26.  

Por meio de um exemplo talvez se consiga ser mais tátil a 
questão das pré-compreensões, e problematizando com o objetivo 
deste trabalho. Imagine um estudante, antes de entrar no curso de 

                                                            
23 “[...] isto porque a partir da viragem linguística e do rompimento do paradigma metafísico 

aristotélico-tomista e da filosofia da consciência (e de suas vulgatas voluntaristas), a linguagem deixa 

de ser uma terceira coisa que se interpõe entre um sujeito e um objeto, passando a ser condição de 

possibilidade. STRECK, Lenio Luiz. Lições de crítica hermenêutica do direito. 2ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2016a, p. 12. 

24 E no mesmo trecho, Streck afirma: “Caímos no mundo da linguagem que nos antecede. A nossa 
condição de ser-no-mundo está condicionada pela compreensão que temos dos fenômenos. Também 

– e fundamentalmente – o direito é assim um fenômeno linguístico, cujas relações de poder – e o 

direito é constituído e constituinte de tais relações – estarão condicionadas às possibilidades de novo 
processo de inserção nesse universo linguístico-hermenêutico”. STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição 
constitucional e decisão jurídica. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 229. 

25 Tal confusão é motivo de críticas por Lenio na obra Jurisdição Constitucional e decisão jurídica. 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 231-236. 

26 “[...] o exercício da transcendência, no qual não apenas somos, mas percebemos que somos (Dasein) 

e somos aquilo que nos tornamos através da tradição (pré-juízos que abarcam a facticidade e 

historicidade de nosso ser-no-mundo, no interior do qual não se separa o direito da sociedade, isto 
porque o ser é sempre o ser de um ente, e o ente só é no seu ser, sendo o direito entendido como a 

sociedade em movimento), e onde o sentido já vem antecipado (círculo hermenêutico)”. STRECK, 

Lenio Luiz. Lições de crítica hermenêutica do direito. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2016, p. 11. 
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Direito, lendo a Constituição Brasileira, e de tal maneira é dedutivo 
pensar que daquele exercício o acadêmico conseguirá extrair 

informações superficiais do texto constitucional. Contudo, esse 
mesmo estudante, bacharel em Direito, realiza a mesma leitura da 
Constituição, consequentemente, em razão do conhecimento 
apreendido durante a faculdade, o estudante (bacharel) conseguirá 

ser próximo à um número maior de conhecimento que quando leu 
o texto antes de cursar Direito. E aqui está evidenciado o papel das 
pré-compreensões e do círculo hermenêutico que Streck traz que 
antecipam o sentido de algo que já compreendemos antes de 
compreender. 

Sinteticamente, em razão do breve espaço científico deste 
trabalho, Lenio Streck produz uma teoria que busca romper com os 
paradigmas que obnubilam o Direito no cenário brasileiro, 
utilizando a hermenêutica de cariz heideggeriana, para defender 

que, por meio da linguagem e da interpretação, possa se dar 
efetividade à Constituição. 

E nessa perspectiva, é necessário que se reconheça a 
existência desse paradigma metafísico e, consequentemente, buscar 
desvelar o acontecer da Constituição. A pergunta que surge é: como? 
Streck (2014, p. 385), portanto, vai afirmar que o encobrimento do 
ser da Constituição é o esquecimento, o não pensar que mergulha 
os juristas na inautenticidade do Direito, que vai implicar no senso 
comum teórico, na estandardização do Direito, alienação a 
existência do jurista na história e compreensão de si no mundo. 

É, portanto, reconhecer a ineficácia dos textos 
constitucionais através de um processo de interpretação, deixando 

de lado os cânones de interpretação, métodos27 e o senso comum 

                                                            
27 Lenio Streck vai afirmar que não é necessário métodos para interpretação, isso porque “[...] o 

método ‘morreu’ porque morreu a subjetividade que sustentava a filosofia da consciência (locus do 
sujeito solipsista – Selbstsüchtiger). O método – supremo momento da subjetividade – soçobra diante 

da superação do esquema sujeito-objeto. Método não é sinônimo de racionalidade. Longe disso!”. 

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 232. 
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teórico, que toma o lugar das pré-compreensões, obstando o 
aparecer do novo (STRECK, 2014, p. 386). 

O que é lógico nesse cenário é que a constante reprodução 
de sentido patrocinado pelo senso comum teórico, o ensino jurídico 
fast food, além de uma atuação jurisdicional ainda calcada nos 
paradigmas metafísicos gera mais reprodução de sentido, e das 

fábricas das faculdades de Direito saem bacharéis que acreditam que 
esses problemas denunciados por Streck são normais, cotidianos do 
Direito e que Direito é assim, porque, afinal, sempre foi assim. 

É necessário levar a sério a efetividade da Constituição, 
como forma de efetivar consequentemente o Estado Democrático de 
Direito por ela instituído28, para que os direitos fundamentais 
possam alçar efetividade no sistema, e isso, consequentemente, 
diminuirá desigualdades sociais e ampliará a justiça social.  

A não recepção dos “paradigmas jurídico-constitucionais” 

(STRECK, 2014, p. 393) desagua na baixa constitucionalidade, na 
baixa compreensão da evolução que as Constituições adquiriram 
depois do segundo pós-guerra, com o Constitucionalismo 
Contemporâneo, na inadequação da teoria do Estado, na perda do 
princípio ativo do Direito29. 

Nesse sentido, é necessário um olhar hermenêutico, para 
que por meio da interpretação da Constituição, esquivo ao 
paradigma metafísico, consiga dar a devida significação ao texto 

                                                            
28 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 [...]. BRASIL. Constituição da 

república federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 04 de 
maio de 2017.  

29 “[...] ‘baixa constitucionalidade’, que, dentre outros fatores, decorre da não recepção dos novos 

paradigmas jurídico-constitucionais, bem como da falta de compreensão acerca da evolução da Teoria 

do Estado (condição de possibilidade para a Teoria da Constituição). Baixa constitucionalidade 

significa baixa compreensão, que ocorre porque a doutrina e a jurisprudência continuam assentadas 
nos postulados da hermenêutica clássica, de cunho reprodutivo. Explicando melhor: os juristas ainda 

pensam que as palavras refletem a essência das coisas (sic), como se a tarefa do intérprete se 

restringisse a ‘acessar’ esse sentido (unívoco) ontológico [...]”.STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica 
jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 11 ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2014, p. 393. 
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constitucional, fazendo com que a Constituição seja efetivamente o 
constituir de uma sociedade, a vinculação e o estabelecimento de 

condições para o agir estatal, assim como irradie para as normas de 
todo o sistema30. 

Abrir uma clareira no Direito, des-ocultar caminhos, 

des-cobrir sendas encobertas... É este o desafio! 
(STRECK, 2014, p. 393). 

 

3. CONCLUSÃO 
 
Cimeira a importância que o Direito alçou após a segunda 

guerra, por aquilo denominado de Constitucionalismo 
Contemporâneo, que influenciou na promulgação de Constituições 
empenhadas na transformação da realidade e na promoção da 
justiça social, sob o véu do Estado Democrático de Direito. O Direito 
passa a ter autonomia, assume posição elevada para o 

funcionamento estatal, pois as instituições devem observar as 
disposições constitucionais, principalmente os direitos 
fundamentais. 

Entretanto, a inefetividade do texto constitucional obsta essa 
transformação social, emperra a diminuição das desigualdades, o 
aumento da justiça social, e o acontecer do Estado Democrático. Isso, 
em razão, com base na teoria da Crítica Hermenêutica do Direito, do 
paradigma metafísico que assola o imaginário do jurista. 

Aqui ressalva seja feita: o presente trabalho aborda a 
perspectiva jurídica de um dos problemas do Brasil. Não pode o 

Direito resolver todos os problemas que infectam o ordenamento, 

                                                            
30 “A partir desse olhar hermenêutico, entendo que a significação do texto da Constituição somente se 
constitui na ação prática dos intérpretes. [...] Em outras palavras, é preciso entender que o objeto da 

interpretação não é o texto (em si) da Constituição, pela simples razão de que o texto não “flutua no 

ar”. [...] Sem modificar o nosso modo de compreender o mundo, sem superar a relação sujeito-objeto, 

sem superar a cultura manualesca que assola o imaginário dos juristas, é temerário falar no papel 
transformador do Direito e tudo o mais que dele decorre. Dizendo de outro modo: ou se acaba com a 

estandardização do Direito ou ela acaba com o que resta da ciência jurídica”. STRECK, Lenio Luiz. 

Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 11 ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 393. 
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assim como também a Crítica Hermenêutica do Direito não pode. A 
crise que fustiga o solo brasileiro é multifacetada e de vários setores, 

por isso que o recorte dado neste artigo refere-se ao problema 
jurídico de efetividade do Estado Democrático de Direito sobre o 
prisma da teoria de Streck. 

Com a ruptura dos paradigmas da filosofia da consciência, 

do esquema sujeito-objeto e a cultura manualesca que estandardiza 
o Direito, poderá se falar em um acontecer da Constituição. O 
constituir que a Constituição pressupõe poderá acontecer com um 
olhar hermenêutico, e com a compreensão do novo paradigma 
vivenciado, da linguagem como condição de possibilidade e da 
interpretação como condutora de uma significância adequada da 
Constituição. 

As pré-compreensões constituem importante aspecto da 
teoria de Streck a serem fortalecidas pelos juristas brasileiros. São, 

em linhas gerais, aquilo que já conhecemos antes de tentar conhecer 
algo (algo como algo), o que molda o nosso pensar jurídico e nossa 
visão crítica sobre o fenômeno Direito que acontece cotidianamente. 
Por isso a necessidade de ter pré-compreensões harmônicas com o 
desenho do Estado Democrático de Direito, da Constituição de 1988, 
com os direitos fundamentais e seu dever de proteção, com uma 
adequada teoria da decisão, das normas, etc. As pré-compreensões 
são um (primeiro e) grande passo para que se consiga romper com 
os paradigmas da modernidade. 

A hipótese erigida no presente trabalho – que a CHD 
contribui para que o Estado Democrático de Direito e a Constituição 
sejam efetivos – foi corroborada, uma vez que com a ruptura dos 

paradigmas da modernidade, e a imersão do imaginário jurista 
brasileiro em um banho de hermenêutica, linguagem e 

interpretação, autenticando suas pré-compreensões, se conseguirá 
efetivar o Estado Democrático de Direito e a Constituição, para que 
essa última constitua a sociedade. 
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A DEMOCRACIA COMO PRESSUPOSTO NECESSÁRIO 

PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

João Miguel Back1 
Sandro Fröhlich2 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo visa principalmente expor algumas ideias 
centrais em torno à questão da democracia. Pretende, ainda, 

analisar a relação que pode ser estabelecida entre os processos 
democráticos e o desenvolvimento social e humano ao longo do 
tempo. E mais, defender que os modelos de decisão democráticos 
são fatores essenciais que proporcionam condições e auxiliam na 
criação de ambientes sociais e econômicos de desenvolvimento – ao 
menos um desenvolvimento mais equilibrado que atenda a alguns 

requisitos básicos de distribuição igualitária. 
É inegável que há uma intrínseca relação entre os processos 

políticos e econômicos que predominam nas sociedades ao longo da 
história. Aceita tal premissa, faz-se necessário estudar e analisar 
como tal relação se estabelece e como podem ser observados os 
meandros de tal jogo. Os modelos políticos e os planos econômicos 
não são fatores naturais, mas são sempre decisões que refletem 
valores e interesses dos atores sociais diretamente envolvidos em 
tais processos. E é nos interstícios dessas relações de decisão e poder 
que as práticas sociais e governamentais são definidas e 

                                                            
1 Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição - 
FAFIMC (1993). Mestrado em Filosofia, na área de Ética e Filosofia Política - pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (1998) e doutorado em Filosofia, na área de 

Filosofia do conhecimento e da linguagem, pela mesma Universidade PUCRS (2010). Atualmente é 
professor Adjunto da Universidade do Vale do Taquari - Univates e professor da Universidade de Santa 
Cruz do Sul. 

2 Doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos (2012 - 2016). Mestre em 
Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2011) e mestre em 

Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2009). Possui graduação em 

Ciências Jurídicas e Sociais - Direito - pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(2014), graduação em Filosofia pelo Centro Universitário La Salle - Canoas (2004).  
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implementadas – decisões que irão impactar na vida prática de todos 
os cidadãos.  

Com o intuito de debater alguns aspectos vinculados a essas 
temáticas tão importantes, o artigo busca analisar os processos 
democráticos históricos amparados na visão do pensador indiano 
Amartya Sen. Suas ideias filosóficas resgatam e enaltecem diferentes 

elementos sobre a democracia, numa relação com a área da 
economia, do desenvolvimento e da criação de melhores condições 
de vida para as pessoas. Seguindo esse viés, buscar-se-á apresentar 
a ideia da centralidade de modelos democráticos de decisão como 
fator preponderante para a melhoria das condições de vida das 
pessoas e a possibilidade de desenvolvimento livre das suas 
capacidades.  

O artigo está constituído de quatro capítulos. O primeiro 
pretende apresentar alguns elementos históricos importantes sobre 

a democracia e de sua aplicabilidade ao longo da história. O segundo 
visa recolher alguns ensinamentos fundamentais da democracia, 
desde um de seus berços mais renomados – Grécia; lições essas que 
permanecem incólumes e que muito bem poder orientar o itinerário 
democrático contemporâneo. O terceiro capítulo analisa um pouco 
a transição de modelos autoritários para os modelos democráticos e 
da influência das questões econômicas em tais processos; bem como 
apresentar características centrais da democracia a partir de autores 
distintos e principalmente de Sen. E, por fim, tendo percorrido esse 
itinerário, busca-se defender que a democracia é fator fundamental 
para o desenvolvimento e a livre criação de condições de 
desenvolvimento das capacidades e de liberdade. 

 
2 ABSORVENDO LIÇÕES COM A HISTÓRIA 

 
A democracia é certamente um dos temas, ou práticas, em 

torno da qual mais se debate ao longo da história e, de forma mais 
específica na contemporaneidade. Ocupa os assuntos e mentes de 
muitas pessoas que, de alguma forma ou em algum momento, estão 
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pre(ocupados) com a vida em coletividade. Embora seja um modelo 
de escolha coletiva que esteja em vigor em muitas sociedades e 

diferentes grupos, a democracia sempre carrega a perspectiva 
utópica em seu bojo, de ser uma espécie de horizonte a ser 
alcançado, mas que está sempre à nossa frente, inspirando o 
caminhar3. Democracia requer um esforço permanente e nunca é 

um trabalho definitivamente completado; exige maestria e técnica e 
é uma obra sempre a realizar. A democracia é uma opção a se fazer, 
que pode trazer ou possibilitar o alcance de muitos frutos, 
concretizar a construção de relações pacíficas. 

Embora todas as formas de guerras e dos incríveis avanços 
tecnológicos, e em meio a tantas conquistas para a humanidade, 
certamente o século XX será reconhecido como o ‘século da 
democracia’ (SEN, 2004). Os últimos cem anos têm presenciado 
muitos acontecimentos importantes e uma variedade de sucessos e 

alcances, mas é a ascensão e a consolidação da democracia em 
diversas sociedades uma das principais conquistas que marca este 
período. É um dos fenômenos que melhor identifica o século XX, 
tornando-se praticamente uma unanimidade entre os povos.  

Fazendo jus a uma de suas principais características ou 
fundamentos, que é a abertura para a diversidade e a escuta de 
todos, é fundamental que se reconheça que a democracia não tem 
sua origem ou inspiração exclusivamente dos povos helenos antigos. 
Sen, em diferentes obras (SEN, 2011), acentua a importância da 
democracia para o desenvolvimento das pessoas, salientando 
também o aspecto da utilização de processos democráticos de 
escolha e decisão entre outros povos no período antigo. 

Compreender que a democracia se desenvolveu em 
diferentes territórios e orientou a prática de decisões políticas de 

                                                            
3 Eduardo Galeano: “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. 
Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para 

que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”(GALEANO, Eduardo. Para 

que serve a utopia?. Blog Conti Outra. Disponível em: <http://www.contioutra.com/para-que-serve-
utopia-eduardogaleano>. Acesso: 10 ago. 2017). 
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outros povos e grupos, justamente fortalece a ideia da democracia 
como um ideal de inclusão de todos na arena política e econômica 

global. Num mundo cada vez mais ‘sem fronteiras’ aprender com 
outras concepções se torna fundamental e fortalece o ideal de 
tolerância tão necessário em tempos hodiernos. Não se visa negar o 
certo protagonismo e as imprescindíveis lições dos gregos e 

romanos antigos ou das revoluções (americana e francesa) mais 
recentes4, mas a vida participativa conclama a abrir ainda mais o 
horizonte de compreensão. 

A democracia se desenvolve ao longo da história humana, 
mas não há uma linha condutória única desse itinerário5. Há 
momentos de ‘brilho mais intenso’ da democracia em diferentes 
partes e períodos, que representam ou representaram grandes 
desafios aos modelos autoritários vigentes. Os ventos da democracia 
que sopraram figuram a esperança de formas mais livres e 

igualitárias de participar da vida da coletividade; a possibilidade, 
mesmo que remota ou limitada, de uma governança participativa, 
de valorização de todos os seres humanos como humanos e não 
apenas no seu papel de súditos, servos, escravos. A democracia, para 
além de ser um modelo procedural de tomada de decisões e 
organização da participação popular na vida política da sociedade, 
carrega também um ideal mais amplo de liberdade, igualdade, 
justiça, participação, humanidade, etc. Ideais estes que ainda hoje 
fomentam a persistente e constante luta pela expansão e 
consolidação da democracia em Estados, instituições, grupos, etc. 

É importante observar como alguns elementos muitas vezes 
desconhecidos ao público em geral, podem assumir um sentido mais 

                                                            
4 Como afirma Sen, é fundamental reconhecer as experiências europeia e americana, “pois esses 

desenvolvimentos institucionais foram extremamente inovadores e, por fim, muito eficazes. Resta 
pouca dúvida de que existe aqui uma grande realização ‘ocidental’”. (SEN, 2011, p. 357). 

5 Interessante observar a analogia utilizada por Hendriks (HENDRIKS, 2010. p. 20): “The path of 
democracy rather resembles that of a traveller walking for ages through a seemingly endless desert, 
interrupted by just a few 

scattered hillocks, until he suddenly reaches the long steep climb leading upwards”. 
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intenso na história. Sen destaca, por exemplo, que a democracia foi 
praticada na antiga Índia, em administrações municipais. Também 

na Índia antiga, os ‘conselhos budistas’ foram espaços de discussão 
e resolução de diferenças já no século VI antes da era cristã. É 
justamente nessas experiências ou fontes antigas que o a Índia 
moderna, o maior país democrático da atualidade, quando da 

redação de sua Constituição pós-independência (1947), foi buscar 
referências para melhor organizar a estrutura de seu Estado.  

Uma das maiores personalidades da história recente, Nelson 
Mandela também nos faz recordar, em sua autobiografia, que as 
reuniões que aconteciam em sua localidade natal no interior da 
África do Sul respeitavam procedimentos democráticos6. O que nos 
faz perceber que a democracia pode assumir diferentes faces, dadas 
suas diferentes vertentes. 

Também na história e tradição política dos povos árabes e 

muçulmanos a democracia teve seus lampejos. O exemplo de 
Maimônides demonstra o que certamente era uma prática bastante 
comum para os muçulmanos do Médio Oriente e norte da África. 
Quando este filósofo judeu foi expulso da Espanha (século XII), o 
mesmo foi acolhido pelo imperador Saladino, no Cairo, onde 
encontrou ambiente de tolerância e maior liberdade que no 
continente europeu onde neste período vigorava a Inquisição. Como 
afirma Sen, tal episódio não aconteceu de forma isolada, pois, 
embora no mundo contemporâneo os conflitos entre judeus e 
muçulmanos sejam explícitos e muitas vezes acirrados, “o domínio 
muçulmano no mundo árabe e medieval na Espanha tem uma longa 
história de integração de judeus como membros tutelados pela 

                                                            
6 Assim afirma Mandela: “Quem quer que quisesse falar, assim o fazia. Era a democracia em sua forma 

mais pura. Podia haver uma hierarquia de importância entre os oradores, mas todos eram escutados, 

o chefe e os súditos, o guerreiro e o curandeiro, o comerciante e o agricultor, o proprietário e o 
trabalhador... O fundamento do autogoverno consistia em que todos os homens eram livres para 

expressar suas opiniões e iguais em seu valor como cidadãos”. (MANDELA apud SEN, 2011, p. 366)., 

Sen mostra que também no Japão, que no ano 604 da era cristã foi promulgada uma Constituição que 
previa que as ‘decisões importantes devem ser discutidas por muitas pessoas’(SEN, 2011. p. 365). 
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comunidade social e cujas liberdades — e às vezes suas posições de 
liderança — foram respeitadas” (SEN, 2011, p. 367 - 368). 

Além destas demonstrações de tolerância e solidariedade em 
espaços de liberdade – elementos imprescindíveis para a democracia 
– também algumas localidades do Oriente Médio (Bagdá, Irã, bem 
como Cairo e Istambul) se destacaram pela organização de espaços 

e instâncias de participação popular e um governo político que 
valorizava o diálogo. Como ressalta perspicazmente Sen (SEN, 2011, 
p. 368), enquanto o imperador mongol Akbar, por volta de 1590, 
‘realizava discursos pregando a tolerância religiosa e política, e 
organizando diálogos entre diferentes crenças e povos, na Europa 
‘esclarecida’ a Inquisição estava ativa e pessoas eram queimadas 
vivas (Giordano Bruno foi morto em 1600). Todos estes exemplos e 
práticas de grande valor mostram que a democracia não é uma 
herança exclusivamente ocidental e que há que aprender muito com 

outros ensinamentos. 
Uma das formas que auxilia a exposição da história da 

democracia ocidental é a utilização da analogia de ondas. A história 
estaria marcada por ondas de democratização, com longos períodos 
de ‘calmaria’. Depois da grande onda hiperbólica da democracia 
grega e o seguimento de uma democracia republicana romana, 
percebeu-se um longo período onde tal prática ficou em certo 
‘ostracismo’. Alguns movimentos são novamente percebidos em 
algumas cidades italianas em torno do século 11 da nossa era, 
contudo sem se espraiar e ser assumida como uma forma de 
governo em âmbito estatal7. 

Não restam dúvidas que outro período marcante para a 

história, principalmente do pensamento condizente à liberdade e 
democracia é o século XVIII, com a Revolução Francesa e Norte-

Americana. Embora com restrições e algumas associações da 
democracia com os excessos cometidos na Revolução Francesa, tal 
                                                            
7 Nesse sentido, afirma Dahl: “Como uma espécie extinta ressurgindo depois de uma grande mudança 

climática, o governo popular começou a reaparecer em muitas cidades do norte da Itália por volta do 
ano 1100 d.C”. (DAHL, 2001. p. 25). 
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período representa um verdadeiro marco histórico para o 
pensamento livre. Representando uma eclosão e fortalecimento de 

uma era de direitos foi também o referencial para um Estado 
constitucional e democrático, em respeito ao seu povo. 

E por fim, nos encontramos com o que vem se constituindo 
como uma das maiores e mais consistentes ondas da democracia, o 

século XX – podendo também ser considerada a grande onda. 
Contudo, a formação desta grande onda é possível ser explicada pela 
especificação de outras três ondas que a constituem: a primeira seria 
a onda democrática que vai de 1828 a 1926; a segunda onda vai de 
1943 a 1962 e; a terceira que abrange o período de 1975 até os dias 
atuais. Note-se que há intervalos consideráveis entre uma onda e 
outra: entre em torno de 1914 a 1943, com destaque para as duas 
grandes guerras mundiais e; entre em torno de 1958 e 1975 quando 
se observam o período da guerra fria, movimentos totalitários no 

leste europeu, ditaduras civil-militares em diferentes continentes 
(principalmente na América Latina). 
 
3 OS ENSINAMENTOS DESDE A GRÉCIA 

 
É a Grécia antiga, mais especificamente a polis de Atenas, o 

locus de maior referência para a democracia e que serviu de 
inspiração para o pensamento político que se seguiria. Da 
conjuntura da democracia ateniense podem ser observadas várias 
características que a fundamentaram e, que servem de lições para 
todos os tempos. Observem-se principalmente algumas ideias que 
podem ser extraídas da fala de um personagem importante: Péricles. 

Péricles (cidadão, general e político ateniense), na 
denominada ‘oração fúnebre’ afirma: 

 
Tenemos un régimen político que no envidia las leyes de los 
vecinos y somos más bien modelo para algunos que imitadores de 
los demás. Recibe el nombre de democracia, porque se gobierna 

por la mayoría y no por unos pocos; conforme a la ley, todos 
tienen iguales derechos en los litigios privados y, respecto a los 
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honores, cuando alguien goza de buena reputación en cualquier 

aspecto, se le honra ante la comunidad por sus méritos y no por su 
clase social […] Practicamos la liberalidad tanto en los asuntos 
públicos como en los mutuos recelos procedentes del trato diario, 

y no nos irritamos con el vecino, si hace algo a su gusto[…] 
(TUCÍDIDES apud HELD, 2007, p. 34-35. (Grifos nossos)). 

 

 Em meio às críticas que possa ter em relação à política, 
filosofia e cultura grega (mais especificamente ateniense), há 
ensinamentos que podem orientar ainda em tempos hodiernos, 
como a insistência de Péricles em afirmar que todos os cidadãos 
possuem o direito de participar e sustentar uma vida em comum. O 
poder de decisão não emana de um (monarquia) ou alguns 
(aristocracia), mas é a comunidade que tem a função de decidir. 
Todos têm o direito de participar e não há impeditivos de classe 
social ou posses econômicas. O modelo democrático adotado pela 

polis de Atenas valoriza e preserva um valor fundamental, destacado 
por Péricles, que é a tolerância (liberalidade). A cidade-estado deixa 
liberdade ao cidadão, sem os controles ou vigilâncias; os cidadãos 
entre si não se afligem com as atividades e modos de vida uns dos 
outros. 

Como se trata de absorver ensinamentos, mister esclarecer 
que a crítica de alguns filósofos (entre eles Platão) à democracia é 
quanto ao risco de o homem tornar-se ‘individualista’ (ambicioso), 
não seguindo os preceitos da razão. Ainda, o temor de que a 
tolerância imperasse sobre a justiça também leva a uma reserva 
quanto ao modelo democrático8. Sendo o diálogo e a discussão dos 
temas um método fundamental da democracia ateniense, a 

preocupação é com que não se trate meramente de um ‘opinião 
oposta a outras’ sem a observância de princípios, regras e tradições 

que eram fundamentais para os cidadãos. 

                                                            
8 Werner Jaeger analisa de forma mais completa as críticas, principalmente platônicas, em relação à 
democracia. (JAEGER, 1960, p. 884 – 892). 
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Os direitos e deveres dos cidadãos são estipulados pela lei 
(império da lei, em oposição à anarquia e ao poder despótico que a 

precedia), derivando de sua condição de cidadãos e não da vontade 
de alguns ou da condição social; a lei é a do cidadão e todos são iguais 
perante esta. O processo de governo baseava-se na isegoria9, no 
direito de todos os cidadãos se manifestarem nas assembleias e nas 

instâncias públicas. Os cidadãos têm direito à voz e a todos é 
garantido o direito livre de se manifestar, de interagir com os demais 
em público. A força está no argumento e não na força bruta, 
tradição, nome familiar ou cargo que ocupa. A democracia é mais do 
que um modelo de decisão e regimento de participação popular; é 
um modo de vida, uma espécie de telos que visa a justiça e o bem 
comum. 

Atenas apresentava um modelo de democracia com regras 
minuciosas de funcionamento, contudo a soberania do poder de 

decisão era da assembleia do povo. Como esclarece Coulanges (1987, 
p. 340), “a política já não era como no regime precedente, negócio 
de tradição e de fé. Era preciso refletir e ponderar sobre as razões. A 
discussão era indispensável, porque sendo toda questão mais ou 
menos obscura, só a palavra podia iluminar a verdade”.   

Embora não sendo um dos maiores defensores ou favorável 
à democracia, como a grande maioria de seus colegas filósofos da 
época, é de Aristóteles uma das descrições que também expressa 
muito bem o que representou a democracia e os elementos que 
ainda podem auxiliar na compreensão e práxis de tempos presentes. 

 
El fundamento del régimen es la libertad (en efecto, suele 

decirse que sólo en este régimen se participa de la libertad, pues 
éste es, según afirman, el fin a que tiende toda democracia). Una 

característica de la libertad es el ser gobernado y gobernar por 
turno y, en efecto, la justicia democrática consiste en tener todos 
lo mismo numéricamente y no según los merecimientos, y siendo 

                                                            
9 Do grego: ἰσηγορία: isos, ‘igual’, e agoreúo, ‘falar em público, em assembleia’. Igualdade de direito 

de manifestação na Eclésia, assembleia dos cidadãos. Garantia de liberdade e igualdade de 
manifestação de todos os cidadãos nas instâncias públicas. 



154 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

esto lo justo, forzosamente tiene que ser soberana la 

muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el 
fin y lo justo. Afirman que todos los ciudadanos deben tener lo 
mismo, de modo que en las democracias resulta que los pobres 

tienen más poder que los ricos, puesto que son más numerosos y 
lo que prevalece es la opinión de la mayoría. Ésta es, pues una 
característica de la libertad, que todos los partidarios de la 

democracia consideran como un rasgo esencial de este régimen. 
Otra es vivir como se quiere; pues dicen que esto es el resultado de 

la libertad, puesto que lo proprio del esclavo es vivir como no 
quiere. Éste es el segundo rasgo esencial de la democracia, y de 
aquí vino el de no ser gobernado, si es posible por nadie, e si no, 

por turno. Esta característica contribuye a la libertad fundada 
en la igualdad (ARISTÓTELES apud HELD, 2007, p. 37-38. 
(Grifos nossos)). 

 
É a democracia que une de forma inextricável a liberdade e 

a igualdade. A diversidade de noção que foi exposta ‘teve o objetivo 
de retratar a democracia como o baluarte para a liberdade’ 
(SAFFON; URBINATI, 2013). . A democracia é o melhor caminho 
para a liberdade tão almejada pelos antigos e por todos em cada 
tempo. É a democracia que permite ser ‘governado por turno’ e viver 
conforme a preferência de cada um. Numa intepretação seniana, 
poderia se afirmar que é a democracia que permite que cada um 
tenha possibilidades de viver a vida que tinha razões a escolher. 
Também a igualdade (política, igualdade em dignidade, igualdade 
em direitos...) é fundamental. Todos têm iguais condições de 
participar; os votos de todos e cada um têm o mesmo peso e todos 
tem o mesmo direito e condições de ascender a cargos públicos 
(HELD, 2007, p. 38-39). A democracia implica em liberdade que 

implica em igualdade. 

 
4 AMARTYA SEN E A DEMOCRACIA 
 

É possível afirmar que a partir da modernidade, com a 
transição de um período autoritário ou ditatorial para uma 
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democratização, nas mais diversas sociedades podem ser 
observadas basicamente três formas sucessivas de democracia: 

formal, participativa e social. A formalização de tais modelos 
democráticos se perceberia à medida que os governos garantam 
“além de sufrágio livre e universal, responsabilidade 
(accountability) e liberdade de expressão, altos níveis de 

participação e igualdade crescente nos resultados sociais e 
econômicos” (BRESSER-PEREIRA, 2011, p. 245). Bresser Pereira 
entende que após uma transição, a sequência tende de ser primeiro 
uma democracia liberal ou das elites, seguida por uma democracia 
social ou de opinião pública, tendendo possivelmente a uma 
democracia participativa e posteriormente se tornando deliberativa 
(BRESSER-PEREIRA, 2011, p. 245).10 

A democracia contemporânea, com suas múltiplas faces e 
plúrimas características guarda os princípios do ensinamento de 

Abraham Lincoln, como o “government of the people, by he people, 
for the people” (LINCOLN apud HENDRIKS, 2010, p. 22). Bresser 
Pereira conceitua democracia da seguinte forma: “É o regime 
político constitucional em que todos os cidadãos adultos votam 
(sufrágio universal), as eleições são livres e regulares e a 
constituição garante o estado de direito, envolvendo liberdade de 
associação, de expressão e de informação, e proteção aos direitos das 
minorias” (BRESSER-PEREIRA, 2011,  p. 230). Numa linha muito 
próxima pode ser observado o que defende Norberto Bobbio, ao 
afirmar que a democracia é “um conjunto de regras (primárias ou 

                                                            
10 Merece atenção a observação feita por Frank Hendriks (2010, p. 24) que encontrou em suas 

pesquisas as seguintes versões de democracia: “African democracy, aggregative democracy, ancient 

democracy, Asian democracy, assembly democracy, associative democracy, audience democracy, 
Christian democracy, communicative democracy, competitive elite democracy, cosmopolitan 

democracy, deliberative democracy, delegative democracy, developmental democracy, direct 

democracy, discursive democracy, ecological/green democracy, electoral democracy, industrial 

democracy, juridical democracy, liberal democracy, participatory democracy, party democracy, 
people’s democracy, pluralist democracy, polyarchical democracy, protective democracy, radical 

democracy, referendum democracy, reflective democracy, representative democracy, social 

democracy, statistical democracy, virtual democracy”. O próprio autor reconhece que é possível 
perceber em leituras cotidianas outras denominações que expandem a presente listagem. 
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fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as 
decisões coletivas e com quais procedimentos.” (BOBBIO, 2000, p. 

30). 
Dahl entende que, em meio à variedade de discussões e 

elementos, alguns critérios podem ser identificados para que se 
possa afirmar que a democracia esteja em vigor: participação efetiva 

de todos; igualdade de voto; entendimento esclarecido; controle do 
programa de planejamento e inclusão dos adultos (DAHL, 2001, p. 
49 – 50). Tais elementos demonstram que não há privilégios entre 
os cidadãos e abrem oportunidades para que todos possam se 
desenvolver conforme suas prioridades, interesses e capacidades. 

Sen filia-se a uma tradição contemporânea que entende a 
democracia como o ‘governo por meio do debate’. Ao longo de seus 
trabalhos mais recentes o pensador indiano vem se dedicando a esta 
temática, destacando o papel da democracia e da liberdade como 

elementos fundamentais para o desenvolvimento das sociedades e o 
desenvolvimento das capabilidades11 dos agentes; no mesmo 
diapasão, insiste no papel central da argumentação pública como 
um fator de compreensão da justiça. 

A democracia tem um valor e um alcance muito mais amplo 
que o direito ao sufrágio universal ou exercício universal do voto 
secreto – embora este seja um elemento fundamental. A conjuntura 
política e econômica atual não pode se limitar a uma visão restrita, 
e Sen insiste que a democracia tem uma perspectiva muito mais 
ampla, ‘o governo por meio do debate’ (SEN, 2011, p. 358). Na linha 
do que vem apresentando Rawls e Habermas, o filósofo indiano 
compreende a democracia como ‘o exercício público da razão’12. 

                                                            
11 Para Sen, de forma resumida, a ideia de ‘capabilidades’ representa: “the various combinations of 

functionings (beings and doings) that the person can achieve, capability is, thus, a set of vectors of 

functionings, reflecting the person's freedom to lead one type of life or another, just as the so-called 
'budget set’ in the commodity space represents a person's freedom to buy commodity bundles, the 

'capability set' in the functioning space reflects the person's freedom to choose from possible livings 
(SEN, 1992, p. 40). 

12 Ambos concebem a ideia de democracia no sentido de um ‘exercício da razão pública’. Rawls insiste 

quanto a uma ideia de democracia deliberativa: “a ideia que especifica a democracia deliberativa é a 
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Em meio a diferentes visões de democracia e os seus 
impactos quanto a teorias de justiça, a preocupação de Sen é antes 

destacar os conteúdos centrais da democracia que acabam por 
nortear os conceitos e as práticas. Para ele, os pontos centrais de 
uma visão ampla de democracia seriam ‘a participação política, o 
diálogo e a interação pública’. O autor vincula a ideia de 

argumentação pública diretamente com a ideia de justiça que 
desenvolve. Nesta linha se pode também vincular a argumentação 
pública como a ideia de desenvolvimento geral e desenvolvimento 
humano das capabilidades. Os processos de argumentação pública 
instigam a uma sociedade mais aberta e livre, criando melhores 
condições gerais de funcionamento e exercício das capabilidades. 

Isto é abordado por Sen quando debate a relação da 
democracia em relação à fome (tema que ocupou grande atenção 
por parte deste pensador e ainda urgente hoje), ressaltando o 

grande papel instrumental da democracia – que pode ser estendido 
a tantas áreas e problemas sociais. Conforme constata o pensador, é 
possível analisar historicamente, que jamais ocorreu uma epidemia 
de fome ou grande desnutrição num país ou região democrática. 
Conforme o autor: 

                                                            
própria ideia de deliberação. Quando os cidadãos deliberam, trocam opiniões e discutem os respectivos 

argumentos sobre questões políticas públicas”. (RAWLS apud SEN, 2011, p. 359). Habermas vincula 
sua ideia de democracia a uma teoria ‘da ação comunicativa’: “A teoria do discurso acolhe elementos 

de ambos os lados e os integra no conceito de um procedimento ideal para o aconselhamento e tomada 

de decisões. Esse procedimento democrático cria uma coesão interna entre negociações, discursos de 
auto entendimento e discursos sobre a justiça, além de fundamentar a suposição de que sob tais 

condições se almejam resultados universais, ora justos e honestos. Com isso, a razão prática desloca- 

e dos direitos universais do homem ou da eticidade concreta de uma determinada comunidade e 
restringe-se a regras discursivas e formas argumentativas que extraem seu teor normativo da base 

validativa da ação que se orienta ao estabelecimento de acordo mútuo, isto é, da estrutura da 
comunicação linguística”. (HABERMAS, 2002, p. 278). 

Na mesma perspectiva merece ser destacado o pensamento de Edgar Morin, ao defender que a 

“democracia necessita ao mesmo tempo de conflitos de ideias e de opiniões, que lhe conferem sua 

vitalidade e produtividade. Mas a vitalidade e a produtividade dos conflitos só podem se expandir em 
obediência às regras democráticas que regulam os antagonismos, substituindo as lutas físicas pelas 

lutas de ideias, e que determinam, por meio de debates e das eleições, o vencedor provisório das ideias 

em conflito, aquele que tem, em troca, a responsabilidade de prestar contas da aplicação de suas 
ideias.” (MORIN, 2006, p. 108). 
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Não surpreende que nenhuma fome coletiva jamais tenha ocorrido 

em toda a história do mundo, em uma democracia efetiva – seja 
ela economicamente rica (como a Europa ocidental 
contemporânea ou a América do Norte), seja relativamente pobre 

(como a Índia pós-independência, Botsuana ou Zimbábue). A 
tendência tem sido as fomes coletivas ocorrerem em territórios 
coloniais governados por dirigentes de fora (como a Índia britânica 

ou a Irlanda administrada por governantes ingleses 
desinteressados), em Estados unipartidaristas (como a Ucrânia na 

década de 1930 ou a China no período 1958-1961, ou ainda o 
Camboja na década de 1970), ou em ditaduras militares (como a 
Etiópia, a Somália ou alguns países subsaarianos no passado 

recente) (SEN, 2010, p. 30-31). 

 
Para Varshney (2009, p. 139 – 153), é justamente o papel da 

democracia como fator de prevenção da fome um dos maiores 
contributos de Sen nesta área. Um sistema político minimamente 

livre (não autoritário) e uma imprensa também livre são os 
melhores antídotos preventivos à fome e à pobreza. Desta forma os 
governos e instituições sabem que estão sendo acompanhados em 
sua atuação e obrigam-se a atender a população em suas 
necessidades, não deixando faltar as condições mínimas de 
existência. Um governo democrático passa constantemente por um 
processo de accountability, com necessárias prestações de contas 

políticas, econômicas, tornando muito difícil a tolerância de 
arbitrariedades ou ausência de atendimentos mínimos à população, 
inibindo a fome, as epidemias, etc. 

Mesmo que o voto livre seja insuficiente para caracterizar a 
democracia, o pensador indiano destaca a importância real e 
simbólica do sufrágio universal e seus impactos. Enquanto este 

elemento seja praticamente uma unanimidade, há que estar atento 
não apenas ao ato de eleições, mas tudo o que subjaz ou o que se 
pressupõe para se alcançar este ponto ápice. Um processo eleitoral 
e “a própria eficácia das votações depende fundamentalmente do 
que as acompanha, como a liberdade de expressão, o acesso à 
informação e a liberdade de discordância” (SEN, 2011, p. 361). 
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A insistência se deve ainda porque em muitas nações a 
questão do voto secreto é algo bastante recente historicamente e há 

grandes distorções políticas em torno. O exemplo citado desta 
distorção ou frustração do que se entenderia dos valores de uma 
eleição secreta, é o atual caso da Coréia do Norte, onde podem ser 
apontadas diversas dificuldades, como na grande pressão política e 

punitiva que é exercida sobre os eleitores durante todo o ano e 
principalmente nos períodos de votação, mas também na forma 
como as expressões da opinião pública “são frustradas pela censura, 
pela exclusão de informação e por um clima de medo, junto com a 
supressão da oposição política e da independência dos meios de 
comunicação, bem como a ausência de direitos civis e das liberdades 
políticas fundamentais” (SEN, 2011, p. 361). 

Além do voto secreto e de todos os requisitos e implicâncias 
que tal prática pressupõe, outro elemento que fortalece a 

argumentação pública é uma imprensa livre – caráter de 
empoderamento que certamente também pode ser percebido numa 
educação livre, com um comércio que proporcione liberdade real, 
etc. As contribuições de uma mídia livre podem ser vislumbradas 
nos últimos anos, principalmente em avanços conquistados no 
ocidente. Ter uma imprensa livre implica necessariamente uma 
liberdade de expressão que não é apenas dos meios de comunicação, 
mas de todos (não se imiscuindo das responsabilidades legais que 
isto requer). O homem é um ente que se constitui enquanto 
linguagem, enquanto alguém que se forma em comunicação com os 
demais; a liberdade de comunicação é fundamental para garantia da 
idoneidade dos processos políticos e democráticos, mas igualmente 

– ou acima de tudo – para a existência humana13.  

                                                            
13 Nesse sentido é interessante observar a reflexão de Taylor ao analisar a filosofia de Heidegger, 

podendo-se fazer uma vinculação com a preocupação em relação à sustentabilidade (temática tão 

premente nos tempos atuais). Conforme Taylor, a filosofia de Heidegger é anti-subjetivista e mesmo, 

como ele diz, polemicamente, anti-humanista. Há sem dúvida aspectos sombrios e preocupantes em 
sue ataque ao humanismo, mas uma consequência que parece clara, e talvez seja benigna, é o fato de 

esse ataque o alinhar com o protesto ecológico contra o crescimento irrefletido da sociedade 

tecnológica. [...] Há, porém, muitos tipos de protesto contra a sociedade tecnológica, [...] uns apontam 
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O homem vive sua humanidade à medida que se 
compreende na relação com os demais e na medida em que 

compreende ou interpreta os demais com suas diferenças culturais, 
religiosas, etc. Ter possibilidades de livre manifestação pode auxiliar 
neste processo de compreensão e facilitar os mecanismos de 
argumentação pública. Um cerceamento da comunicação ou da 

liberdade de expressão limita a condição humana e impõe restrições 
a um desenvolvimento econômico e social como um todo. Conforme 
argumenta Sen, “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” 
(SEN, 2011, p. 369-370). 

Ademais de uma ‘contribuição direta’ uma imprensa livre 
tem um papel destacado – como elemento de argumentação pública 
geral – por seu papel informativo. Uma imprensa livre tende a 

contribuir com os processos democráticos, pois é capaz de divulgar 
informações gerais, apresentação de notícias especializadas, 
expandir conhecimentos, fazer um jornalismo investigativo. 
Imprensa que informa de maneira idônea e transmite 
conhecimentos auxilia no fortalecimento democrático e na 
qualidade de vida das pessoas, à medida que a população melhor 
instruída pode fazer melhores escolhas, tem melhores critérios e 
argumentos para buscar aquilo que lhe é de direito, aquilo que a 
realiza enquanto humano. 

Outro elemento destacado nas ideias de Sen da importância 
da argumentação pública como elemento de fortalecimento da 
democracia, que auxilia o desenvolvimento humano, é a “função 

protetora” da imprensa. Função protetora dando voz àqueles a 
quem tal direito foi negligenciado, aos desfavorecidos econômica, 

social, cultural e politicamente. A argumentação pública tem a 

                                                            
as desastrosas consequências de longo prazo da tecnologia sem peias para os seres humanos; outros 

alegam que temos razão para impor limites a nosso domínio da natureza que vão além de nosso 

próprio florescer, dizem que a natureza ou o mundo podem ser vistos como fazendo exigências a nós. 
Esta última é a tendência da chamada ecologia profunda. (TAYLOR, 2000, p. 115). 
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capacidade de fazer ouvir as reivindicações daqueles que muitas 
vezes estão ou foram silenciados, dos que foram ou se sentiam 

diminuídos ou como pessoas de ‘segunda categoria’. A 
argumentação pública demonstra que o peso de convencimento está 
na força do argumento e não no poder que desempenha o 
pertencimento a uma classe social. 

Um dos grandes contributos de um modelo democrático de 
argumentação pública é o ‘escanteiamento’ de práticas arbitrárias, 
colonialistas, etc. Não conta mais simplesmente a sobreposição do 
mais forte sobre os demais, da maioria fortalecida sobre as minorias. 
A democracia como argumentação pública ‘força’ ou ensina a viver 
com as diferenças (sociais, religiosas, culturais...) e a respeitar aos 
outros. Argumentar publicamente não é impor, mas é ter o direito a 
falar e o dever de escutar, é uma aproximação com as realidades dos 
demais, descobrir os modos de vida, as condições e escolhas 

daqueles que fazem parte de grupos distintos. 
O pensador indiano insiste, em consonâncias com as 

necessidades prementes da conjuntura atual, é a tolerância, o 
respeito da maioria pelas opções e escolhas das minorias. Em seus 
estudos o pensador vem demonstrando que “se uma maioria está 
disposta a apoiar os direitos das minorias, e até mesmo de 
indivíduos dissidentes ou discordantes, então a liberdade pode ser 
garantida sem ter de restringir a regra da maioria” (SEN, 2011, p. 
371). Merece ser destacado o princípio moral que Sen herda dos 
ensinamentos budistas, afirmando que o respeito e a cooperação 
não se dão pela simetria entre indivíduos, grupos ou classes. O fato 
de alguém ou um grupo ser mais forte ou poderoso que outro não o 

autoriza a subjugar o outro, mas o coloca diante de um imperativo 
moral de defender e de ser responsável pelo mais frágil ou menor14. 

                                                            
14 Vale destacar o que afirma o autor neste sentido: “A perspectiva das obrigações do poder foi 
apresentada com grande força por Gautama Buda no Sutta-Nipata. Buda diz lá que temos 

responsabilidade em relação aos animais precisamente por causa da assimetria entre nós, não por 

causa de qualquer simetria que nos leve à necessidade de cooperar. Ele argumenta, ao contrário, que 
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Os processos democráticos livres fomentam e são ferramentas 
importantes para convivência pacífica em meio às diferenças que 

caracterizam a humanidade. 
 

5 DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO 
 

Tendo apontado todos esses elementos centrais para o bom 
funcionamento de uma democracia, considera-se necessário 
apontar a interpelação deste processo de organização política e 
decisória com as diferentes nuances dos cenários econômicos. Tais 
processos funcionam como uma espécie de vasos comunicantes e 
acredita-se que não seria exagero afirmar que a democracia é o 
principal pilar para que se possa alcançar desenvolvimento que seja 
capaz de atender a todas as pessoas, proporcionando condições de 
bem estar e propiciando as reais possibilidade de efetivação das 

capabilidades. 
Como então ocorreram e ocorrem essas relação entre a 

política e a economia? É possível observar alguns fatores que se 
constituíram como preponderantes para a transição e o 
estabelecimento de democracias? Se a revolução capitalista foi uma 
condição per quase alcançou a estruturação de Estados e instituições 
democráticas, tal não deve ter ocorrido por força exclusiva do 
capitalismo e da expansão do mercado15. O desenvolvimento nunca 

                                                            
por sermos muito mais poderosos que as outras espécies, temos uma responsabilidade em relação a 
elas que se conecta exatamente com essa assimetria de poder. 

Buda passa a ilustrar a questão através de uma analogia com a responsabilidade da mãe com o filho, 

não porque ela deu à luz a criança (essa conexão não é invocada nesse argumento em particular; há 
espaço para ela em outro lugar), mas porque a mãe pode fazer coisas para influir na vida de seu filho 

que ele mesmo não pode fazer. A razão para a mãe ajudar a criança, nessa linha de pensamento, não 

é guiada pelas recompensas da cooperação, mas precisamente pelo reconhecimento de que ela pode, 

de forma assimétrica, fazer coisas pela criança que farão uma enorme diferença para sua vida e que a 
própria criança não pode fazer. A mãe não precisa buscar nenhum benefício mútuo – real ou 

imaginário -, nem procurar qualquer contrato ‘hipotético’ para compreender sua obrigação com a 
criança”. (SEN, 2011, p.239-240). 

15 Tal ideia é corroborada pela afirmação de Bresser Pereira: “Quanto mais totalmente capitalista for 

um país, mais consolidado tenderá a ser seu regime democrático. Essa afirmação, porém, não significa 
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é ‘uma via de mão única’, mas há diversos fatores que interferem e 
se entrelaçam. Caberia maior atenção a reconhecer que também os 

diversos movimentos democráticos foram contributos 
fundamentais para alcançar maior desenvolvimento. O destaque 
não se dá a uma pretensa defesa do capitalismo, mas da democracia 
e da liberdade que vigoram como metas e conseguem humanizar os 

processos e modelos capitalistas, que seguem necessitando de 
profundas reformas. 

A democracia, seja procedural ou como uma espécie de telos, 
é fator decisivo para o desenvolvimento humano, o respeito e 
expansão das liberdades, maior igualdade, respeito à dignidade e 
direitos humanos, etc. Um país que consolidou sua revolução 
capitalista tende a ter uma democracia sólida e estável, criando uma 
espécie de círculo virtuoso16; países que hoje tendem a respeitar com 
maior intensidade os processos democráticos vêm alcançando mais 

rapidamente índices de desenvolvimento e melhorando a vida das 
pessoas. Ainda, países desenvolvidos e com democracia consolidada, 
com raras exceções, voltam a ter regimes autoritários. 

Claro está que, capitalismo ou crescimento econômico não 
representa automaticamente a assunção da democracia. Casos como 
a China e outros países (principalmente do leste asiático) 
comprovam que pode haver crescimento econômico vertiginoso 
sem que a democracia seja o modelo de política. O risco de separar 
hoje a economia da política ou querer prescindir da democracia é a 
própria corrosão ou colapso de todos os avanços auferidos. Assim 
como demonstra o ideal de democracia grega – que incluiu os pobres 
e deu-lhes direitos de voz e vez nas assembleias e na vida pública – 

bem como as ações de milhões e milhões de trabalhadores que lutam 

                                                            
que a consolidação democrática somente possa ser explicada pela revolução capitalista”. Bresser 
Pereira, transição e consolidação democrática. (BRESSER-PEREIRA, 2011, p. 244). 

16 Por consolidação democrática ou economia estável pode-se entender uma situação “na qual nenhum 
dos principais atores políticos, partidos ou interesses organizados, forças ou instituições considera que 

haja uma alternativa ao processo democrático para chegar ao poder, e […] nenhuma instituição ou 

grupo político tenha o direito de vetar a ação de tomadores de decisão democraticamente eleitos”. 
(LINZ apud BRESSERPEREIRA, 2011, p. 246). 
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continuamente por democracia e inclusão, a democracia é hoje e 
sempre necessária para garantir e fortalecer os debates sobre o 

futuro de nosso mundo.  
A democracia não pode estar restrita a processos políticos, 

mas ambas necessitam ‘andar de mãos dadas’, sob o risco de a 
economia sufocar a vida política. A colonização da esfera política 

pela economia mostra o perigo de tal processo ‘conduzindo’ o 
mundo a constantes crises – econômicas, políticas, sociais, morais, 
etc. -, levando ao descrédito de valores e insegurança geral. A 
economia precisa e é também pensada para atender o demos, e ao 
povo é preciso dar voz e vez – kratos. 

Tal pensamento é também avalizado pelo estudo 
apresentado por Acemoglu e Robinson (ACEMOGLU; ROBINSON, 

2012). Os dois autores realizam um meticuloso estudo que visa 
compreender porque algumas nações alcançam um 

desenvolvimento sustentável e outras historicamente vivem em 
condições de pobreza e miséria. A capacidade de geração de rendas 
e de bem estar para as pessoas não se deve meramente a fatores 
geográficos, culturais, tipos de colonização ou de capacidades de 
inteligência. Os fatores predominantes que ditam as condições e 
abrem as possibilidades para o desenvolvimento das pessoas, são 
primariamente opções políticas.  

O crescimento ou desenvolvimento de uma nação ou de 
povos é fortemente condicionado ou determinado pelas opções 
políticas previamente feitas e estabelecidas e não simplesmente por 
fatores econômicos (que muitos querem fazer crer que são naturais 
e imutáveis). Nesse sentido, Acemoglu e Robinson afirmam que: 

 
Cada sociedade funciona com um conjunto de regras econômicas 

e políticas criadas e aplicadas pelo Estado e pelos cidadãos em 
conjunto. As instituições econômicas dão forma aos incentivos 

econômicos: incentivos para buscar mais educação, para poupar e 
investir, para inovar e adotar novas tecnologias, e assim por 
diante. É o processo político que determina a que instituições 

econômicas as pessoas viverão submetidas, e são as instituições 
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políticas que ditam como funciona esse processo (ACEMOGLU; 

ROBINSON, 2012, p. 32). 

 

A partir da exposição dos aspectos característicos e de alguns 
elementos históricos dos processos democráticos, é agora possível 
fazer uma aproximação destes mesmos pontos com alguns dados 
que condizem com o desenvolvimento de países ao longo da história 
mais recente. O desenvolvimento das nações se deve precipuamente 
ao modo de funcionamento de suas instituições políticas e da 
observância dos princípios que as fundamentam. Utiliza-se a 
distinção entre dois modos de organização político-social-
econômica: o modelo inclusivo e o modelo extrativista.  

Nas sociedades onde prepondera o modelo inclusivo, as 
instituições políticas e econômicas, não apenas possibilitam, mas 

estimulam a participação de sua gente nas decisões políticas e no 

empreendimento econômico e social. Em sociedades inclusivas – 
democráticas por excelência – há a oportunidade de 
desenvolvimento dos talentos individuais, com incentivo e 
valorização da educação, atendimento à saúde, saneamento básico, 
etc. É visível também um respeito aos pactos sociais estabelecidos, 
com um sistema jurídico estável e imparcial e preponderância de 
organismos que funcionem como baluarte de garantia da confiança 
social que toda sociedade necessita para se manter e desenvolver17. 

O jogo político que engendra e escolhe as instituições e o 
modo de funcionamento da sociedade e de suas instituições vem 
determinar o futuro de sua gente. Em oposição ao modelo inclusivo, 
podemos observar modelos extrativistas, onde predominam 
práticas de concentração de poder nas mãos de alguns poucos, 

                                                            
17 Afirmam Acemoglu e Robinson ainda sobre as sociedades inclusivas: “As instituições econômicas 

inclusivas criam mercados inclusivos, que não só conferem às pessoas a liberdade de realizar em sua 
vida aquela vocação mais adequada aos seus talentos, mas também criam condições iguais para todos, 

capazes de lhes proporcionar oportunidades para tanto [...] As instituições econômicas inclusivas 

preparam o terreno para dois outros motores de prosperidade: tecnologia e educação”. (ACEMOGLU; 
ROBINSON, 2012, p. 60 e 61). 
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geralmente de uma pequena elite abastada que não tolera a 
distribuição de renda e poder.  

O modelo (neo)colonialista é uma mostra bastante fiel deste 
sistema, onde o objetivo foi e é o de explorar e extorquir as riquezas 
de determinadas regiões e povos, à mercê da vida das pessoas locais 
e da sustentabilidade da comunidade e dos ambientes naturais e 

sociais. Cria-se um verdadeiro ‘círculo vicioso’ em tais sociedades 
que pode assim ser descrito:  

 
As instituições políticas conferem às elites o poder político de 
selecionar aquelas instituições econômicas com menos restrições 
ou forças contrárias. Permitem também que elas estruturem as 

futuras instituições políticas e sua evolução. As instituições 
econômicas extrativistas, por sua vez, vêm enriquecer essas 
mesmas elites, cuja riqueza e poder econômico ajudam a 

consolidar seu domínio político (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, 
p. 64). 

 

Não é necessário muito esforço nem um grande exercício de 
imaginação para perceber como tais processos e modelos 
predominaram e predominam na combalida América Latina e 
principalmente no continente africano. Igualmente não é preciso 
grandes elucubrações para entender que há um constante embate 
político em vigor – principalmente em terras brasileiras – onde estão 
em jogo as caracterizações desses dois modelos: de um lado uma 
elite econômica e política que busca a todo custo manter sua 
condição de domínio – não medindo escrúpulos para subverter o 
jogo democrático e com certo conluio com os distintos poderes, 
inclusive o judiciário. Por outro lado, um esforço pelo 

estabelecimento e garantia de existência e continuidade de modelos 

democráticos com o intuito de incluir a todos na arena do jogo 
político e econômico, e proporcionar condições de desenvolvimento 
e bem estar a todos. 

Os autores demonstram numa análise histórica que 
instituições econômicas inclusivas (garantia de direitos, condições 
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iguais a todos, liberdade, etc.) se consolidam quando há e 
sobrevivem instituições políticas que respeitam e asseguram a lei, 

que distribuem o poder. Em um país democrático há maiores 
possibilidades de distribuição dos recursos e a inclusão de todos, 
tanto nos processos político, como econômico. A democracia sempre 
foi uma conquista das classes menos abastadas e jamais uma oferta 

das elites e tais conquistas acabaram por instaurar um ‘círculo 
virtuoso’. As pressões e participações livres da população 
trabalhadora acarretam em maiores investimentos em educação, 
saúde, saneamento, oferta de crédito aos ‘pequenos’, gerando 
melhores condições de desenvolvimento das capabilidades, inclusão 
e sustentação dos benefícios históricos. 

Instituições econômicas inclusivas – democráticas - levam a 
uma distribuição mais equitativa de recursos, conferindo poder de 
ação igualitária. Ao mesmo tempo instituições políticas livres e 

inclusivas permitem a sustentação de instituições econômicas 
inclusivas, sustenta a movimentação do círculo virtuoso. Tal círculo 
virtuoso é gradual, mostrando que as transformações políticas 
ocorrem no sentido de “instituições políticas mais inclusivas e foram 
fruto das reivindicações das massas, dotadas de cada vez mais poder 
e autonomia. Por outro lado, ocorreram de forma paulatina. A cada 
década, um novo passo, [...] era dado rumo à democracia” 
(ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 246).18.  

                                                            
18 Ilustrativo e de grande valia um trecho do livro que sintetiza bastante bem as ideias que são 
apresentadas acima: “Um elemento central de nossa teoria é a ligação entre instituições econômicas e 

políticas inclusivas e prosperidade. Instituições econômicas inclusivas, que asseguram os direitos de 

propriedade, criam condições igualitárias para todos e incentivam os investimentos em tecnologias e 

competências, têm maiores chances de conduzir ao crescimento econômico do que as extrativistas, 

que são estruturadas de modo que poucos possam extrair recursos de muitos e mostram-se incapazes 

de proteger os direitos de propriedade e fornecer incentivos para a atividade econômica. As instituições 
econômicas inclusiva são sustentadas por suas contrapartes políticas (isto é, aquelas que promovem 

ampla distribuição do poder político de maneira pluralista e conseguem alcançar algum grau de 

centralização política, de modo a estabelecer a lei e a ordem, que são os fundamentos de direitos de 

propriedade seguros e de uma economia de mercado inclusiva), ao mesmo tempo em que lhes dão 
sustentação. Analogamente, as instituições econômicas extrativistas são sinergicamente ligadas às 

suas equivalentes políticas, que concentram poder nas mãos de uns poucos – os quais são incentivados, 

assim, a manter e desenvolver instituições econômicas extrativistas em benefício próprio, usando os 
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Isso demonstra mais uma vez como o fortalecimento de 
processos democráticos gera melhores possibilidades de 

desenvolvimento econômico em geral e de desenvolvimento das 
capabilidades de todos os sujeitos. Ao mesmo tempo, tal 
fortalecimento dos sujeitos como agentes, fortalece o processo 
político livre e democrático. É fundamental que se atente para o 

impacto da democracia e das liberdades políticas para a vida e 
desenvolvimento das capabilidades das pessoas. 

 
6 À GUISA DE CONCLUSÃO 
 

Numa era na qual a verdade é cada vez mais relativizada – 
fala-se de uma era de pós-verdade -, onde os fundamentos e os 
princípios já não mais são valorizados e considerados 
imprescindíveis, que as diferenças são menos aceitas e os abusos são 

visíveis, é fundamental resgatar e posicionar alguns elementos 
centrais que possam orientar a vida coletiva. Este foi o propósito de 
enaltecer alguns elementos básicos da democracia – regime e 
processo que requer um apoio constante e uma observância diária. 
Tempos de crise – como a que nos acomete quando da feitura do 
presente trabalho – são justamente os que mais requerem a 
participação livre dos povos para a tomada de decisões que irão 
impactar suas vidas. Sobremaneira é nestes períodos que as regras 
do jogo democrático devem ser respeitadas e implementadas.  

Uma vida em sociedade que proporcione melhores 
condições de liberdade e padrões mínimos de igualdade 
historicamente foram conquistas populares e não favores de elites – 

políticas, econômicas, religiosas, etc. Processos políticos inclusivos – 
de respeito às leis e instituições, de liberdade de participação, etc. – 

andam em paralelo com sociedades que possibilitam o 
desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Sociedades e 

                                                            
recursos obtidos para consolidar seu controle do poder político”. (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 
332). 
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Estados que incentivam a democracia e geram a confiança nas 
relações e vínculos sociais, igualmente são mais aptas a 

proporcionar ou garantir elementos que sejam elementos decisivos 
para o desenvolvimento das capacidades humanas em espaços de 
liberdade e participação. 

Igualmente, sociedades democráticas impulsionam e abrem 

caminhos para a realização de uma característica fundamental de 
cada ser humano: seu papel de agente. O ser humano é construtor 
de sua história e precisa de espaços e tempos para a efetivação desse 
seu caráter fundamental. E, nesse diapasão é novamente a 
democracia que proporciona o estabelecimento de uma espécie de 
círculo virtuoso: abrem-se condições para a realização do papel de 
agente dos sujeitos, estes desenvolvem suas capabilidades e 
constroem uma sociedade democrática, que respeita as regras desse 
jogo e proporciona também aos demais as instâncias de 

empoderamento e desenvolvimento. Estados e sociedades que 
primam pela democracia, instigam a participação popular; a 
participação popular possui prerrogativas de construção de uma 
sociedade livre e igualitária; tais sociedades proporcionam melhores 
condições de desenvolvimento humano e social.  

Não existem receitas ou preceitos mágicos, mas é inegável 
que há ensinamentos que podem orientar o caminhar e que jamais 
podem ser depreciados. As lições que a longa história da democracia 
no lega certamente pode e deve servir de inspiração para a luta 
persistente por dias cada vez melhores. A democracia, sempre como 
um horizonte a orientar e ideal a construir, há de ser o trajeto a 
trilhar.  
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O INTERESSE EM AGIR COMO ESTÍMULO À 

SUSTENTABILIDADE DEMOCRÁTICA 
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Yoshiaki Yamamoto Kiyama2 

 
1 INTRODUÇÃO  
 

A ação em conformidade a sustentabilidade de um sistema é 
um desafio presente em qualquer modo ou espaço organizado. O 

interesse relacionado aquelas ações e reações também são 
elementos constitutivos, para os quais sem a necessária fruição de 
manutenção e renovação do sistema, tornam-se carentes, 
ultrapassados e insustentáveis. Razão pela qual se adverte na 
presente investigação uma busca pela sustentabilidade do sistema 
democrático em paralelo a natureza de ação e seus estímulos em 

tempos contemporâneos. 
Nesse sentido, o paper presente tem como objetivos a (i) 

reunião daqueles princípios e pressupostos conceituais e práticos do 
sistema democrático atual; (ii) a demonstração de atitudes 
cotidianas como objeto nascente as ações de estímulo a 
sustentabilidade democrática; e, (iii) a observação econômica de leis 
e obrigações as quais não podem restringir tanto os exercícios 
estimulados já citados, quanto mesmo os pilares fundamentais sob 
a ótica individual. 

Por isso, a sequência lógica textual se dará no primeiro 
capítulo a partir do desenvolvimento de preceitos jurídicos inclusos 
na estrutura da Democracia em moldes gerais, afim de observar a 

eficiência de regras instituídas que possibilitam ou não a efetivação 
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de ações. Sendo então, a presunção política de instituições 
pertencentes ao Estado enquanto pontos válidos de análise. 

Em consequência de perceber o elo organizacional da 
Democracia e os aforismas incluídos na análise das instituições e 
regulamentos que balizam seu funcionamento, passa-se a verificar 
quais motivações são estímulos ao agir individual. Pois, no segundo 

capítulo a preocupação será ao estado natural do indivíduo, coeteris 
paribus, de inércia perante o comprometimento e responsabilidade 
de quesitos e projetos não equidistantes de sua realidade. É 
primoroso investigar porque se busca o auto interesse dentro da 
Democracia, e quais suas benesses. Ou seja, por que razões devem 
os indivíduos serem ativos naquele processo institucional. 

Outrossim, maximiza-se a estes focos, um terceiro capítulo 
onde, advertidas as nuances democráticas e auto interessadas dos 
diversos e diferentes membros do ambiente democrático, é profícuo 

perceber em que tange a proposta de Amartya Sen na reflexão de 
desenvolvimento enquanto liberdade. E então, verificar que as ações 
práticas no sistema democrático devem estar inter alia as noções 
econômicas de emponderamento social, retroação e estímulos 
orgânicos. 

A investigação buscará dentre estes já mencionados tópicos, 
realizar uma discussão interdisciplinar entre a Economia, o Direito 
e a Filosofia, pois a metodologia utilizada se procede do método 
investigativo bibliográfico, já que comentadores do tema serão 
amplamente referências as intervenções citadas na leitura de 
Amartya Sen. 

Portanto, o interesse em agir como estímulo a 

sustentabilidade democrática será uma pesquisa com fulcro na 
atualidade, redesenhando na literatura acadêmica algumas 

conexões com a realidade prática da vida da polis. Por isso, 
obrigações e direitos serão também escopos para a total 
contextualização da proposta colocada, uma vez que a Democracia 
como se apresenta hoje é, ao fim e ao cabo, noviça entre os 
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pressupostos individuais e racionais existentes quando se pensa na 
ação humana. 

 
2 A DEMOCRACIA: ENTRE INSTITUIÇÃO, SOCIEDADE E 
INDIVÍDUO 

 

A democracia assume diversas influências com o passar dos 
anos, muito embora princípios basilares e práticas consolidadas 
configurem sua estrutura, em síntese objetiva percebe-se: a clara 
distinção entre um governo democrático e um governo autoritário.  
Democracia é derradeiramente uma estrutura que visa proteger 
valores, dentre eles por exemplo, a liberdade dos que vivem na 
comunidade – os cidadãos – já que o instrumento de escolha não 
corresponde a tirania.  Nesta mesma compreensão, é possível 
observar perante este valor sua institucionalização e funcionamento 

nos Estados contemporâneos, como parte da ideia de sociedade. 
A Democracia também se solidifica nos princípios do 

governo da maioria, associada ao sufrágio universal e aos direitos 
individuais. Todas as democracias, embora respeitem a vontade da 
maioria, protegem os direitos já consolidados na doutrina da lei 
natural. Fortalecendo assim, o convívio de indivíduos e sua 
receptividade aos ordenamentos e pessoas que governam. Pois, o 
entendimento da Democracia perpassa pela capacidade de perceber 
que é função dela também proteger os direitos humanos, como a 
liberdade de expressão e de religião; o direito a igualdade; o direito 
à propriedade; e, a oportunidade de organizar e participar 
plenamente na vida política, econômica e cultural da sociedade. Com 

estas finalidades o funcionamento democrático se torna sustentável, 
uma vez que garante a existência de pressupostos anteriores ao seu 

próprio funcionamento ou mesmo a seu público (a sociedade), ou 
seja, batiza o respeito ao indivíduo inserido na comunidade. 

Durante parcelas do trajeto histórico, governante e lei foram 
sinônimos — a lei era simplesmente a vontade do governante. É 
possível recordar do típico exemplo do Rei Luís XIV, o Rei Sol, que 
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embora tivesse sido tutelado nos primeiros anos de poder pelo 
Cardeal Mazzarino, exerceu durante os 54 anos à frente do Reino da 

França uma enorme centralização e a definição do próprio e 
conhecido Ancien Régime. (NOGUEIRA, CAPELLARI, 2010, pp. 332-
333).   

A partir disso, e com as ideias de liberdade florescendo 

juntamente com os conceitos de origens racionais ao longo dos 
séculos da modernidade, foi sendo construído perspectivas de que o 
governante deveria governar segundo a lei. Fato que coloca então, o 
posicionamento do governante abaixo da lei e da vontade soberana 
do povo. Devendo governar através e sob o estrito cumprimento do 
princípio da legalidade, razão pela qual foi possível erguer aos 
poucos uma compreensão do modelo de participação popular em 
tempos modernos – a Democracia.  

Ideais como de Alexis de Tocqueville (2005, p.173) devem 

ser recordadas, pois caminham primeiramente na explicação do que 
se compreende a soberania do povo, e qual o possível prejuízo ao 
indivíduo. 

 
As democracias são naturalmente levadas a concentrar toda a força 
social nas mãos do corpo legislativo. Sendo este o poder que emana 

mais diretamente do povo, é também o que mais participa de sua 
onipotência. Assim, nota-se nele uma tendência habitual a reunir 

toda espécie de autoridade em seu seio. Essa concentração dos 
poderes, ao mesmo tempo que é singularmente prejudicial à boa 
conduta dos negócios, funda o despotismo da maioria. 

 

Nesse sentido, alimenta-se o ideal de separação de poderes 
bem como o livre comércio, a ciência e as modelagens de legislações 

baseadas na racionalidade, fontes essas que se fundamentam no 
liberalismo exposto durante os séculos da Idade Moderna. 
Referendando aos indivíduos a conclusão de poderem e exercerem 

o artifício de sua própria vida, relações e convivência, nascendo, 
portanto, leis outorgadas conforme um sistema de representação 
que mais tarde dariam estrutura a democracia como ela é hoje. 
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Hayek (2013, p. 104) leciona que não é a fonte do poder, mas 
a limitação dele que impede que este seja arbitrário. Por este motivo, 

a Democracia não deve ser entendida como um fim-em-si-mesma, 
porém como instrumento do corpo social para exercício da 
cidadania e das liberdades fundamentais. A democracia enquanto 
elemento fundamental da sociedade visa não somente empoderar e 

emancipar os indivíduos, mas também garantir que estes vejam 
seus direitos e liberdades respeitados, seja pelo Estado, seja pelos 
outros particulares.  

Ainda neste contexto, o exercício da vontade popular por 
intermédio do consenso majoritário demonstra a necessidade da 
compreensão da Democracia enquanto estrutura social 
eminentemente difusa, na medida em que as ações individuais 
formam o entendimento coletivo.    

Em outras palavras, a Democracia somente é capaz de 

operar em sua plenitude em uma sociedade livre, na qual haja plena 
participação dos indivíduos, orientados pelo interesse de agir 
democrático, exercendo sua cidadania e tomando decisões. Baseadas 
no bom-senso e respeito supremo aos demais integrantes, direitos 
os quais eleitos e compreendidos em existência natural, ou seja, dos 
quais não necessita qualquer aprovação ou refutação.  

Conforme Galvão de Sousa (1977, p. 07) observa 
categoricamente: 

 
A lei natural é conforme à natureza, naturae congruens. Por isso 

mesmo, é a recta ratio. Pois a natureza humana é racional e a lei 
natural não é mais do que a norma que diz: devemos proceder 
como homens, devemos agir racionalmente. 

 

Tal lei natural é o fundamento epistemológico do agir 
racional humano na defesa de direitos inalienáveis. Contribuição 

esta que alimenta os ensinamentos desde a filosofia grega até 
mesmo a sabedoria medieval.  

Além disso, busca o sentido da natureza; do homem em 
plena individualidade e cru perante uma sociedade; e por isso, atinge 



178 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

estudar o direito enquanto valor intrínseco na definição do 
indivíduo. Razão pela qual concebe o ser humano antes mesmo do 

que qualquer tipo de governo, democrático ou monárquico, pois visa 
entender o direito anterior a qualquer legislação que possa 
expressar sentimento ou opiniões de outros homens. Portanto, rima 
o direito em ser imutável, não compadecendo a transitividade do 

tempo para eleger legislações, boas ou ruins. 
Bobbio (2000, p. 12) refere que direitos como: a liberdade; a 

vida; a segurança; a felicidade, são indiscriminadamente 
pertencentes a todos os homens, e ancorados na tradição 
jusnaturalista. 

 
Pode-se definir o jusnaturalismo como a doutrina segundo a qual 
existem leis não postas pela vontade humana – que por isso 

mesmo precedem à formação de grupo social e são reconhecíveis 
através da pesquisa racional – das quais derivam, como em toda e 
qualquer lei moral ou jurídica, direitos e deveres que são, pelo 

próprio fato de serem derivados de uma lei natural, direitos e 
deveres naturais. 

 
Assim, o respeito a esses direitos inalienáveis que são 

naturais, formam aos integrantes da sociedade uma condição 

necessária para se argumentar acerca da Democracia, enquanto 
sistema de tomada de decisões políticas por homens. Conforme isso, 
o agir em detrimento dos homens para os homens é o agir racional, 
e para ser factível, requer que o sistema democrático siga na direção 
dos pressupostos da lei natural. Sob pena por fim de lesar a própria 
ideia dos constituintes da sociedade, sem a qual não pode existir 
Democracia. 

A ausência deste raciocínio finda por significar a igualdade 
do ambiente democrático a uma tirania da maioria, pois sem 
racionalidade ou mesmo estímulos ao agir privado, há 
contrariedade a natureza humana. Mais do que respeitar a vontade 
do povo, a defesa e o apreço aos direitos inalienáveis consagrados, 
deve ser estabelecido que os indivíduos separadamente são tão 



Volume 4: Democracia e Normatização | 179 
 

relevantes a soberania popular, quanto à coletividade. Definida esta 
pelo conglomerado destes particulares, regidos pelos interesses e 

paixões que cercam e alimentam sua vida.  
Ainda Bobbio (2000, p. 43/44), argui a existência de uma 

forte correlação entre Democracia e direitos individuais. 
 

Existem, em suma, boas razões para crer: a) que hoje o método 
democrático seja necessário para a salvaguarda dos direitos 
fundamentais da pessoa, que estão na base do Estado liberal; b) 

que a salvaguarda desses direitos seja necessária para o correto 
funcionamento do método democrático. [...] O melhor remédio 
contra o abuso de poder sob qualquer forma – mesmo que 

“melhor” não queira realmente dizer nem ótimo nem infalível – é 
a participação direta ou indireta dos cidadãos, do maior número 
de cidadão, na formação das leis. [...] Ideias liberais e método 

democrático vieram gradualmente se combinando num modo tal 
que, se é verdade que os direitos de liberdade foram desde o início 

a condição necessária para a direta aplicação das regras do jogo 
democrático, é igualmente verdadeiro que, em seguida, o 
desenvolvimento da democracia se tornou o principal instrumento 

para a defesa dos direitos de liberdade. 

 
Deste modo, exprime-se que a democracia – enquanto 

aparato social destinado à participação de indivíduos na tomada das 
decisões de uma determinada comunidade – funda-se em pilares 
organizacionais e colocados em prática a partir de Instituições cujas 
evocam a harmonia entre o poder e vivência social.  

Portanto, dois princípios para os quais há necessidade de dar 
destaque, são: o respeito à soberania popular com a efetiva 
participação cidadã, e a devida tutela dos direitos individuais. Sendo 

que ambos são interdependentes para o correto funcionamento da 

Democracia, e requerem por fim que haja interesses em participar 
da vida política, bem como a segurança de que as ações dos demais 
particulares não coíbam a vida privada.  
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3 A FORMA E O INTERESSE DA AÇÃO INDIVIDUAL PERANTE 
AS CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS 

 
Descrita a necessidade de atenção acerca de uma ótica 

especial pressuposta aos indivíduos dentro da Democracia, é 
perceptível que as ações ou omissões por estes realizados na 

sociedade correspondem ao bem-estar mútuo. Uma vez que realizar 
atitudes e/ou comportamentos, culturais, econômicos ou políticos 
são resumidos na conduta individual, daí a premissa de 
investigação, notar a ação individual somada para se chegar na 
monta social.  

O que deveras está relacionado ao ambiente em que aquele 
vive, ou em transformações sociais ao longo de sua trajetória de 
vida. Em suma é visível três vetores que resumem as ações 
individuais no cotidiano, para que fundamentem como será possível 

o cidadão ser ativo no sistema democrático. São rumos feitos através 
de: a) ações livres; b) ações motivadas; e, c) ações forçadas. 

Uma ação livre pode ser descrita como aquela relacionada a 
uma doação de riqueza por exemplo, ou mesmo a realização de 
caridade em um hospital. Fato é que se caracteriza por atrelar ações 
capazes de serem feitas no dia a dia sem necessidade de 
racionalização consequencial, ou seja, o indivíduo não busca agir 
daquela forma pensando em seu benefício próprio ou mesmo na 
valoração de seu caráter por alguém. Age, pois é livre. 

Sen (1999, pp. 31-38) aborda paralelamente neste tipo de 
ações, as quais podemos em parte chamar de altruístas, aquelas que 
não estão submetidas necessariamente a um auto interesse baseado 

na racionalidade. Há um espaço de conforto e bem-estar, cujo figura 
e possibilita os indivíduos agirem voluntariamente, segundo um 

padrão comum da sociedade, uma certa ética desvinculada da razão 
econômica – maximização do auto interesse.   

Aliado a isso, o homem age livremente segundo a ética e 
valores sociais presentes, sejam eles praticados pelo respeito e 
educação familiar, ou mesmo pelas crenças e valores provindos da 
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Igreja ou culto religioso. Fato é que estas ações estão 
intrinsecamente construídas na formação deste indivíduo, atrelado 

pela repetição e modelado pelos demais sujeitos, como 
correspondente e “correto” em dadas circunstâncias. 

Kant (1997, p. 79) observa em parcela similar que as ações 
livres possuem embasamento naquelas máximas, como a 

autonomia e liberdade. Embora aqui, a separação não seja 
exatamente aos moldes kantianos, pois utiliza a ética e o convívio 
social como membros da mesma categoria - ações livres. Contudo, é 
observável que a intenção em agir segundo Kant preceitua, 
consolida o indivíduo como ser racional capaz de agir segundo um 
dever. 

Dessa maneira, as ações exercidas livremente possuem 
papel inerente às relações humanas, seja na esfera familiar, lindeira 
ou mesmo perante desconhecidos. Pois, revigora e enaltece a face 

categórica de agir, sendo sustentável em si mesma. Razão pela qual 
difere abruptamente das ações motivadas que passam a ser 
examinadas a partir dos interesses entre indivíduos, para depois 
observar as relações destes com o Estado, e finalmente entre este 
último e seus similares. 

A esperança por resultados, ou melhor, por benesses e 
premiações fazem parte do espírito humano, em sentido por 
exemplo de vislumbrar desde tempos remotos a busca de agir 
conforme um mandamento ou regra a qual poderá ser 
recompensadora - em riqueza ou glória. Fato é que as motivações 
tornam a ser em grande medida, às vezes em todas, o objeto de 
interesse para agir. Influenciado por bem-estar, cobiça ou mesmo 

por fama pública. Derradeiramente, esta segunda categoria de ações 
é explicitada com fonte no valor/resultado que pode ser auferido 

perante agir corretamente.  
O lucro na sociedade medieval por exemplo, profanado 

como pecado pela doutrina da Igreja Católica, difere enormemente 
em comparação da compreensão protestante conforme Weber 
(2013, p. 69) analisa. O lucro se torna valoroso e os indivíduos nesta 
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nova etapa passam a vê-lo distintamente, acarretando então, na 
mudança do ethos dentro do grupo de homens de negócios, ou seja, 

o interesse de agir (negociar) atinge um novo paradigma. 
Conjuntamente a esse raciocínio é relevante enaltecer que 

por diversas vezes as famílias e empresas no âmago social atuam em 
conformidade a esta característica de ação, ou seja, buscam 

facilitar/simplificar à vontade/energia para agir em troca ou em 
correspondência a outra finalidade. Exemplo possível disso cujo 
daria maximização aos resultados, seria uma adequação daquelas 
premissas, em causas latentes na comunidade em prol de 
campanhas específicas, como ecologia, doação de sangue, as quais 
dariam maior preocupação ou mesmo atenção para que os 
indivíduos advogassem em defesa. Ou ainda, promover através do 
marketing ou publicidade, formas de serviços que visam buscar o 
bem-estar social, angariando benesses a problemas no cotidiano dos 

indivíduos.  
Famílias podem agir simplesmente na educação específica 

de determinados tipos de tarefas em sentido de colher e vigorar um 
melhor aproveitamento do produto/serviço comprado/contratado, 
ou também em função de sua economia e melhor utilização. 
Empresas buscam a maximização de resultados baseadas na 
motivação econômica, assim, por muitas vezes se percebe exemplos 
claros de ações motivadas em detrimento de “boa conduta” ou 
mesmo por princípios do ramo, do setor ou dos objetivos enraizados 
na própria empresa, seja ela familiar ou não. 

Razão esta que se coloca em confronto da categoria de ações 
forçadas, pois estas qualificam em sua definição a relação de 

obrigação, mandamento, e consecutivamente uma possível e 
provável punição. Verifica-se exemplos no dia a dia como 

penalidades impostas pelos tributos, ou melhor, pela função que 
estes desempenham na invisibilidade das relações econômicas. 
Casos de sonegação são típicas formas de não pagar em função da 
grande penalidade que este imporá nos lucros decorrentes das 
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atividades de uma empresa ou mesmo nas dívidas e custos de uma 
família.  

Nesse sentido, a existência prática de ações forçadas (cujas 
muitas vezes são necessários ao arbítrio e manutenção pública pelo 
Estado na forma do Poder Judiciário, por exemplo) invocam ao fim 
e ao cabo, um trade-off entre os indivíduos e suas ações, pois sabem 

eles que ao serem penalizados economicamente, abrirão mão de seu 
prazer/bem-estar, o que majoritariamente das vezes não é 
alternativa viável durante a vida familiar. 

Outrossim, as ações forçadas se colocam de tal forma no 
funcionamento da Democracia que influenciam inclusive o sistema 
eleitoral, realizando às vezes fraudes e cometimentos de atos 
forjados em razão da necessidade/obrigatoriedade de algumas 
restrições, como exemplo as barreiras de candidatura no caso 
brasileiro, que há imposição do candidato possuir partido político. 

Cotas e padrões mínimos, tanto de recursos quanto de pessoal, 
colocam a pequenos partidos ou mesmo grandes, ingerência quanto 
à vontade e liberdade de exercer o pleno direito a participação 
democrática.  

Além disso, ações forçadas como o voto ou o alistamento 
militar obrigatório realizam desencorajamentos, bem como tornam 
menosprezadas algumas instituições, seja ela a defesa nacional ou o 
sistema eletivo. A prática do voto muitas vezes é exercida para que 
não haja qualquer tipo de retaliação ou multa para o próprio 
votante, esquecendo então, a finalidade que aquele possuía ou que 
deveria possuir.  

Diante dessas problemáticas e possuindo objetivo nesta 

pesquisa, o próximo capítulo versará sobre abordagens que dão 
sustentabilidade ao processo democrático, como ensinamentos de 

Amartya Sen, que buscam ressaltar o interesse da produção de 
estímulos orgânicos pelo próprio sistema como fonte válido a 
melhor funcionalidade entre as Instituições e os indivíduos. Válido 
mencionar também, que a contribuição do indivíduo para a 
Democracia consolida uma relação de reciprocidade, uma vez que 
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este participando ativamente das decisões e ações cidadãs, fará ser 
prudente existir uma contra resposta a sua própria satisfação. 

Integrando assim, verdadeiramente a sociedade.  
 
4 A SUSTENTABILIDADE REQUER E SOBREVIVE ATRAVÉS 
DE ESTÍMULOS ORGÂNICOS 

 
O sentimento de pertencimento e influência os quais o 

sujeito é impulsionado, provém dos gestos que a família, os grupos 
de interesse, ou mesmo as crenças sociais (culturais ou religiosas) 
realizam na capacidade de agir individual. Seja esta congruente ou 
não a atividade fim que o indivíduo desempenha, estudo, profissão, 
lazer. Fato que demonstra a mistura entre intenções de vida, valores 
tradicionais, ou mesmo paixões advindas do comportamento 
cotidiano.  

Assim, a ação do sujeito se baseará na sua condição humana, 
ou melhor, naquilo que provém da natureza. Em sentido de síntese, 
dar ao sujeito a plenitude de ação conforme seus interesses, 
racionais ou morais, ambos estando limitados pela não agressão aos 
direitos conhecidos como naturais. A partir dessa premissa é que se 
trona possível observar a sociedade em seu contexto e 
consequentemente a Democracia operante. 

Diferentemente do ideário de um construtivismo 
racionalista, no qual a Democracia – e consequentemente os 
estímulos à sua consolidação – estão fundados “de cima para baixo”, 
ou seja, que define regras sociais e formas de convivência impostas, 
por exemplo, por leis advindas de Instituições superiores e distantes. 

Uma democracia sustentável deve estar direcionada aos indivíduos, 
e não no aparato estatal, onde então as regras e definições de 

padrões serão múltiplos e diversos, congruentes a realidade local.  
Com isso, a estrutura democrática de uma sociedade por 

maior que seja deve se dar de forma a permitir o fomento de 
comportamentos e ideias, baseados no princípio máximo ou no 
direito natural da liberdade. O que possibilitará então, o exercício de 
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agir segundo a natureza humana, ou sua própria decisão em não 
agir – omitir-se.  

Nesse sentido, como já mencionado previamente, mostra 
que apostas nas ações forçadas acarretam não só em um 
enfraquecimento da liberdade individual, como também dos 
mecanismos institucionais que corroboram a possibilidade de 

cooperação social. É possível ainda, citar como exemplo a condução 
de veículos em alta velocidade, o que acaba não ocorrendo quando 
há a penitência de uma multa, fazendo então o motorista “correr” 
somente onde não há postos policiais ou redutores de velocidade. 
Diferentemente da utilização de cinto de segurança, a qual houve 
conscientização, muito embora ainda haja a referida penalidade 
impondo o uso.  

Por estas razões, perceber a Democracia enquanto modelo 
de empoderamento do organismo social, e não como uma obrigação 

institucionalizada, é compreender que a ação humana é movida 
pelos incentivos, sejam eles sociais, religiosos ou econômicos.  

Nessa trilha, para consolidação da sustentabilidade 
democrática é imprescindível a reconsideração dos incentivos ao 
exercício do agir no meio democrático e, do exercício das liberdades.  

Como expõe categoricamente Mises (2010, pp. 37-38): 
 

Chamamos contentamento ou satisfação aquele estado de um ser 
humano que não resulta, nem pode resultar, em alguma ação. O 
agente homem está ansioso para substituir uma situação menos 

satisfatória, por outra mais satisfatória. Sua mente imagina 
situações que lhe são mais propícias, e sua ação procura realizar 
esta situação desejada. O incentivo que impele o homem à ação é 

sempre algum desconforto. Um homem perfeitamente satisfeito 
com a sua situação não teria incentivo para mudar as coisas. Não 

teria nem aspirações nem desejos; seria perfeitamente feliz. Não 
agiria; viveria simplesmente livre de preocupações. Mas, para fazer 
um homem agir não bastam o desconforto e a imagem de uma 

situação melhor. Uma terceira condição é necessária: a expectativa 
de que um comportamento propositado tenha o poder de afastar 
ou pelo menos aliviar o seu desconforto. Na ausência desta 
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condição, nenhuma ação é viável. O homem tem de se conformar 

com o inevitável. Tem de se submeter a sua sina. 

  

Dessa maneira, é que o interesse em agir dos indivíduos 
deve ser escopo nas prospectivas realizadas pelas instituições da 
Democracia, in casu, para cá a determinação que políticas e 
instrumentos de participação sejam construídos a partir deste 
critério. Pois, observar em campanhas de vacinação seus marketings 
é o primeiro passo, a dar como exemplo, a captação da atenção do 
sujeito para este fim, e para tal criar a busca de uma benesse em 
sentido de ajudar-se. De exemplos não somos carentes, mas há algo 
fundamental, o apreço pelo pressuposto de ciência em agir de forma 
utilitária sempre que possível nas ações e atividades dentro do 
sistema democrático, quando não contraditórias aos ensinamentos 

antes expostos – liberdades fundamentais e direitos naturais. 

O combate ao desmatamento, a ótica de protesto a favor de 
nuances da ecologia, são derradeiramente outros casos que devem 
atentar a propositura deste trabalho, sob pena de estar ausente a 
factibilidade para que os indivíduos atuem livremente e com 
propósito no sistema democrático. Pois, circundantes a todas as 
atividades e exemplos citados, estará ao fim e ao cabo a participação 
cidadã nos processos de escolha de representantes e decisões sobre 
temas (plebiscitos, por exemplo).  

Amartya Sen (2000, p.175) ensina que as discussões políticas 
mediantes as necessidades econômicas, e pari passu, a compreensão 
social de liberdades em meio a Democracia, pode ser definida em 
três principais notações: 

 
1) Sua importância direta para a vida humana associada a 

capacidade 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 reinvindicações de necessidades 
econômicas); 
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3) Seu papel construtivo na conceituação de necessidades (como 

a compreensão das necessidades econômicas em um contexto 
social); 

 
Por isso, ao se adentrar na conceituação e determinação 

interdisciplinar da compreensão de Sen, percebe-se o 
alavancamento das liberdades enquanto fontes de desenvolvimento 

ao próprio emponderamento do sujeito. O que realiza uma 
labutação em prol de integrar necessidades políticas, econômicas e 
sociais em torno do objeto comum – o aperfeiçoamento do sistema 
democrático. 

Portanto, estímulos orgânicos que visem cooperar assuntos 
próximos com uma adequação em forma e conteúdo para advir ao 
debate público, não é opcional, mas uma obrigação para a 
sustentabilidade das decisões em ambiente democrático. 

 
5 CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa fora fruto da busca pela discussão 
acadêmica acerca dos fatores que instigam uma democracia a ser 
sustentável, concatenando o interesse de agir em conformidade com 
o primado da liberdade dos cidadãos no sistema político.  

Da observância da Democracia e de seus pressupostos 
institucionais, como os direitos individuais e a estrutura jurídica do 
Estado, visualiza-se o alicerce do exercício do agir democrático, fator 
que – como exposto no terceiro capítulo – pode se dar de forma 
forçada, motivada ou livre.  

Como tema da investigação, a sustentabilidade democrática 

necessita de estímulos para sua concretização, para que haja o 

interesse em agir dos cidadãos. Diante desta circunstância, os 
indivíduos agem por meio de incentivos, ou estímulos, instigados 
por sua própria natureza (ação humana). Nesse sentido, a forma de 
uma Democracia pretendida ser sustentável, deverá instigar 
mecanismos de estímulos orgânicos ao agir dos seus cidadãos.  



188 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

A Democracia deve ser construída a partir da cooperação 
social de indivíduos livres, que não devem perceber a tomada de 

decisões políticas como mandamento, mas sim como instituto de 
obtenção de consensos transindividuais. A partir disso, o presente 
paper possibilitou refletir acerca da necessidade de transformação 
da forma atuante das Instituições políticas e até mesmo jurídicas 

para a possível sustentabilidade do paradigma democrático. Estando 
consequentemente sujeita ao interesse de agir (ou até mesmo de não 
agir, ainda que indesejado) daqueles constituintes da sociedade. Fato 
que expõe pensar em um sistema moderno, dinâmico e latente, 
perante a tecnologia, as tradições, e aos princípios conservados com 
as mudanças evolutivas do passar do tempo.  

Portanto, demonstrar alguns exemplos para aliar a teoria 
jurídico-econômica dos vieses políticos da Democracia para a prática 
cotidiana, demonstrou ser útil na qualidade de encontros e 

resultados propositados. Pois, a aderência na crise democrática a 
modelos que balizam a ótica individual em atitudes e 
comportamentos diários, trouxe ao trabalho um enriquecimento no 
ponto de vista prático.  

Corrobora a isso, lembrar que a Democracia deve ser o meio 
para facilitar a harmonia entre as Instituições pertencentes a 
sociedade, o que derradeiramente evoca transferir decisões e 
condutas individuais para o coletivo, e em razão disso, o modelo de 
escolha e realização deve satisfazer e caminhar em paralelo as 
formas institucionais. Na solução então, de existência 
interdependente entre os três elementos constitutivos, ou seja, a 
sociedade, as Instituições, e o indivíduo, para ao fim e ao cabo serem 

o todo ser sustentável. 
Finalmente, trata-se em buscar na mínima parcela da 

Democracia – o indivíduo – a exposição do comportamento de ação, 
e assim incutir na forma de escolha democrática, ou melhor, no 
sistema enquanto uno, o tom de funcionamento que a sociedade 
traça sua trajetória. Por que ausente este espectro, estar-se-á a 
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imaginar condutas de sujeitos que não estão presentes na sociedade, 
logo, interesses que não balizam a sustentabilidade. 
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AS POSSIBILIDADES DA DEMOCRACIA E DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: REFLEXÕES A 

PARTIR DE AMARTYA SEN  

 

Mayara Pellenz1  

Silva Helena Arizio2 
 

INTRODUÇÃO 
 

A ideia de desenvolvimento para Amartya Sen está 
relacionada a um processo de expansão das liberdades em que as 
pessoas desfrutam e também atentam para os fins que são 
importantes como: tecnologia, informação, educação, bem-estar 
social, e muitos outros, os quais desempenham um papel de extrema 
relevância no desenvolvimento dos indivíduos.  

Embora esses fatores possam ser usufruídos por uma 
determinada sociedade, a contribuição do crescimento econômico 
não é um fim em si mesmo, pois o desenvolvimento deve estar 

relacionado com o fortalecimento das liberdades dos indivíduos, e, 
ainda, a efetivação de uma Democracia voltada ao bem-estar social. 
Evidencia-se que, para Sen, quando as pessoas conseguem realizar 
as suas necessidades básicas, podem participar da escolha social e 
da tomada de decisões públicas, na medida em que ampliam suas 
liberdades. 

O pensamento de Amartya Sen traz um papel inovador 
quanto ao método de entender o processo de desenvolvimento, pois 
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seu conteúdo é lógico e coerente, fundamental na compreensão do 
fenômeno do desenvolvimento. No mesmo viés, a relevância do 

desenvolvimento sustentável conduz à organização da economia, 
fortalece as políticas públicas e os elementos naturais. A categoria 
sinaliza para a identidade da sociedade, num dinamismo onde a 
expansão das liberdades consolidadas supera a violação dos direitos 

humanos daqueles que se mantém em desigualdade e, assim 
contribuindo para as condições de justiça ambiental, dotados de 
validade universal.  

Ainda, para que seja possível compreender o 
desenvolvimento sustentável, deve-se buscar o reconhecimento das 
diferenças, superar as desigualdades, manter um equilíbrio social e 
político, ter acesso à educação e a sistema de saúde universais, a 
independência na opção de preferências políticas, religiosas, 
culturais, conceber a permanente evolução da concepção moral e de 

seus valores mais importantes, sendo todos apresentados por 
múltiplas vozes o que trará um ideal nas garantias de liberdade 
constitutiva consolidadas em uma sociedade.  

Assim, indaga-se: de que modo é possível concretizar a 
Sustentabilidade, como princípio, numa sociedade livre e 
democrática? A hipótese, ou seja, o ponto de partida é ideia de que 
o desenvolvimento humano, voltado às questões ambientais, que 
pode ser viabilizado por uma sustentabilidade organizada e 
concretizada nas políticas públicas, capazes de compatibilizar as 
liberdades individuais e as dinâmicas de mercado. Para tanto, 
ressalta-se a importância da participação ativa da sociedade como 
elemento fundamental para o desenvolvimento individual e social, 

fomentando um processo civilizatório. 
Esta pesquisa tem por objetivo analisar a questão da 

Democracia e da Sustentabilidade a partir da expansão das 
liberdades como ideal para o desenvolvimento humano, proposto 
por Amartya Sen. Os objetivos específicos podem ser descritos 
como: 1) verificar a Democracia como bem-estar social; 2) 
estabelecer o alcance das políticas públicas voltadas as questões 
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ambientais; 3) avaliar a forma de desenvolvimento como expansão 
da liberdade; 4) sinalizar o Desenvolvimento Sustentável no 

reconhecimento das diferenças e nas garantias de liberdade 
constitutivas.   

O estudo utiliza como critério metodológico para o relato 
dos resultados apresentados, o método dedutivo, assim como as 

técnicas de pesquisa bibliográfica3 e da categoria4. Os fundamentos 
teóricos desse artigo são caracterizados por autores como: Amartya 
Sem, José Eli da Veiga, Neuro José Zambam, Sergio Ricardo 
Fernandes de Aquino, entre outras leituras necessárias e trazidas 
para elucidar o presente estudo. 
 
1.DEMOCRACIA E BEM ESTAR-SOCIAL  

 
A esfera política pode ser considerada inerente ao contexto 

social humano e o conceito de Democracia um fruto de processos 
históricos oriundos da Antiguidade. O “poder do povo” significa, em 
essência, o direito de participar da política de uma comunidade, 
debatendo e decidindo, em um espaço viabilizando para esta 
finalidade. Para Barreto: 

 
Democracia significa, literalmente, poder do povo. Isso não quer 

dizer governo pelo povo. O poder nem sempre se diz em última 
análise: não se confunde com administração dos assuntos 
correntes, nem mesmo com o governo atribuído a pessoa ou a um 

grupo. O que distingue, entre os gregos, a Democracia das outras 
formas de poder por eles concebidas – Aristocracia e Monarquia – 
é que nestas duas divisões em última instancia cabe a um grupo 

dos melhores (os aristoi, que tem arete, isto é, a excelência do 
caráter) ou a um só, o rei. Na Democracia, decide o demos, povo, 
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mas isso não quer dizer que toda e qualquer medida se governo 

seja sua. (2010, p. 132) 
 

A História da humanidade demonstra que, através dos 
tempos, esse conceito sofreu transformações ao redor do mundo, 
pois a Democracia depende diretamente do contexto política de cada 
país.  

A essência da Democracia funda-se na ideia de que a decisão 
deve abranger a escolha da maioria, de maneira a cumprir a função 
de ser modelo de governo eficiente para o povo. Assim, em um 
regime democrático, cabe ao povo tomar as decisões políticas de 
interesse relevante, de forma direta ou indireta (por meio de 
representantes eleitos). A Democracia Direta por excelência ocorria 
na Grécia onde a praça pública era o local de deliberação do povo, 
chamado a decidir sobre diversos temas. Portanto, Arendt: 

 
Essa ideia de participação política de todos remete ao conceito de 
zoon politikon de Aristóteles e a polis grega, pois pressupõe a vida 

em sociedade e a solução dos conflitos mediante a persuasão, ou 
seja, pela utilização do discurso em substituição à violência, que 
era restrita à vida fora da polis. (1995, p. 34-35) 

 

Nos tempos modernos, o conceito de Democracia sofreu 
alterações. Dahl (1970, p. 20) a conceituou como sendo “o sistema 
político em que a oportunidade de participação e de decisão é 
amplamente partilhada por todos os cidadãos”. Atualmente, a 
Democracia pode ser entendida como um termo empregado para 
designar “aqueles governos cujo poder é exercido pelo povo”, que 
vigoram com hegemonia na política mundial. 

Chantal Mouffe (1996), expoente no tema Democracia 

Contemporânea, apresenta reflexões importantes à cerca do 
assunto, pois, segunda ela, em virtude do Liberalismo, a liberdade 
individual alcançada pelas revoluções dos séculos XVIII e XIX possui 
ligação direta com o conceito de Democracia (como sistema 
político). Assim, houve uma fusão das concepções gregas da referida 
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expressão com o Liberalismo surgido na Modernidade, de forma a 
prevalecer a decisão das maiorias imposta sobre minorias, 

considerando os direitos inerentes de todos os cidadãos, devendo ser 
respeitado na sua diversidade e diferença, seja como maioria ou 
minoria. Dessa forma, a liberdade, como valor fundamental ao 
homem, e o ideal de igualdade possibilitam a autodeterminação a 

respeito das suas decisões.  
Diante de um grande número de pessoas, do pluralismo e do 

antagonismo característico da Sociedade moderna, desencadeiam-
se crises sérias na política democrática contemporânea. Sob esse 
plano, Mouffe (1996) posiciona-se no sentido de uma concepção 
legalista e racional quanto à visão da Democracia.   

A defesa de uma visão liberal “sem antagonismos” 
apresenta-se como objeto de estudo de Mouffe (1996). A postura da 
autora parte para o sentido de considerar a Democracia moderna 

como instituto frágil, que precisa ser defendida, sendo que sua 
essência corresponde a um “choque vibrante de posições políticas e 
um conflito aberto de interesses” (MOUFFE, 1996, p. 17). Entende-
se como positivo ser assim. A oposição, o enfrentamento, as 
discussões e os posicionamentos contrários são resultados naturais 
de uma sociedade caracterizada pelo pluralismo e pelas diferenças. 
Dessa maneira, Morelli: 

 

Percebe-se que em uma sociedade plural, necessariamente, os 
diversos grupos devem ter convicção e reconhecer os contrastes 
existentes entre eles, buscando, dentro de um sistema e ambiente 

democrático, soluções que levem a superação desses conflitos e, 
consequentemente, atendam aos interesses do maior número 
possível de pessoas. Nesse sentido, vale frisar que a tolerância aos 

posicionamentos dos demais grupos é característica essencial de 
uma sociedade pluralista. (2014). 

 
Sob esta perspectiva, com o advento do Estado Liberal, a 

Democracia ocupou um espaço na sociedade de extrema relevância. 
Mouffe (1996) destaca que as diferenças políticas são inerentes ao 
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ambiente democrático e que os antagonismos são necessários para 
a formação das identidades. Assim, os direitos democráticos seriam 

capazes de propor uma nova hegemonia, para ter na multiplicidade, 
na pluralidade e no conflito a razão de ser da política. Por certo, em 
uma Democracia, não se pode pensar em consensos absolutos e nem 
mesmo em apelos ao antipolítico: isso seria fatal para o processo 

democrático, sentido que Mouffe: 
 

A ausência de uma fronteira política, longe de ser um sinal de 
maturidade política, é sintoma de um vazio que pode pôr em 
perigo a democracia, porque esse vazio proporciona um terreno 

que pode ser ocupado pela extrema-direita para articular novas 
identidades políticas antidemocráticas. Quando faltam as lutas 
políticas democráticas com as quais se identificar, o seu lugar é 

tomado por outras formas de identificação, de natureza étnica, 
nacionalista ou religiosa, e o opositor é também definido nesses 

termos. (1996) 
 

Nessa linha de pensamento, delimita-se que a Democracia 
desvela as diferenças inerentes às relações humanas. Logo, os 
antagonismos precisam ter espaço na esfera política, pois as 
identificações oriundas de questões ideológicas, étnicas, religiosas, 
entre outras, podem determinar as diferenças políticas, 

influenciando o processo democrático.  
Está na essência da Democracia moderna o pluralismo – 

característica da Sociedade atual. Vive-se hoje um pós-modernismo, 
que trouxe consigo alterações no âmbito político, jurídico, social, 
ético, cultural, etc. Novas necessidades foram inseridas neste 
contexto porque as relações entre indivíduos e Estado, ou entre 

indivíduos entre si, também se modificaram. O sujeito é fruto de 
uma multiplicidade de posições subjetivas, da qual não existe 
hegemonia, Mouffe: 
 

Defendo que, a fim de radicalizarmos a ideia de pluralismo, de 
forma a transformá-lo num meio de aprofundamento da revolução 

democrática, temos de romper com o racionalismo, o 
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individualismo e o universalismo. Só nessa condição será possível 

apreender a multiplicidade de formas de sujeição que existem nas 
relações sociais e facultar um enquadramento para a articulação 
das diferentes lutas democráticas - em torno do género, da raça, 

da classe, do sexo, do ambiente e de outros fatores (1996, p.18). 
 

Dessa forma, o sujeito encontra-se atualmente inserido em 

um contexto histórico de transformação, estando diante de 
múltiplas alternativas a respeito das suas preferências e dos seus 
interesses políticos. A Democracia mantém sua hegemonia, embora 
seja uma forma de governo bastante antiga, com alteração nos seus 
modelos para adaptar-se aos novos momentos históricos 
vivenciados pelo cidadão. Segundo alguns autores, embora existam 
falhas, Dahl entende que: 

 
O processo democrático é superior a outros modos viáveis de 
governo em pelo menos três pontos. Em primeiro lugar, ele 

promove a liberdade como nenhuma [...] alternativa viável 
consegue fazer: liberdade sob a forma da autodeterminação 
individual e coletiva; liberdade no grau de autonomia moral que 

ele encoraja e permite; além disso, ele promove um amplo espectro 
de outras liberdades mais específicas que são inerentes ao processo 
democrático, constituem pré-requisitos necessários de sua 

existência ou existem porque, como a história demonstra 
claramente, as pessoas que apoiam a ideia e a prática do processo 

democrático tendem a apoiar generosamente outras liberdades 
também. Em segundo lugar, o processo democrático promove o 
desenvolvimento humano, acima de tudo na capacidade de exercer 

a autodeterminação, a autonomia moral e a responsabilidade pelas 
próprias escolhas. Finalmente, ele é o meio mais certo (ainda que 
não seja perfeito, em absoluto) para que os seres humanos possam 

proteger e promover os interesses e bens que compartilham entre 
si.(2012, p.495).  

 
No mesmo sentido, a chamada “Democracia Radical” 

considera as diferenças de identidade, sob o prisma dos direitos de 
liberdade e igualdade no ambiente de democrático. Sobre o tema, 
Chantal Mouffe (1996, p.142-143), esclarece que “o pluralismo abre 
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mão da homogeneidade de uma democracia que exige igualdade de 
todos, isto é, todos podem ter igualmente os direitos para garantir 

suas diferenças”. 
Quando se refere à igualdade, Mouffe (1996) reporta-se a 

sua forma plena, no tocante à participação (Democracia), onde o 
direito de liberdade, possa ser exercido em um espaço que viabilize 

a cidadania democrática e radical, ou seja, que o pluralismo e os 
antagonismos sejam respeitados, pois, a existência de consensos em 
demasia, favorece, naquele ambiente, o totalitarismo. Acrescenta 
ainda que a Democracia Contemporânea tem conceito a ser definido 
e perseguido pela Sociedade, partindo do pressuposto que alcançar 
o consenso não pode ser positivo para seu desenvolvimento e que o 
conflito é condição de sua própria existência. 

Ao considerar as diversidades e os pluralismos, a 
Democracia exercida de maneira direta tornou-se inviável para os 

dias hoje, em virtude do contingente populacional e dos inúmeros 
temas relevantes a serem discutidos. Por certo, não seria possível 
reunir organizadamente milhões de cidadãos em um mesmo local 
para deliberação. 

Por ser uma forma de governo aclamada em todo o mundo, 
contrária à ditadura e ao totalitarismo, a Democracia precisava ser 
adequada à realidade. O desenvolvimento imoderado dos Estados 
tornou mais adequado, na modernidade, os elementos 
caracterizadores da Democracia Representativa. 

A Democracia Representativa surge como alternativa à 
Democracia Direta: trata-se de um sistema político em que a maioria 
dos cidadãos delega a representantes (vereadores, deputados e 

senadores), por tempo determinado, o poder de decidir em seu 
nome as leis de interesse comum, que vincularão toda a sociedade.  

Neste modelo democrático, cabe ao Estado “representar a vontade 
do povo, ou melhor, a vontade da maioria que o elegeu”  

De acordo com Dahl (2012, p. 340), “Como um meio de 
ajudar a democratizar os governos dos Estados nacionais, a 
representação pode ser compreendida corno um fenômeno histórico 



Volume 4: Democracia e Normatização | 199 
 

e como uma aplicação da lógica da igualdade a um sistema político 
em grande escala”. Assim sendo, o modelo de mandato político é tão 

eficaz que está presente em diversos governos democráticos, 
garantindo as liberdades individuais, a igualdade dos cidadãos e os 
direitos políticos ao redor do mundo.  

Na Democracia Representativa, a segundo Bonavides (2006, 

p. 294) “vontade representativa é a mesma vontade popular”. Já para 
Tzvetan Todorov (2012, p. 15-16) “à população inteira escolhe seus 
representantes, os quais, de maneira soberana, estabelecem leis e 
governam o país durante um período de tempo decidido de 
antemão”. Os representantes eleitos legislam em nome dos eleitores, 
estabelecendo - pelo menos na teoria - uma relação de identificação 
e confiança, pois se trata, segundo Bonavides (2006, p. 223) de 
“duas vontades legítimas e distintas, sendo a vontade menor do 
eleitor, restrita à operação eleitoral, e a vontade autônoma do eleito, 

oriunda daquela operação”.  
Em comum, observa-se que os conceitos do termo 

Democracia são elaborados a partir da descrição de seus elementos. 
Para Paniza (2004) estes aspectos são normalmente identificados 
como: 1) poder exercido pelo povo; 2) representantes legitimamente 
eleitos; 3) regras eletivas previamente estabelecidas; 4) observância 
e respeito aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos; e 5) a 
existência de uma sociedade livre em que prepondera a influência 
popular. 

De fato, o significado do termo Democracia, como governo 
de todos, pouco se alterou com a passagem do pensamento clássico 
para o moderno. Para Bobbio (2005) a mudança foi no modo pelo 

qual o povo exerce poder: diretamente, como na Democracia dos 
antigos, ou por meio de representantes legitimamente eleitos, no 

que se convencionou denominar Democracia Representativa, que 
significa para Bonavides (2006, p. 233) um “sistema representativo 
de índole e inspiração totalmente popular”. 
 Num período histórico pós Segunda Guerra Mundial e as 
pós barbáries do nacional-socialismo alemão, a Democracia foi 
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amplamente difundida como uma forma de governo capaz de 
garantir os direitos fundamentais do cidadão. Neste sentido, Boff e 

Zambam (2010, p. 63), salientam que “o século passado foi 
fundamental para a afirmação da Democracia como o melhor 
sistema de organização social e com os mecanismos e instrumentos 
necessários e em permanente evolução, indispensáveis para 

garantir as condições de justiça”. Embora o fenômeno democrático 
como parte integrante de um governo seja um acontecimento 
recente, percebe-se a existência de democracias mais ou menos 
amadurecidas, de acordo com a história de cada país.  

A representatividade, uma das características da 
Democracia, pode ser compreendida como um fenômeno histórico 
capaz de viabilizar a participação dos cidadãos no sistema político 
do Estado. Nesta participação, o conflito e o antagonismo são 
inerentes aos regimes democráticos, pois a Sociedade se compõe de 

diversidades e os consensos são difíceis de serem alcançados. Para 
Todorov: 
 

O regime democrático não se define por um traço único, mas por 
um conjunto de características que se combinam para formar um 

arranjo complexo, em cujo seio elas se limitam e se equilibram 
mutuamente, pois mesmo sem estar em contradição frontal uma 

com a outra, têm fontes e finalidades diferentes. Se o equilíbrio for 
rompido, o sinal de alarme deve ser desencadeado. (2012, p. 15). 

 
O processo democrático exige a participação dos cidadãos 

nos assuntos políticos do seu Estado, por meio da 
representatividade, do pluralismo político, do papel exercido pelos 

partidos políticos, pela liberdade de expressão a respeito das 
questões políticas, pela relação entre governo e oposição, entre 

outros elementos. 
 

2.  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O QUE 
AMARTYA SEM TEM A NOS DIZER? 
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Vive-se num cenário de inquietações, acerca das condições 

para uma convivência harmoniosa e sadia entre os povos, identifica-
se assim como critério a paz, desta forma as ações justas vêm sendo 
experimentadas ao longo dos anos.  

Para a construção das ações justas é necessário ser 

promovida mediante interesses plurais e consolidada em espaços 
democráticos. Sob semelhante argumento Sen (2011, p. 30), 
descreve 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”. 

Nesse sentido é importante o processo de desenvolvimento 
para expansão das liberdades em que as pessoas desfrutem e 
também atentem para os fins que são importantes como: tecnologia, 

informação, educação, lazer, etc. os quais desempenham um papel 
de extrema relevância no desenvolvimento dos indivíduos, não 
podendo associar este desenvolvimento somente a fatores como o 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ou a rendas pessoais, 
industrialização, tecnologia e seus avanços. 

Considera Zambam, que o desenvolvimento de uma 
sociedade deve ser observado com responsabilidade: 
  

O desenvolvimento é um processo que engloba as pessoas, os seus 

interesses, os recursos tecnológicos e outros, as instituições e as 
demais formas de organização social, com uma especial 
responsabilidade em relação as futuras gerações e à sua 

sobrevivência. (2012, p. 129) 

 

A descrição, nessa visão, está conectada a um 
desenvolvimento relacionado com o fortalecimento das liberdades 

dos indivíduos, que contribuirá diretamente para que a expansão da 
liberdade seja fortalecida. Desta forma, o desenvolvimento depende 

de outras variáveis: além da industrialização do progresso 
econômico e da modernização social, há os fatores de promoção de 
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liberdades com valor moral substantivas, quais sejam: as 
disposições sociais e econômicas, direitos civis e liberdade política. 

Para Amartya Sen, o desenvolvimento cria condições 
objetivas para as pessoas ampliarem suas escolhas. Justo, conforme 
Sen (2002, p. 29), é um modelo de desenvolvimento “relacionado 
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.” Sobre o tema, 
cabe salienta-se Veiga (2010, p. 34) “O desenvolvimento requer que 
se remova 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 de Estados repressivos”.  

Uma sociedade deve ser avaliada, segundo o 

desenvolvimento que é desfrutada pelo agente na condição que 
incluem as capacidades elementares como evitar privações como a 
fome, a subnutrição, o analfabetismo, bem como a liberdade de 
expressão, dentre outras, das quais impedem que o agente desfrute 
das liberdades substantivas. Rememora Zambam (2012, p.11) 
representam as liberdades substantivas, isto é, as condições para 
que uma pessoa faça a escolha dos funcionamentos necessários para 
a sua realização pessoal e para o seu bem-estar.  

Desta forma, a democracia é o sistema político que permite 
o exercício e favorece no processo de desenvolvimento alinha o 
equilíbrio econômico e a, respectiva relação do indivíduo com o 
bem-estar. Assim, no pensamento de Sen, essa liberdade deve 

atender a condição de limiar nas realizações do indivíduo: 
 

Para que uma liberdade passe a fazer parte de um direito humano, 
é evidente que ela deve ter importância suficiente para fornecer às 

outras razões para que lhe concedam uma séria atenção. Deve 
existir algumas “condições de limiar” de relevância, inclusive a 
importância da liberdade e a possibilidade de influir em sua 

realização, para que ela possa figurar de forma plausível dentro do 
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espectro dos direitos humanos. Na medida que é necessário algum 

acordo para arcabouço social dos direitos humanos, o acordo que 
se deve buscar não é apenas se alguma liberdade específica de uma 
pessoa específica possui alguma importância ética, e sim se a 

importância dessa liberdade atende a “condição de limiar” de te 
importância social suficiente para ser incluída como parte dos 
direitos humanos daquela pessoa, e gerar analogicamente 

obrigações para que os outros vejam como podem ajudar essa 
pessoa realizar essas liberdades. (2011, p. 402) 

 

Percebe-se que quando as pessoas conseguem realizar as 
suas necessidades básicas e podem participar da escolha social, da 
tomada de decisões públicas, sinaliza a ampliação das suas 
liberdades, há uma liberdade constitutiva quando há uma liberdade 
de participação política, de receber educação e assistência, o que 
contribui para o desenvolvimento e também são importantes para o 
fortalecimento da liberdade. 

A descrição desse ambiente, de superação das injustiças 
sociais é de maneira inversa, quando da limitação de uma liberdade 
específica, a exemplo da pobreza, contribui para privação de outras 
espécies de liberdade, gerando influências recíprocas. A despeito, a 
privação da liberdade vincula-se a carência de serviços públicos e 
assistenciais, a exemplo, da ausência de programas de saúde e de 

sistemas médicos e educacionais planejados ou de órgãos públicos 
eficazes para manter a sociedade organizada. Segundo o 
pensamento de Sen: 

 
A necessidade de um entendimento da justiça assente nas 
realizações conseguidas liga-se ao argumento de que a justiça não 
pode ser indiferente à vida que as pessoas podem efetivamente 

viver. A importância da vida dos homens, das expectativas e 
realizações não podem ser suplantadas pela informação que nos 

chega sobre instituições existentes e regras que funcionam. As 
instituições e as regras, são, com certeza, de grande importância 
pela influência que exercem sobre tudo o que acontece, e também 

elas são parte inseparável do mundo real, todavia essa que é a 
realidade vigente e realizada vai muito além do quadro puramente 



204 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

organizacional, e inclui em si as próprias vidas que as pessoas 

conseguem -ou não conseguem – viver. (2002, p.50) 
 

Nessa relação de interdependência da liberdade, com ação 
ativa, Sen cita tipos distintos de liberdade na perspectiva 
instrumental, tais como: as liberdades políticas; econômicas, sociais, 
garantias de transparência e segurança protetora. Estas liberdades 

tem a capacidade de ligar-se uma as outras para contribuir o 
fortalecimento da liberdade humana. 

Partindo-se da análise de Sen, as liberdades dos indivíduos 
são os elementos que precisa ser compreendida no âmbito do seu 
valor moral substantivo, uma vez a participação lhe concede o 
empoderamento para atuar na estruturação das condições de justiça 
das sociedades, num processo de discussão, escolhas e deliberações 
podendo contribuir eficazmente para a realização de políticas que 

resultam em melhores condições de vida para a maioria da 
sociedade. 

A partir dessa temática é importante aprofundar a expansão 
da liberdade como desenvolvimento, que na compreensão de Veiga: 

 
A expansão da liberdade é vista por Amartya Sen como principal 
fim e o principal meio do desenvolvimento. Consiste da eliminação 

de tudo o que limita as escolhas e as oportunidades das pessoas. O 
crescimento econômico obviamente pode ser muito importante 

como um meio de expandir as liberdades desfrutadas pelos 
membros de uma sociedade. Mas as liberdades também dependem 
também de muitos outros determinantes, como os serviços de 

educação e saúde, ou os direitos civis. A industrialização, o 
progresso tecnológico ou a modernização social podem contribuir 
substancialmente para expansão da liberdade humana, mas esta 

depende também de outras influências. (2010, p. 34)  

 
 Avalia de Sen que o fenômeno do desenvolvimento, o 

principal meio é através da liberdade pois, pode-se ilustrar a sua 
forma e compreender sua proposta na perspectiva de demonstrar 
como é possível a avaliação de critérios, o qual não depende apenas 
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de índices econômicos, mas no funcionamento da eliminação de 
privações das condições de escolha nos diferentes espaços dos quais 

operam armadilhas que impedem a atuação de liberdade. 
Isto se refere à necessidade de diálogo com os interesses da 

sociedade, que segundo Zambam: 
 

O progresso econômico estrutura-se como uma das referências 
indispensáveis para a avaliação e justificação das políticas de 
desenvolvimento sustentável, contudo não exclusivo ou 

excludente, mas em contínuo julgamento e diálogo com os demais 
campos que formatam a organização dos interesses da sociedade. 
(2012, p.136)  

 
De fato, a fundamentação de uma concepção de 

desenvolvimento para as sociedades contemporâneas, nas quais são 
baseadas no acelerado processo de globalização, e cada vez mais 

identificadas e comprometidas com a democracia como o melhor 
sistema de organização social, requer a escolha pela sustentabilidade 
como o componente mais essencial que orienta a sua organização e 
constrói a sua identidade.  

A relevância da fundamentação do desenvolvimento com 
viés na sustentabilidade, segundo Arizio (2017, p. 58) “conduz à 
organização da economia, fortalece as políticas públicas e preserva. 
Zambam (2013, p.93) destaca que as regras do direito ao 
desenvolvimento sustentável “reflete os limites do atual modelo, 
tanto considerando a sua referência teórica quanto sua efetivação e 
as consequências visíveis na quase totalidade das relações humanas 
e na vida social”. Especialmente, a exemplo, para controlar a 

utilização indiscriminada de recursos naturais e ambientais, o que a 
preocupações da atualidade. Na mesma linha de pensamento, 

Guerra expõe que: 
 

O desenvolvimento sustentável como sendo a forma de 
desenvolvimento que satisfaz às necessidades das gerações 
presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
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alcançarem a satisfação de seus próprios interesses. A ideia contém 

conceitos-chaves: a) o conceito de necessidade, em particular as 
necessidades essenciais dos países pobres, para as quais deve ser 
dada a prioridade absoluta; b) a ideia de existência de limitações à 

capacidade do meio ambiente de satisfazer, às necessidades 
presentes e futuras impostas pelo estágio atual da tecnologia e da 
organização social. (2010, p.80) 

 

Não por outra razão é que o desenvolvimento sustentável 
expressa uma equação complexa da organização da vida, como 
categoria que denota um novo modelo de inserção dos homens no 
mundo natural, esses que são negligenciados como fatores para a 
produção num viés econômico incomensuráveis. Este cenário, na 
perspectiva de Sen (2002), promove um deslocamento conceitual 
marcante, e imprime uma formula de ação, o que para 

desenvolvimento sustentável não pode servir simplesmente como 

garantia às condições ao atendimento de necessidade econômicas no 
futuro, mas de um novo padrão comportamental que denota 
comprometimentos com a liberdade de decidir estruturado no plano 
da motivação que envolve outros aspectos da vida, inclusive o 
econômico.  

Uma abordagem do desenvolvimento sustentável de forma 
integrada e com a prioridade para os direitos da pessoa é um item 
fundamental nos nossos dias, pois Sen dialoga com a premissa de 
ter o desenvolvimento sustentável como direito em nossa sociedade: 

 
O interesse em explorar o papel da cidadania do desenvolvimento 
sustentável. Assim como as instituições são necessárias para 

estabelecer regulamentos obrigatórios e prover incentivos 
financeiros, um compromisso mais forte com as responsabilidades 
da cidadania pode ajudar a aumentar o cuidado com o meio 

ambiente. (2010, p. 66) 

 

Dessa forma, a proteção do meio ambiental ecologicamente 
equilibrado como direito fundamental possui um caráter de direito 
transindividual, uma vez que diz respeito aos interesses que 
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transcendem o indivíduo, ultrapassando o limite da esfera de 
direitos e obrigações de cunho individual, a serem considerados em 

sua dimensão coletiva, pois os efeitos dos danos ambientais não 
atingem somente uma determinada pessoa, mas afetam, por 
conseguinte, uma coletividade de indivíduos.  Nesse ponto, destaca 
Zambam que:  

 
Compreender o desenvolvimento sustentável como um direito tem 
como correspondente o entendimento de que essa é uma conexão 
básica para as condições de justiça e o enfrentamento de temas 

sensíveis como as desigualdades sociais entre os povos, os conflitos 
culturais, os recursos naturais limitados e a corresponsabilidade 
ou o compromisso com as condições de existência das futuras 

gerações. (2013, p.93) 

 
A importância conferida à fundamentação do direito ao 

desenvolvimento sustentável ocorre principalmente para obter um 
controle sobre a utilização indiscriminada de recursos naturais e 
ambientais, tornando isso uma das maiores preocupações da 
atualidade. 

A participação ativa da sociedade é fundamental para que 
haja um Desenvolvimento Sustentável, tendo em vista que este 

mantém o progresso humano não apenas em alguns lugares, mas 
em todo do mundo, pois na medida em que o homem evolui surgem 
novas necessidades vitais. Para Aquino (2015) as condições 
adequadas são por meio das ações humanas fomentem a 
manutenção, renovação, regulação e reprodução das características 
que podem ser observadas na constituição de qualquer ser vivo na 
Terra, presumindo uma harmonia entremeio ambiente e a 

economia.  
O desenvolvimento sadio deve ser alimentado pela relação 

da natureza com os seres humanos, que passam por redefinições 
culturais, com igualdade das gerações presentes intrageracional, a 
obrigação e transmitir a integridade ecológica, um desenvolvimento 
durável com olhar para a Terra não como investimento, mas como 



208 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

patrimônio a ser zelado.  Este posicionamento também é adotado 
pela Organização das Nações Unidas, na Declaração em Estocolmo, 

em 1972, é sustentado no princípio sexto:  
 

A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as 

gerações presentes e futuras se converteram na meta imperiosa da 
humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo em que se 

mantém as metas fundamentais já estabelecidas, da paz e do 
desenvolvimento econômico e social em todo o mundo, em 
conformidade com elas. (BRASIL) 

 

Conforme se posiciona Sen (2010), só existe 
desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à 
ampliação das capacidades humanas, entendidas como o conjunto 
das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. Ainda a 
lembrar que são quatro elementos fundamentais que compõem este 

conjunto, a saber: ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter 
acesso aos recursos necessários a um nível de vida digno e ser capaz 
de participar da vida da comunidade. No mesmo sentido, Rodrigues 
explica que: 

 

Quando os povos definem seus direitos, tal como o direito ao meio 
ambiente equilibrado, fica evidente atuação incessante dos 

indivíduos junto ao aparelho estatal, exigindo que o Estado positive 
tais direitos e, ao aparelho estatal. Neste contexto é importante 
destacar os direitos voltados ao meio ambiente, como fator de 

garantia da qualidade de vida a todos. (2015, p. 184)  
 

Portanto, o processo de desenvolvimento sustentável não 
poderá impedir o exercício da liberdade e o desenvolvimento das 

capacidades humanas. Os recursos e mecanismos que reforçam a 

coesão social e uma participação mais decisiva nos destinos da 
sociedade, devem acompanhar a condição de sujeito de uma pessoa. 
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CONCLUSÃO 
 

Nos dias de hoje, cada vez mais o pensamento de Amartya 
Sen sinaliza novos horizontes de compreensão a respeito do atual 
estado deste mundo. Em relação ao desenvolvimento sustentável, 
em cada momento de sua história, o ser humano desenvolve 

técnicas e instrumentos para melhorar sua vida. A adoção de 
determinados modelos de desenvolvimento, na busca por melhores 
condições, acaba se tornando dependente do que conseguira a partir 
de seus esforços. Muitos trabalham neste processo, mas poucos são 
os que realmente desfrutam de seus benefícios. 

Uma alternativa para a sobrevivência humana está no ser 
humano saber utilizar-se destes benefícios sem tornar-se escravo 
deles. Esta possiblidade traduz o desenvolvimento como liberdade, 
a medida que discutir e refletir sobre sustentabilidade é também 

questionar sobre a crise social e ambiental, que desvela um 
problema ético a ser analisado pela consciência e responsabilidade 
humana de que suas ações interferem neste processo de 
preservação/degradação e exclusão/inclusão. Assim, cabe ao ser 
humano observar de que modo é capaz de perseguir esse progresso, 
que traz mais conforto à sua vida, mas que, por outro lado, se for 
realizado de forma irresponsável, pode acabar por se voltar contra a 
própria preservação da vida humana.  

Assim, o caminho percorrido para atingir estes objetivos 
deve ser repensado, haja vista que para desenvolver a melhoria das 
condições de vida daqueles mais bem providos, muita situação de 
exclusão é gerada.  

Muitos seres humanos são utilizados como objetos para 
perseguir o bem-estar objetivado por todos. Essa situação de 

exclusão gera cada vez mais riqueza aos ricos e pobreza aos pobres, 
que se tornam mais vulneráveis e dependentes de políticas sociais 
compensatórias.  Por isso, a relação existente entre Democracia, 
Liberdade e Responsabilidade. No processo de participação política, 
é preciso ter vontade de participar da mudança de trajetória do 
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progresso rumo a um desenvolvimento sustentável. Vale ressaltar 
que só ocorre o desenvolvimento se seus frutos se estenderem a 

todos. No momento em que apenas uma parcela da população atinge 
melhores condições de vida, outros seres humanos semelhantes 
estão sendo sacrificados para que isso ocorra e, portanto, não é 
possível falar em desenvolvimento, mas apenas em progresso. 

Muitos fazem parte da produção do progresso, mas seus benefícios 
não se encontram ao alcance de todos.  
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EFEITOS JURÍDICOS E SOCIAIS DE POSICIONAMENTOS 

INOVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DA 

ADOÇÃO CONJUNTA POR CASAIS HOMOSSEXUAIS. 

UMA ABORDAGEM SOB A IDEIA DE JUSTIÇA DE 

AMATYA SEN 

 

Mariane de Souza1 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A abordagem aqui apresentada visa fazer a leitura da 

discriminação de gênero, sob a ótica da ideia de Justiça de Amartya 
Sen, levando-se em consideração, a possibilidade da adoção 
conjunta por casais homossexuais, como uma política pública para 
a superação das desigualdades. 

O que se apresenta é o enfrentamento das questões relativas 
ao reconhecimento da identidade de gênero, para o fim da redução 
das desigualdades e promoção da justiça, e nesse sentido, são 
apresentadas três perspectivas, de acordo com a ideia de justiça de 
SEN (2009). 

 
Apresento aqui uma teoria da justiça em um sentido bem amplo. 

O objetivo é esclarecer como podemos proceder para enfrentar 
questões sobre a melhoria da justiça e a remoção da injustiça, em 
vez de oferecer soluções para questões sobre a natureza da justiça 

prefeita.  [...] Primeiro, uma teoria da justiça que possa servir 
como base da argumentação racional no domínio prático precisa 
incluir modos de julgar como reduzir a injustiça e promover a 

justiça, em vez de objetivar apenas a caracterização das sociedades 
perfeitamente justas — exercício que marca, de forma bastante 

dominante, muitas teorias da justiça na filosofia política atual. 
(SEN, 2009) 
 

                                                            
1 SOUZA, Mariane de. Mestre em Direito. Universidade Regional Integrada do alto Uruguai e das 

Missões – URI – Santo Ângelo. Anhanguera – Unidade de Passo Fundo. 
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 Na passagem acima o autor deixa claro que a justiça por ele 
proposta passa pela fundamentação racional e coerente dos 

argumentos, partindo das situações reais, com o propósito de 
reduzir as injustiças, porém não atuar num mundo metafórico de 
sociedade perfeita, e nesse modelo inatingível, descrever e 
caracterizar a justiça.   

 Ainda, é indispensável para a construção da ideia de justiça 
que se analise o local de onde emana a fala, ou seja, muitas 
conclusões serão aceitas como verdadeiras, ainda que divergentes 
devido a influencia da cultura que circunda o respectivo 
interlocutor.   
   

Segundo, embora muitas questões comparativas de justiça sejam 
resolvidas com sucesso — por um acordo alcançado por meio de 

argumentos fundamentados —, pode haver outras comparações 
nas quais considerações conflitantes não estejam completamente 

resolvidas. Sustento aqui que podem existir muitas razões distintas 
de justiça, cada qual sobrevivendo ao exame crítico, mas 
resultando em conclusões divergentes. a Argumentos razoáveis em 

direções conflitantes podem emanar de pessoas com experiências 
e tradições diversas, mas também podem advir de dentro de dada 
sociedade ou, por causa disso, até de uma única pessoa (SEN, 

2009). 
 

 Conforme o autor a ideia de justiça obrigatoriamente passa 
pela cultura, ou seja, as razões da justiça variam de acordo com os 
argumentos de cada meio, e isso resulta em conclusões divergentes 
sobre o mesmo tema.  Assim, se a abordagem feita tiver por padrão 
a diversidade de gênero tem-se que o justo irá adquirir padrões 
diferenciados, do que se a mesma analise for feita levando-se em 

consideração outras situação especifica, como por exemplo a 
liberdade, e ainda, mesmo dentro da mesma temática de abordagem 
podem ocorrer diferentes conclusões sobre a ideia de justiça e 
injustiça.  

Em relação especialmente a questão de gênero é necessário 
abordar a construção da identidade sob a ótica da cultura 
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dominante, para após se verificar que a ideia de justiça nessa seara 
deriva de conceitos racionais anti-dominantes, os quais, uma vez 

implementados por políticas públicas obterão a promoção da justiça 
nos moldes trazido por Sen.  
 
 

2. O PROCESSO DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE HUMANA 
ATRAVÉS DO PARADIGMA DO RECONHECIMENTO 

 
A conceituação clássica de identidade a define como o 

conjunto de características próprias e exclusivas de um indivíduo 
(HOUAISS, 2003, p. 282).  Entretanto, tal explicação não basta para 
se compreender a complexidade que circunda o conceito referido, 
sendo necessárias reflexões mais profundas a respeito do assunto. 
Nas palavras de Taylor (1994, p.45), identidade significa “[...] a 

maneira como uma pessoa se define, e como é que suas 
características fundamentais fazem dela um ser humano”. 
Entretanto, tal concepção se constrói a partir da inter-relação de um 
sujeito com ou outro, momento no qual ocorre o reconhecimento. 

Assim, para dar início a jornada a que se propõe, em busca 
da compreensão efetiva do que seja identidade, faz-se a seguinte 
pergunta: O conjunto de características próprias e exclusivas de um 
indivíduo é um fenômeno natural completo e acabado ou uma 
complexidade de características que sofrem influências externas, 
estando em constante modificação?  

Os seres humanos necessitam conviver em sociedade para 
manterem-se vivos e evoluir como espécie e, “[...] esta adaptação ao 

mundo depende das relações construídas por esta espécie que 
necessita, impreterivelmente, de seu grupo para se humanizar” 

(ANGELIN, 2010, p.22). De acordo com o sociólogo espanhol Castells 
(2006, p.22), a identidade envolve atores sociais, sendo um 
fenômeno construído no contato e nas relações pessoais de um 
indivíduo com os demais do mesmo grupo ou de grupos diferentes, 
local de onde emanam os parâmetros do reconhecimento. Nesse 
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sentido, o autor afirma que “[...] no que diz respeito a atores sociais, 
entendo por identidade o processo de construção de significado com 

base em atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos 
culturais inter-relacionados, o(s) qual (ais) prevalece(m) sobre 
outras formas de significado” (CASTELLS, 2006, p.22). 

Com relação à “identidade dos atores sociais”, Castells faz 

distinção entre os papéis sociais e a identidade dos sujeitos que 
desempenham os respectivos papéis. Assim, afirma que os papéis 
sociais são definidos pela estruturação social de organização dos 
indivíduos e dos grupos sociais, enquanto a identidade é a essência 
do indivíduo, construído por meio de um processo de individuação 
(2006, p.23). 

Nas palavras do autor supramencionado, a identidade 
representa o desejo mais íntimo do indivíduo de viver e conviver, 
enquanto que a representação social lhe exige um determinado 

comportamento. Assim, se for usado o caso dos homossexuais como 
exemplo, pode-se afirmar que seu desejo íntimo é o de poder viver 
livremente sua sexualidade. Contudo, de acordo com o papel social 
imposto ao seu respectivo sexo, estes devem manter-se nos padrões 
pré-estabelecidos pela sua concepção dita “natural” do que se espera 
socialmente de uma pessoa do sexo masculino ou feminino.  

E aqui, passa-se a abordar a ideia de justiça nas relações de 
gênero e de acordo com a terceira possibilidade apresentada por 
SEN (2009). 

 

 
Terceiro, a presença de uma injustiça remediável pode, em grande 
medida, estar conectada a transgressões de comportamento, e não 

a defeitos institucionais (a recordação de Pip, em Great 
expectations, de sua irmã coerciva era apenas isso, e não uma 

condenação da família como instituição). A justiça está 
fundamentalmente conectada ao modo como as pessoas vivem e 
não meramente à natureza das instituições que as cercam. Em 

contrapartida, muitas das teorias da justiça se concentram 
predominantemente em como estabelecer “instituições justas” e 
atribuem um papel acessório e secundário aos traços 



Volume 4: Democracia e Normatização | 217 
 

comportamentais. Por exemplo, a abordagem de John Rawls da 

“justiça como equidade” - merecidamente celebrada - produz um 
único conjunto de “princípios de justiça”, que dizem respeito 
exclusivamente ao estabelecimento de “instituições justas” (para 

constituir a estrutura básica da sociedade), embora requeiram que 
o comportamento das pessoas cumpra integralmente as exigências 
do funcionamento apropriado dessas instituições. 3 Na abordagem 

da justiça apresentada nesta obra, sustenta-se que existem 
algumas inadequações cruciais nessa concentração dominante 

sobre as instituições (na qual se supõe que o comportamento seja 
apropriadamente obediente), e não sobre a vida que as pessoas são 
capazes de levar. O foco sobre a vida real na avaliação da justiça 

tem muitas implicações de longo alcance para a natureza e o 
alcance da ideia de justiça.  

 
 

O desejo íntimo de manifestação livre da orientação sexual 

dos homossexuais é um ideal de autenticidade, que significa a 
manifestação individual e particular de cada sujeito em construir 
sua condição humana. Diante disso, os homossexuais buscam o 
reconhecimento a fim de viver suas vidas de acordo com suas 
próprias vontades e desejos, sem precisar vestir uma máscara 
pintada cada vez que ultrapassam as portas da vida íntima.  

Reafirmando as palavras do autor já mencionado que 
entende a justiça como o modo através do qual as pessoas vivem, e 
não apenas a forma como se comportam em razão das regras pré-
determinadas impostas pela sociedade na qual estão inseridas.  

Como ideal de autenticidade, Taylor (1994, p. 50) apresenta 
as seguintes palavras:  

 

 
Este ideal é de uma enorme força moral que chegou até nós. Faz a 

conciliação entre importância moral e um tipo de contato comigo 
mesmo, com minha própria natureza interior, que é vista como 
estando em perigo de se perder, em parte, devida as pressões que 

obrigam uma pessoa a virar-se para o exterior, mas também 
devido a uma possível perda de capacidade de ouvir essa voz 
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interior quando assumo uma atitude instrumental em relação a 

mim mesmo. 

 

 
Não se poderia olvidar as contribuições ponderadas por 

Touraine (1998, p.67) referente à temática da identidade:  
 
 

[...] chamo sujeito esse esforço do indivíduo para ser um ator, ou 

seja, para agir sobre seu ambiente e criar assim sua própria 
individuação, que chamo subjetivação a partir do momento em que 
se torna um objeto positivamente valorizado. Somente o indivíduo 

- que pode ser um ator coletivo - não tanto como um consumidor 
ou participante de diversos tipos de organização, mas como sujeito, 
ou seja, em sua vontade de individuação pode construir o princípio 

de mediação entre o mundo da instrumentalidade e o mundo da 
identidade [...]. 

 
 
Contudo, a individuação, o exercício da autenticidade e a 

identidade dos atores sociais, somente são possíveis a partir da 
análise do oposto, qual seja, “o outro”. Nessa percepção, a busca pela 
individuação e preservação das características individuais e culturais 
em perfeita mediação com as características externas, apresentadas 
pelas instituições, somente é construída na percepção do outro, aqui 
utilizado no sentido do “diferente”.  

Com isso, sábias são as palavras de Bauman (2005, p.82) ao 
afirmar que a identidade é, sem sombra de dúvidas, um processo 
ambíguo, em que o autor chama de “faca de dois gumes”, para 

expressar a questão da resistência na formação da identidade, posto 
que os processos de resistência e pertencimento são formados ao 
mesmo tempo, em uma interação necessária para a construção do 

reconhecimento da respectiva identidade. 
O processo de individuação refere-se também ao esforço que 

o ator social desempenha para garantir suas características 
individuais e impedir que as ideias dominantes acabem guiando seu 
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comportamento e determinando sua identidade, o que nem sempre 
é fácil, considerando o conjunto de mecanismos utilizados para 

garantir a manutenção de determinado padrão. É o esforço que o 
indivíduo faz para ser sujeito e mediar à relação entre as condições 
externas, impostas pelas instituições e as características internas. 
Assim, a individuação é o movimento que busca garantir o direito 

de igualdade e de respeito à diferença dentro do coletivo 
(CASTELLS, 2006, p.22-23). 

Essa luta pelo exercício da individuação, também pode ser 
chamada de princípio da originalidade que deve ser analisado em 
duas perspectivas: a primeira delas na relação de um sujeito rodeado 
de outros sujeitos e, na segunda, a situação de uma cultura rodeada 
por culturas diversas de outros povos (CASTELLS, 2006, p.26-27). 

O sujeito luta pela igualdade de direitos e pelo respeito à 
diferença, ou seja, o legítimo direito de ser diferente, e essa diferença 

de comportamento deve ser respeitada, ainda que identificada como 
uma determinada comunidade, ou seja, a igualdade aqui reclamada 
refere-se à igualdade de tratamento, respeito e oportunidade a todos 
os sujeitos em sua individuação sem que sejam transformados em 
massas identificadas por um determinado padrão comportamental.  

Com a análise apresentada a respeito das questões que 
permeiam a identidade, pode-se responder a pergunta inicialmente 
proposta, afirmando que o conjunto das características próprias e 
exclusivas de um indivíduo é um processo em constante 
transformação, contudo deve ser norteado pelo respeito à diferença, 
que nasce das características individuais de cada sujeito ou grupo 
social no processo de exercício de sua autenticidade e resistência ao 

padrão determinado pelas instituições e exigido, por elas, dos atores 
sociais.  

 
 

3. O PRINCÍPIO DA IGUALDADE DIANTE DA ADOÇÃO 
CONJUNTA POR CASAIS HOMOSSEXUAIS 
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Abordar a questão da igualdade e da diferença entre os seres 

humanos é fundamental para a compreensão da identidade que se 
forma a partir de processos de pertencimento e não pertencimento 
a determinadas condições sociais e culturais, ou seja, é nessa 
interação que o sujeito se percebe e percebe o outro. Assim, a 

identidade é um processo cultural formado a partir da observação 
do mundo exterior e das condições adversas de comportamento, na 
busca de uma libertação em relação aos padrões dominantes ou, 
simplesmente, no reconhecimento de sua diferença, a qual é 
complexa porque não representa o isolamento em relação ao 
comportamento dominante, mas, sim, no processo de visibilidade 
ao comportamento minoritário/excluído e diferente, que busca o 
respeito à condição diferenciada. 

Nas palavras de SEN (2009) ao falar de utilitarismo, 

igualdade e liberdade, refere que:  
 

Existe algum significado especial associado a essa semelhança 
formal em querer a igualdade de alguma coisa, algo que cada teoria 

normativa considera muito importante? É tentador pensar que 
isso deve ser uma coincidência, já que as semelhanças são 
totalmente formais e não dizem respeito à substância da 

“igualdade de quê”. Ainda assim, a necessidade de alguma fórmula 
igualitária para defender uma teoria indica a importância 

amplamente atribuída à não discriminação, que pode ser vista 
como motivada pela ideia de que, na ausência desse requisito, uma 
teoria normativa seria arbitrária e tendenciosa. Parece haver aqui 

um reconhecimento da necessidade de alguma forma de 
imparcialidade para a viabilidade de uma teoria. Com relação ao 
critério de Thomas Scanlon sobre a necessidade de princípios que 

nenhum dos envolvidos possa “razoavelmente rejeitar”, pode 
muito bem haver uma forte ligação entre a aceitabilidade geral e a 

não discriminação, exigindo que, em algum nível fundamental, as 
pessoas sejam vistas como iguais e que suas respectivas rejeições 
importem.  
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O autor ainda refere, que ao se abordar questões relativas a 
direitos e liberdades coletivas ou individuais o discurso da igualdade 

passa a ser o do anti-igualitarismo, ou seja, oferecer aos desiguais 
tratamento adequado a sua necessidade de igualdade. Nesse sentido, 
refere SEN (2009): 

 
Tudo isso se encaixa no padrão geral de um argumento contra a 
igualdade em algum espaço, com base na alegação de que é violado 
o requisito mais importante da igualdade em algum outro espaço. 

Vistas dessa forma, as batalhas sobre questões de distribuição 
tendem a ser não sobre “por que a igualdade?”, mas sobre a 
“igualdade de quê?”. Uma vez que algumas áreas de concentração 

(para identificar os espaços correspondentes nos quais a igualdade 
é buscada) são tradicionalmente associadas com exigências de 
igualdade na filosofia política, econômica ou social, é a igualdade 

nesses espaços (por exemplo, renda, riqueza ou utilidades) que 
tende a aparecer sob o nome de “igualitarismo”, enquanto a 

igualdade em outros espaços (por exemplo, direitos, liberdades ou 
o que se considera como méritos das pessoas) parece expressar 
reivindicações anti-igualitárias. Mas não devemos nos deixar 

aprisionar pelas convenções da caracterização, e também temos de 
notar a semelhança básica entre todas essas teorias que defendem 
a igualdade em algum espaço e insistem na prioridade igualitária 

nos respectivos espaços, enquanto contestam - explícita ou 
implicitamente - as exigências conflitantes da igualdade em outros 

espaços (em sua opinião, menos relevantes). 
 

A questão fundamental do presente artigo é analise o 
principio da igualdade aplicado a liberdades individuais, 
especificamente no caso dos homossexuais, em relação a 
possibilidade da habilitação conjunta para adoção, e nesse sentido, 

tem-se que a igualdade formal, se opera e implementa ao dispor que 

todos são iguais perante a lei, não sendo permitida nenhum tipo de 
discriminação, ao passo que, a igualdade material, implementada 
por políticas publicas, afirma que somente haverá diferença de 
tratamento, se restar comprovada a diferença de condição, e assim, 
seja pela ótica forma, seja pela material, não poderá ser permitidos 
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o tratamento diferenciado, excludente e discriminatório dos 
homossexuais, em razão deste não apresentarem nenhum tipo de 

diferença de condição.  
Nesse sentido, torna-se fundamental apresentar uma breve 

referencia a liberdade como valor moral que nas palavras de 
Zambam (2009, p.20) representa um valor moral substantivo.  

 
A teoria da justiça de Amartya Sen tornou-se uma referência 
importante para as questões que envolvem as condições de justiça 

no contexto contemporâneo ao focalizar a liberdade como temática 
central e referência em torno da qual se estrutura uma organização 
social justa. Nessa concepção, a liberdade é um valor moral 

substantivo fundamental para o ordenamento de uma sociedade, 
como também caracteriza as relações que as pessoas estabelecem 
entre si, com os demais, com as instituições, com o meio ambiente 

e com as futuras gerações. O agir humano, em suas diferentes 
dimensões, perspectivas e necessidades integra-se e sedimenta-se 

por meio de uma sólida experiência de liberdade da qual 
dependem a sua realização pessoal e a sua integração na vida da 
sociedade. 

 

Na construção de sua teoria o mesmo autor segue 
dissertando a respeito da teoria de Sen: 

 

A dinâmica da liberdade imprime na organização social uma 
identidade específica, porque se torna o referencial catalisador e 
impulsionador do seu ordenamento, caracterizado por diferenças 

que lhes são próprias e não impedem uma estruturação justa. O 
valor moral substantivo da liberdade é um pressuposto 
indispensável para que se possa caracterizar uma sociedade justa, 

pois dessa compreensão dependem as condições, as instituições, as 
estruturas e os demais organismos intermediários que compõem 
a dinâmica da organização e do funcionamento de uma sociedade 

que defende, fortalece e promove a liberdade. Essa é uma 
concepção ampla da liberdade, por isso, não dependente de pré-

condições atreladas a interesses corporativos e individualistas. Não 
se pode conferir, sob pena de legitimar concepções moralmente 
sem justificativa, à liberdade um valor absoluto ou um conceito que 

depende de fins previamente definidos. Atribuindo valor próprio 
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para o ser humano, a liberdade constitui-se em critério de 

avaliação do seu agir, do funcionamento e do desenvolvimento da 
sociedade (ZAMBAM, 2009, p.22). 

 

E a partir de tais considerações, será analisado a seguir a 
principiologia constitucional a fim de estabelecer o paralelo entre a 
união homoafetiva e a sua caracterização como entidade familiar.  

A grande questão que paira neste debate, é demonstrar que 
a diferença proclamada entre a união heterossexual e a união 
homossexual é fruto exclusivamente do preconceito que, 
consequentemente, tem gerado a discriminação negativa contra os 
casais homossexuais. Vale salientar que a relação afetiva e sexual 
entre pessoas do mesmo sexo não constitui nem pecado, nem 
doença, muito menos representa um ato fora da naturalidade dos 
seres humanos. Para tanto, é imprescindível compreender que a 
construção social do reconhecimento deve convergir no sentido de 

outorgar às uniões homossexuais as mesmas proteções 
institucionais que ao casamento e a união estável, como forma de 
garantir e efetivar a liberdade dos sujeitos em debate.  

Com base principiológica sólida, proporcionada pelos 
ditames constitucionais apresentados pelo neoconstitucionalismo2, 
é crucial reconhecer à união homossexual o status de família e, a 

partir daí, uma vez integrada ao ordenamento jurídico ou na 

                                                            
2 É certo que não há apenas um conceito de “neoconstitucionalismo”. A diversidade de autores, 
concepções, elementos e perspectivas é tanta, que torna inviável esboçar uma teoria única do 

“neoconstitucionalismo”. Não por outro motivo, costuma-se utilizar, no seu lugar, a expressão plural 

“neoconstitucionalismo(s)”. Mesmo assim, podem ser apontadas algumas supostas mudanças 
fundamentais – ocorridas ou meramente desejadas, em maior ou menor intensidade – desse 

movimento de teorização e aplicação do Direito Constitucional denominado de 

“neoconstitucionalismo”: princípios em vez de regras (mais princípios que regras); ponderação no 
lugar de subsunção (mais ponderação que subsunção); justiça particular em vez de justiça geral (ou 

mais analise individual e concreta do que geral e abstrata); Poder Judiciário em vez de Poder Legislativo 

e Executivo (mais Poder Judiciário e menos Poder Legislativo e Executivo); Constituição em 

substituição a lei (ou maior ou direta aplicação da Constituição em vez da lei). (AVILA, Humberto. 
“Neoconstitucionalismo”: entre a “Ciência do Direito” e o “Direito da Ciência”. In: Revista Eletrônica 

de Direito do Estado. N. 17, janeiro/fevereiro/março de 2009, Salvador. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/rede-17-janeiro-2009-humberto%20avila.pdf>. Acesso 
em: 06/12/2012.   
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interpretação que se faz deste, essa entidade familiar poder, 
livremente, constituir prole, seja através da adoção ou através da 

inseminação artificial, no caso das lésbicas. Contudo, 
independentemente da origem da prole, o fundamental é que, esses 
filhos e filhas possam ter em seus registros os nomes de suas mães 
ou de seus pais, crescendo legitimado neste contexto e tendo 

garantido os direitos sucessórios de ambos os genitores, assim como 
a assistência permanente dos mesmos.  

Diante do exposto, o cerne da argumentação aqui 
apresentada reside especificamente na compreensão de que a união 
homossexual faz nascer uma família, e essa família merece a 
igualdade de tratamento e de proteção da união heterossexual.  
 
4. A UNIÃO HOMOSSEXUAL COMO ENTIDADE FAMILIAR A 

PARTIR DA PRINCIPIOLOGIA CONSTITUCIONAL 
 

Na contemporaneidade, a união heterossexual é marcada 
pelo amor e o afeto que une seus pares, em sua grande maioria, 
assim como ocorre na união homossexual, que também tem no 
amor e no afeto sua válvula propulsora. Desta forma, ninguém, no 
Estado Democrático de Direito, estaria apto em afirmar o contrário. 
Nem o juiz, nem o legislador e nem a sociedade que vive num 
contexto “democrático”, poderiam posicionar-se dizendo que a 
união homossexual não constitui família, uma vez que os unidos 
pelo amor mantêm uma relação familiar e, assim se reconhecem.  

Como dito desde o início desta pesquisa, a família é 
fundamental para acolher o ser humano e funciona como estrutura 

social. Ela também tem um papel definitivo na construção da 
identidade dos indivíduos e de seu reconhecimento, talvez em razão 
de que sua essencialidade seja pautada por padrões de conduta, 
atualmente não mais tão estáticos nem sagrados, mas ainda 
conservadores, como já explanado nas duas seções anteriores. 

Nesse sentido, a fim de construir o pensamento da presente 
sessão, se retomará brevemente a concepção de família, a partir das 
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palavras de Faria e Nobre, a fim de contribuir com a sucessão de 
informações apresentadas em relação à família homossexual.  

A sociedade estabelece um modelo-padrão de família, no 
qual se espera que todas as pessoas se enquadrem. O modelo 
considerado ideal de família em nossa sociedade é chamado 
mononuclear, ou seja, constituída por um núcleo que são o pai, a 

mãe e as filhas e filhos, de preferência poucos, melhor ainda se 
forem um casal.  

A família é considerada o lugar de socialização das crianças, 
o lugar onde se criam e se educam. É na família que as crianças 
fazem seus primeiros aprendizados para uma divisão sexual do 
trabalho e é nesse ambiente que elas adquirem grande parte de sua 
identidade de gênero. É na família que a criança começa a aprender 
o que é “ser homem” e o que é “ser mulher” (FARIA, 1997, p.20). 

Assim, se a família é o primeiro lugar de interação e 

compressão do indivíduo, é nesse local que as concepções são 
formadas, como afirmaram as autoras antes citadas. É na família 
que se tem as primeiras noções de relações de gênero, contudo, é 
nesse local também que nascem as primeiras ideias de diferença, 
posto que o modelo transmitido de forma afetuosa por quem está 
criando, pode vir a ser contestado pela criança, que reproduzirá um 
padrão diverso do que conheceu.3  

Nesse novo contexto social contemporâneo, que exige 
questionamentos e autenticidade, é imprescindível que as pessoas, 
bem como as instituições estejam aptas a tratarem com a 
diversidade dos novos modelos de vida, já que basear-se apenas em 
uma única forma de estruturação família, significa deixar de fora da 

proteção estatal uma parcela da sociedade, ou seja, a margem do 
reconhecimento e da própria legalização. Esta nova realidade de 

estruturação familiar já pode ser constatada, inclusive nos lares 
heterossexuais, onde o modelo de família não exige mais um pai e 
                                                            
3 Esse processo de individuação que implica na construção de uma identidade de resistência é próprio 

do ser humano, de acordo com o atual momento histórico, vez que se tem por obrigação ser 
questionador, e construir um estilo próprio de vida.   



226 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

uma mãe unidos pelo casamento, mas sim, em muitas vezes, está 
formado pela mãe e seu namorado que convivem, pelo pai e sua 

companheira que já tem filhos de outros casamentos, sendo todos 
estes e estas reconhecidos como pertencentes à família, mesmo que 
vivam em outras habitações que não a conjunta.  

Assim, pode-se afirmar que a separação de casais e a 

constituição de novas famílias deixaram de ser encaradas como uma 
forma de família desestruturada, assim como o casamento não é 
mais requisito para a união das pessoas, uma vez que estas se 
consideram unidas em vínculo familiar, ainda que não exista 
nenhuma formalização legal de tal união.4  

Com isso, verifica-se que mesmo diante da inexistência de 
lei específica para proteger a relação entre pessoas do mesmo sexo, 
esta merece proteção uma vez que se consideram unidos em vínculo 
familiar, ainda que inexista documentação, a exemplo do que ocorre 

com as uniões estáveis.  
Entre as novas formas de união familiar, traz-se presente a 

família homoparental como uma forma diferente de 
relacionamento, visto que é composta por laços afetivos entre 
pessoas do mesmo sexo.  

É dentro desses novos arranjos que surge a “família 
homoparental”, propondo um modelo alternativo, no qual o vinculo 
afetivo se dá entre pessoas do mesmo sexo incluindo, também, os 
casos de parentalidade dos travestis e transexuais. Tais uniões não 
possuem capacidade procriativa (no sentido biológico), embora seus 
componentes possam tê-la individualmente (ZAMBRANO, 2006, 
p.14). 

                                                            
4 “Embora seja a mais comum entre nós, a família nuclear, monogâmica, heterossexual e com 

finalidade procriativa, não é a única em nossa sociedade acidental, comporta, atualmente por outros 

tipos de família. Depois do advento do divórcio, houve uma multiplicação de novos arranjos familiares 
permitindo aos indivíduos a construção de novos tipos de aliança, como a família de acolhimento, 

recompostas e monoparentais”. (ZAMBRANO, Elizabeth (Coord.). O Direito à homoparentalidade - 

Cartilha sobre as famílias constituídas por pais homossexuais. Porto Alegre: Instituto de Acesso a 
Justiça, 2006, p. 14.).   
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Nesse novo contexto a união homossexual é uma realidade 
que se impõe, em razão, principalmente da vontade de gays e 

lésbicas se unirem e se manterem unidos na forma de família. 
Associado a essa fator, tem-se as disposições legislativas inseridas 
no sistema jurídico brasileiro, após a promulgação da Constituição 
Federal de 1988, que apresentam um caráter de aceitação a 

diversidade, proporcionando, como afirma Rios, uma flexibilidade 
no ordenamento jurídico de um modelo único de família até então 
vivenciado como sendo o “correto”.  

 
Nessa evolução, há de se frisar, primeiramente, a superação da 
visão que subordinava a dinâmica familiar à consecução de 

determinados fins sociais e estatais, estabelecidos no interior de 
uma única e determinada cosmovisão estatal. De fato, desde o 
reconhecimento da dignidade constitucional de outras formas de 

vida comum, diversas da tradicional família legitima, até a 
igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres na 

sociedade conjugal, o regime jurídico da família hoje vigente 
operou uma ruptura com o paradigma institucional antes 
prevalente. Este aspecto é muito importante, uma vez que em 

virtude dessa nova disciplina constitucional pode-se conferir ao 
ordenamento jurídico a abertura e a mobilidade que a dinâmica 
social lhe exige, sem a fixidez de um modelo único que desconhece 

a pluralidade de estilos de vida e de crenças e o pluralismo que 
caracteriza nossos dias. (RIOS, 2001, p.104)  

 
O sistema jurídico brasileiro tende, na atualidade, a valorizar 

as relações afetivas, as quais se sobrepõe a questão exclusivamente 
patrimonial. Nesse contexto, o afeto é o fator que forja a identidade 
e o reconhecimento dos sujeitos, já que fora da relação emocional o 

sujeito se constrói de forma incompleta. Com isso, a família passa a 
ser endêmica, com valorização dos sentimentos e do amor que une 
seus integrantes. A relação entre pais, mães, filhos e filhas, assim 
como a relação de companheiros é uma relação de “bem querer”, já 
que inexistindo o afeto, o respeito e o prazer na presença do outro, 
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não há justificativas para a manutenção desta relação familiar. Nesse 
sentido, Dias aponta a importância da afetividade nas famílias:  

 

A busca pela felicidade levou ao surgimento de novas famílias, que 
floresceram vincadas muito pelo afeto. Um imenso desejo de 
felicidade, de ser gente mesmo, escolher sua atividade, sua 

profissão, seus amores, sua vida é que levou nossos 
contemporâneos a recusar do modelo excessivamente rígido e 

normativo de família, conforme Michele Perrot. Eles rejeitaram o 
nó, não o ninho. A casa é, cada vez mais, o centro da existência. O 
lar oferece, num mundo duro, um abrigo, uma proteção, um pouco 

de claro humano. O que eles desejam é conciliar as vantagens da 
solidariedade familiar e a liberdade individual (DIAS, 2009, p.64-
65). 

 

O afeto que une os indivíduos na relação familiar, 
independente do tipo de família constituída, é essencial para a 

construção do sujeito pós-moderno, autêntico, equilibrado, 
conectado com a realidade e, principalmente, seguro da 
possibilidade de efetivamente expressar-se livremente. Diante disso, 
e retomando o conceito de família apresentado anteriormente por 
Faria e Nobre, tem-se que os filhos e as filhas da família 
contemporânea ganharam a possibilidade de compreenderem, 
desde cedo, que o mundo é construído pela diversidade de relações, 

e que estas não são um “defeito” a ser eliminado do convívio social.  
A valorização da individualidade, através da relevância 

dispensada a vontade individual dos componentes da família, 
garante aos sujeitos a existência digna, dentro ou fora desta 
instituição, ou seja, não há mais a necessidade da manutenção de 
uma relação amorosa, nos casos em que isso se mostra inviável, haja 

visto, que ainda que despidos dos papeis de marido e esposa, os 
indivíduos permanecem sendo sujeitos de direito e tendo garantida 
a dignidade de sua existência, expressão essa garantida pelo 
disposto no artigo 226 da Constituição Federal de 1988, a qual deixa 
claro que o estado garantirá a assistência a família, na pessoa de cada 
um de seus indivíduos, ou seja, será garantida a dignidade e o 
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respeito às condições especificas da mulher, dos filhos, das filhas e 
do homem.  

Nesse contexto, de valorização dos indivíduos e da 
afetividade em sobreposição ao patrimônio é uma das formas de 
efetivar e garantir a dignidade das pessoas homossexuais, enquanto 
integrantes do Estado Democrático de Direito, já que a dignidade é 

inerente a própria existência humana e, no caso dos homossexuais 
tal dignidade decorre de seu reconhecimento isonômico, razão pela 
qual, a família homossexual deve ser objeto sim, de estudos do 
direito de família.  

Contudo, a proclamada igualdade e o reconhecimento 
respeitoso e digno de todos os indivíduos não são oferecidos com 
plenitude às relações homossexuais, sob a peche de que tal união 
não atende aos padrões familiares, ou pior, que a referida união 
sequer chega a ser considerada uma união, posto que para muitos, 

a homossexualidade representa apenas um desejo sexual 
“transviado”.  

Nesse contexto preconceituoso, inclusive do ordenamento 
jurídico, Rios afirma que muitos direitos foram negados aos 
homossexuais em razão de sua exclusão do âmbito familiar (RIOS, 
2001, p.107), bem como, da aplicação inadequada dos princípios 
constitucionais. Isso tudo fere a efetivação da dignidade da pessoa 
humana, como requisito intrínseco da própria existência.  

A vertente jurisprudencial que acabará por reconhecer e 
legislar sobre a união homossexual, é a mesma que outrora 
reconheceu a união estável como entidade familiar que, a princípio, 
foi se socorrer no direito de trabalho para reconhecer a união 

estável. Segundo Dias, é lastimável que a relação afetiva tenha que 
ser equiparada a prestação de serviço e ao direito comercial para ser 

reconhecida.5 Após as mazelas enfrentadas na dissolução das uniões 

                                                            
5 “No entanto, tal foi a rejeição à ideia de ver esse núcleo como uma família, que a jurisprudência, em 
um primeiro momento, se socorreu do direito do trabalho, vendo uma verdadeira relação laboral dar 

ensejo a indenização por serviços domésticos prestados. Ora, em um relacionamento afetivo, não há 

prestação de serviço, há troca afetiva e esforço comum. Depois se fez analogia com o Direito Comercial, 
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estáveis, ora relegadas ao direito do trabalho, ora ao direito 
comercial, acabou por reconhecer a união de pessoas de sexo diverso 

como entidade familiar, ainda que sem vínculo matrimonial.  
Assim, uma vez inexistindo a exigência de formalização da 

união das pessoas através do casamento e, considerando a união 
estável como entidade familiar, ainda que sem certidão de 

casamento, pode-se afirmar que a entidade familiar exige como 
requisitos o afeto, o objetivo comum de conviver, e que essa relação 
se prolongue no tempo de modo a dar publicidade a relação, ou seja, 
dure o tempo suficiente para que os conviventes sejam tidos como 
casal no meio que circulam. A constituição de prole é um dos 
objetivos dos conviventes, contudo, se não ocorrer, não lhes retirará 
a condição de entidade familiar.  

Diante disso, uma vez dispensada a certidão de casamento 
para o reconhecimento da união estável como constituidora de 

família, da mesma forma que a procriação deixou de ser o centro da 
relação de convivência, então, questiona-se por que a diversidade de 
sexo é mantida como elemento fundamental para o reconhecimento 
da união estável? Rios, com muita propriedade aborda o tema, 
afirmando que a união homossexual cumpre com todos os 
requisitos, exigidos pela Constituição Federal de 1988, para 
constituir a entidade família.  

Neste rumo, foram superados antigos dogmas relativos às 
finalidade reprodutivas destas comunidades, antes apresentadas 
como condição necessária para o reconhecimento da entidade 
familiar, também foram ultrapassadas exigências formais, antes 
satisfeitas unicamente pela celebração do casamento civil.  

As chamadas “união homossexuais”, onde vínculos afetivos 
e sexuais constroem uma comunhão de vida estável e durável, 

satisfazem, portanto, essas notas distintivas requeridas pela 

                                                            
utilizando como subterfugio certa similitude com a sociedade de fato, de forma a evitar o 

enriquecimento injustificado de um dos  companheiros e permitir a participação patrimonial”. (DIAS, 

Maria Berenice. União homoafetiva: o preconceito e a justiça. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 65.).   
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regulamentação jurídica da família estampada na Constituição de 
1988 (RIOS, 2001, p.109). 

Diante do acima exposto e argumentado, a união 
homossexual pode ser reconhecida, nos moldes jurídicos, como uma 
entidade familiar. Contudo, o que falta no presente momento é que 
tal fato seja incorporado no discurso do reconhecimento das 

instituições estatais, bem como das instituições que possuem os 
meios de dizer o direito e também das que são responsáveis por 
elaborarem as normas que, uma vez promulgadas, atuam 
universalmente e eliminam, pelo menos juridicamente, o discurso 
da discriminação. Porém, vale salientar que, mesmo sem a previsão 
legal específica, a união homossexual não ficaria desprotegida 
legalmente. 
 
5. EFEITOS JURÍDICOS E SOCIAIS DE POSICIONAMENTOS 

INOVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DIANTE DA ADOÇÃO 
CONJUNTA POR CASAIS HOMOSSEXUAIS 

 
A proteção já referida decorre de decisões judiciais 

inovadores, não pelo tempo de sua publicação (2012) porém, pela 
repercussão que continua emanado, diante de comportamentos 
discriminatórios que encontram no judiciário a ultima instância 
para dirimir suas dores. Com isso, e como foco do artigo aqui 
apresentado, tem-se a analise dos efeitos jurídicos e sociais de 
posicionamentos inovadores do poder judiciário diante da adoção 

conjunta por casais homossexuais, e o reflexo de tal posicionamento 
para a implementação de políticas publicas anti-discriminatórias, 
que garantam tanto a igualdade material, quando a liberdade dos 

sujeitos.  
É sabido que, na maioria das vezes, é diante do Poder 

Judiciário que os homossexuais têm encontrado a proteção de que 
necessitam, pois foi nessa esfera que estes tiveram reconhecidos os 
direitos previdenciários, a dissolução das uniões e o direito 
sucessório. Com relação ao papel prodigioso desempenhado pelo 
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Poder Judiciário diante do reconhecimento da união homossexual 
como entidade familiar e, diante da outorga por este de uma gama 

de direitos previstos para a manutenção e dissolução das uniões 
homossexuais, Mello salienta que a influência da composição 
machista do Congresso Nacional brasileiro impossibilita o 
reconhecimento de direitos aos homossexuais, bem como se refere 

à importância do Poder Judiciário na outorga de direitos aos 
homossexuais.  

Com papel protagonista na promoção dos direitos dos 
homossexuais o Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) 
conferiu, em outubro de 2011, através do julgamento da Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 4.277/DF (Adin nº 4.277/DF), a 
interpretação conforme a Constituição do artigo 1.723 do Código 
Civil brasileiro de 2003, reconhecendo a impossibilidade de 
discriminação em razão do sexo, seja no campo do gênero ou da 

orientação sexual. Diante de tal julgamento as uniões homossexuais 
foram incorporadas na interpretação das disposições do art. 1.273, 
garantindo que pessoas do mesmo sexo possam se unir na forma de 
união estável, e assim passaram a ser incluídas no rol de entidades 
familiares. Com relação especificamente ao julgado, acima 
mencionado, será feita uma análise no capítulo que segue.  

Contudo, ainda que o Poder Judiciário desempenhe um 
papel de destaque, o Poder Legislativo deixa a desejar quando o 
assunto se refere aos direitos das relações das pessoas do mesmo 
sexo. O legislador tem se furtado, reiteradamente, de legislar sobre 
o assunto, muito em razão das características do parlamento, 
formado a partir do modelo conservador e tradicional de família, os 

quais, de forma dominadora temam impor, juntamente com setores 
religiosos, a formação familiar heterossexual como absoluta e única 

possibilidade de entidade familiar.  
Verifica-se que, boa parte da justificativa da negativa em 

relação ao reconhecimento legislativo da união homossexual como 
entidade familiar, decorre das concepções patriarcais e religiosas 
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incorporada no discurso do Congresso Nacional. Hahn e Aimi 
contribuem com esta análise:  

 

Na igreja cristã argumenta-se a condenação da homossexualidade 
a partir da interpretação de textos bíblicos e da sua tradição. Usa-
se comumente a leitura tradicional de Rm 1,26-27 para provar que 

a homossexualidade é algo pecaminoso e antinatural. Como 
consequência disso, é comum encontrar, até mesmo entre os 

próprios homossexuais, a ideia de que a bíblia condena sua 
experiência. Exclui-se, assim, a ideia de que a Bíblia possa trazer 
uma mensagem de libertação para gays e lésbicas ( HAHN, 2010, 

p.53). 

 
Prova disso é que existe tramitando na Câmara dos 

Deputados do Brasil, o projeto de lei denominado de “Parceria Civil” 
(Projeto de Lei nº 1.151/1995). Tal projeto foi apresentado pela, na 
época, Deputada Federal Marta Suplicy (PT-SP) e visava o 

reconhecimento de direitos civis aos parceiros homossexuais, sem, 
contudo, implicar no reconhecimento de relação familiar. O projeto 
tinha por escopo a questão previdenciária, posto que em razão das 
proporções assumidas pela disseminação do vírus da AIDS 
(síndrome da imunodeficiência adquirida), a intenção fundamental 
era não deixar desamparado, o parceiro sobrevivente.264 Contudo, 

mesmo após mais de 15 anos da proposição e tramitação do projeto 
na Câmara Federal de Deputados, o Projeto de Lei não foi votado, e 
provavelmente, nem o seja, posto que as conquistas já adquiridas 
pelas relações homossexuais ultrapassam as previsões legais do 
projeto.  

Todavia, a questão de maior relevância a ser apresentada 

referente ao Projeto de Lei, não é em relação especificamente ao seu 
conteúdo e os direitos protegidos, mas sim as razões pelas quais, 
passados mais de 15 anos da proposta, o Projeto de Lei ainda não foi 
votado. Em relação a tal assunto, Mello afirma que a posição 
machista da Câmara de Deputados e o preconceito que permeia a 
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Casa Legislativa foram os principais fatores da não votação do 
Projeto de Lei. 

 
O Projeto de Lei nº 1.151/95 na Câmara de Deputados: enquanto 

sua autora é uma mulher e feminista, a possibilidade de sua efetiva 
aprovação esta a depender dos homens, que constituem maioria 
absoluta no Congresso Nacional, assim como nos núcleos 

dirigentes das instituições religiosas, cujos pressupostos morais 
estruturam o posicionamento contrário assumido pelo 

parlamento. Para além do heterocentrísmo, portanto, o 
androcentrismo ainda tem sido uma forte característica dos 
debates relativos não só à homossexualidade, mas também a 

família. A um Estado controlado basicamente por homens associa-
se, como atores sociais importantes, Igrejas, cujos postos de 
comando também são ocupados por homens, que pautam sua 

atuação politica em crenças e em valores socialmente definidos 
como masculinos, muitas vezes numa feição claramente machista 

(MELLO, 2005, p.17). 
 

Em contrapartida Mello discorre sobre o papel prodigioso 
desempenhado pelo Poder Judiciário:  

 
Assim, ainda que as lutas em torno do amparo legal a união entre 

pessoas do mesmo sexo pereça ter uma longa trajetória pela frente, 
a afirmação da conjugalidade homossexual como entidade familiar 

que rompe os limites da norma heterocêntrica já é um fato entre 
os homossexuais. Esse entendimento também tem se mostrado 
cada vez mais frequente entro outros segmentos sociais e mesmo 

na esfera do Estado, especialmente por meio das discussões no 
Congresso Nacional e de decisões do Poder Judiciário, que apontam 
para o reconhecimento jurisprudencial da dimensão familiar da 

conjugalidade homossexual e da garantia do direito à 
parentalidade a gays e lésbicas. Inclusive, talvez não seja exagerado 
dizer que, em face da resistência do parlamento de apreciar o 

Projeto de Lei nº 1.151/95, que já esta na Câmara de Deputados há 
dez anos, o Poder Judiciário é a instância que, na ausência de lei, 

normatizará o amparo legal às relações entre pessoas do mesmo 
sexo, da mesma forma como procedeu em relação às uniões 
concubinárias (MELLO, 2005, p.19). 



Volume 4: Democracia e Normatização | 235 
 

 
Diante da inexistência de leis que regulamentem e protejam 

a relação entre pessoas do mesmo sexo, o Poder Judiciário, como 
afirmado acima, desempenha o papel que o legislativo se nega a 
fazer, equiparando, na maioria das vezes (isso depende da visão do 
Magistrado) as relações homossexuais às heterossexuais, a partir da 

correta hermenêutica de análise constitucional. Quando assim o faz, 
o Poder Judiciário traz à tona a relevância principiológica da análise 
e aplicação das normas do ordenamento jurídico segundo a 
ideologia constitucional, como o caso do julgamento da Adin nº 
4.277/DF, pelo STF. Também vale ressaltar que, neste contexto 
constitucional, não se pode olvidar o discurso que reside na 
dignidade da pessoa humana, na proibição constitucional da 
discriminação em razão do sexo, e na igualdade de todas as pessoas, 
dispositivos estes previstos no Título I: “Dos Princípios 

Fundamentais” da Constituição Federal de 1988. 
Ainda, não se pode falar em igualdade de gênero sem falar 

em cultura e multiculturalismos, assuntos tratados com 
propriedade por Sen e Zambam, quando o segundo refere o 
primeiro: 

 

O multiculturalismo representa essa ampla rede de 
relacionamentos que as pessoas estabelecem entre si e com uma 
variedade de situações que contribuem, decisivamente, para a 

formação da sua identidade individual e social, a partir da qual 
podem influenciar o ambiente 158 onde vivem e os demais campos 
de sua atuação. A atenção ao multiculturalismo é uma condição 

indispensável para a avaliação das questões de justiça nas 
sociedades contemporâneas. É necessário, primeiramente, o 
reconhecimento da importância da formação cultural das pessoas 

e suas implicações nos diferentes espaços onde elas convivem e ao 
qual podem influenciar. Uma pessoa sem sua cultura perde suas 

referências mais importantes, o que resulta em graves 
consequências para a sua realização individual e para a sua 
integração social. Nesse contexto, merecem destaque os inúmeros 

relatos das vítimas de perseguição política exiladas em outros 
países, distantes de sua família e da vivência social e profissional, 
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assim como dos hábitos cotidianos, para esclarecer quão 

importantes são os laços culturais (SEN apud ZAMBAN, 2006, 

p.158). 
 

A sociedade absorve as transformação de acordo com os 
paradigmas culturais, e não há como compreender a igualdade, 
principalmente em sua esfera, material, sem compreender e analisar 
a cultura na qual determinados comportamento de justiça estão 
inseridos.  

 
As mudanças que acontecem no âmbito das culturas, atualmente, 
imprimem um conjunto de características específicas ao modo de 
organização e desenvolvimento das sociedades. Ocorre um 

processo de integração entre as pessoas, os grupos, as religiões e 
os interesses que possibilitam a formação de laços 
interdependentes e complementares. Quando existe a dependência 

apenas da afirmação de convicções individuais, com base nas quais 
se estabelecem as relações com os demais, normalmente se verifica 
a imposição da vontade e dos interesses de um sobre os outros 

(ZAMBAM, 2006, p. 158). 

 
Após a analise aqui construído, considerando como base a 

liberdade e a igualdade para a promoção da justiça, ou 
desenvolvimento de uma ideia de justiça que teve por base a teoria 
de Sem, associada a outros autores que abordam desde a identidade, 
passando pelo reconhecimento e finalmente traçando uma linha que 
propõe equidade no tratamento das questões de gênero, será 

analisado a seguir, e em breves palavras a posição do Supremo 
Tribunal Federal, em relação a foco deste artigo, citando 
posicionamento adotado como meio de efetivação de justiça de 

gênero.   
O Supremo Tribunal Federal em outubro de 2011, ao 

analisar a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132 
conjuntamente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277, 
acabou por determinar que o artigo 1.723 do Código Civil seja 
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interpretação “conforme a Constituição”, estendendo o amparo das 
relações estáveis entre homem e mulher aos casais homossexuais.6 

O relator da ADI nº 4.277 foi o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Ayres Britto, voto sobre o qual se volta a análise 
aqui proposta. Com relação a questão processual da conversão da 
ADPF nº 132 na ADI nº 4.277, o relator assim afirmou:  

 
É o que me basta para converter a ADPF em ADI e, nessa condição, 
recebê-la empar com a ADI nº 4.277, a mim distribuída por 
prevenção. Com o que este Plenário terá bem mais abrangentes 

possibilidades de, pela primeira vez no curso de sua longa história, 
apreciar o mérito dessa tão recorrente quanto intrinsecamente 
relevante controvérsia em torno da união estável entre pessoas do 

mesmo sexo, com todos os seus consectários jurídicos. Em suma, 
estamos a lidar com um tipo de dissenso judicial que reflete o fato 

histórico de que nada incomoda mais as pessoas do que a 
preferência sexual alheia, quando tal preferência já não 
corresponde ao padrão social da heterossexualidade. É a velha 

postura de reação conservadora aos que, nos insondáveis domínios 
do afeto, soltam por inteiro as amarras desse navio chamado 
coração.  

Em outras palavras, conheço da ADPF nº 132-RJ como ação direta 
de inconstitucionalidade. Ação cujo centrado objeto consiste em 
submeter o art. 1.723 do Código Civil brasileiro à técnica da 

“interpretação conforme à Constituição” (BRASIL, 2011). 
 

Como se denota das palavras do relator, após superadas as 
questões de ordem processual, a ADI acima citada, trata-se de uma 
ação que visa dar interpretação conforme a Constituição, às 
disposições previstas pelo artigo 1.723 do Código Civil de 2003, que 
reconhece como união estável, aquela havida entre homem e 

                                                            
6 O presente embasamento vai ao encontro da teoria trabalhada, principalmente pelo Canotilho, no 

Capítulo 2 dessa dissertação, a qual se refere a necessidade de interpretar os dispositivos 

constitucionais de maneira integrada e as demais legislações em conformidade com a Constituição. 
(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 7. ed. Coimbra: Ed. Almedina, 2003.). 

Também Alexy reforça a teoria de que os princípios constitucionais são balisadores do ordenamento 

jurídico. (ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 5. 
ed. Alemã. São Paulo: Ed. Malheiros, 2008.).   
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mulher, sendo que a ação tem por escopo dar interpretação 
extensiva a tal dispositivo legal, albergando igualmente as união 

homossexuais, já que na substancia, como visto no capítulo 2 dessa 
dissertação, não apresentam distinção em relação as uniões 
heterossexuais. Para tanto, Coutinho ponderou com muita 
propriedade, assim como tantos outros autores, que a família e o 

reconhecimento desta deve estar baseado na complexidade 
envolvendo interesses, necessidades e sentimentos, sem estar presa 
a questão meramente reprodutiva (COUTINHO, 2006, p.97). 

Desta forma, uma vez julgada procedente a demanda 
proposta pela ADIN nº 4.277, as uniões homossexuais, 
caracterizadas pela durabilidade, publicidade e intenção de 
constituição familiar, além do afeto, serão equiparadas a uniões 
estáveis entre homem e mulher, e daí, a decorrência de uma série 
de direitos e obrigações também para os casais homossexuais, todas 

devidamente garantidos pelo Estado Democrático de Direito. 
Logo no início de seu voto, após apresentar as razões e a 

época em que o termo “homoafetividade” foi introduzido no 
dicionário jurídico brasileiro, o relator passa a explicar que o termo 
“sexo” apresentado no artigo 3º, inciso IV da Constituição Federal 
de 1988, refere-se a uma distinção de gênero, sem conotação 
discriminatória, e ao referir-se sobre a questão do gênero, deixa 
explícito que a mesma decore de uma construção social, assim como 
todas as outras conotações vinculadas à distinções, a princípio 
biológicas, que resultam da dicotomia homem/mulher. Angelin e 
Maders afirmam diante da construção social de gênero, que 
“Superar o preconceito e construir uma relação diferente de gênero 

perpassa pela vontade humana, que também é responsável pela 
criação do Direto” (ANGELIN E MADERS, 2010, p.134). Tal 

indicativo remete o compromisso do Estado de Direito também para 
a questão dos homossexuais. Nesse sentido afirma o relator 
expressamente:  
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23. Com esta elucidativa menção à terminologia em debate, que 

bem me anima a cunhar, por conta própria, o antônimo da 
heteroafetividade, passo ao enfoque propriamente constitucional 
do mérito das ações. Isto para ajuizar, de pronto, que a primeira 

oportunidade em que a nossa Constituição Federal emprega o 
vocábulo “sexo” é no inciso IV do seu art. 3º. O artigo, versante 
sobre os “objetivos fundamentais” República Federativa; o inciso, 

a incorporar a palavra “sexo” para emprestar a ela o nítido 
significado de conformação anátomo-fisiológica descoincidente 

entre o homem e a mulher. Exatamente como se verifica nas três 
outras vezes em que o mesmo termo é constitucionalmente usado 
(inciso XLVIII do art. 5º, inciso XXX do art. 7º e inciso II do § 7º 

do art. 201). (BRASIL, 2011) 

 
Assim, como proclamado ao longo de todo o trabalho, a 

distinção de gênero não deve ser tomada ao pé-da-letra, posto que 
essa decorre de uma construção cultural que tem por fundamento o 

pensamento dominante, o qual tem, por escopo, costuma 
desconsiderar as diferença existentes em alguns grupos social. 
Contudo, a concepção pós-moderna de construção da identidade, 
baseia-se na sexualidade e não da distinção de gênero, e nesse 
sentido o acórdão refere explicitamente que a distinção homem e 
mulher não deve ser incorporada a um discurso preconceituoso 
discriminatório.  

 
24. Trata-se, portanto, de um laborar normativo no sítio da mais 
natural diferenciação entre as duas tipologias do gênero humano, 

ou, numa linguagem menos antropológica e mais de lógica formal, 
trata-se de um laborar normativo no sítio da mais elementar 
diferenciação entre as duas espécies do gênero humano: a 

masculina e a feminina. Dicotomia culturalmente mais elaborada 
que a do macho e da fêmea, embora ambas as modalidades digam 

respeito ao mesmo reino animal, por oposição aos reinos vegetal e 
mineral. (BRASIL, 2011)  
 

O Ministro deixa claro que o dispositivo legal impõe um 
tratamento igualitário e não o contrário, posto que a promoção da 
não discriminação é um dos principais objetivos do Estado de Direito 
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em que se vive e, tal princípio serve como embasamento para todo 
o ordenamento jurídico brasileiro.  

 

25. Prossigo para ajuizar que esse primeiro trato normativo da 
matéria já antecipa que o sexo das pessoas, salvo expressa 
disposição constitucional em contrário, não se presta como fator 

de desigualação jurídica. É como dizer: o que se tem no dispositivo 
constitucional aqui reproduzido em nota de rodapé (inciso IV do 

art. 3º382) é a explícita vedação de tratamento discriminatório ou 
preconceituoso em razão do sexo dos seres humanos. Tratamento 
discriminatório ou desigualitário sem causa que, se intentado pelo 

comum das pessoas ou pelo próprio Estado, passa a colidir 
frontalmente com o objetivo constitucional de “promover o bem 
de todos” (este o explícito objetivo que se lê no inciso em 

foco).(BRASIL, 2011)  

 
No mesmo sentido, o relator afirma a função das políticas 

públicas de promoção de igualdade, atendendo ao acesso garantido 
pela igualdade material, que no caso em voga se da pela promoção 
de práticas igualitárias na interpretação dos dispositivos 
constitucionais, e pela afirmação e reconhecimento da condição 
homossexual como orientação sexual, assim como a condição 
heterossexual é reconhecida e respeitada pela sociedade. Isto reflete 
e remete ao pluralismo da sociedade contemporânea.  

 
26. “Bem de todos”, portanto, constitucionalmente versado como 
uma situação jurídica ativa a que se chega pela eliminação do 
preconceito de sexo. Se se prefere, “bem de todos” enquanto valor 

objetivamente posto pela Constituição para dar sentido e propósito 
ainda mais adensados à vida de cada ser humano em particular, 
com reflexos positivos no equilíbrio da sociedade. [...], a se 

viabilizar pela imperiosa adoção de políticas públicas afirmativas 
da fundamental igualdade civil-moral (mais do que simplesmente 

econômico-social) [...], a plena aceitação e subsequente 
experimentação do pluralismo sócio-político-cultural. Que é um 
dos explícitos valores do mesmo preâmbulo da nossa Constituição 

e um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (inciso V 
do art. 1º). Mais ainda, pluralismo que serve de elemento 
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conceitual da própria democracia material ou de substância, desde 

que se inclua no conceito da democracia dita substancialista a 
respeitosa convivência dos contrários (BRASIL, 2011) . 

 
Como se percebe, a partir das palavras de Britto, a 

constituição plural da sociedade e da cultura brasileiras exigem uma 
postura estatal convergente com os ditames constitucionais da 

isonomia, posto que do contrário o próprio Estado violaria os 
direitos por ele mesmo proclamados como fundamentais para a 
estrutura e a organização do Estado Democrático de Direito. Neste 
sentido, Angelin e Sikora contribuem através do estudo 
desenvolvido acerca da teoria concretizante em Konrad Hesse e 
Peter Häberle, afirmando que a Constituição, como um documento 
voltado para manter a unidade política, deve ser interpretado pelos 
poderes constituídos a partir de uma visão mais pluralista e aberta, 

a fim de contemplar, efetivamente as demandas sociais, o que, de 
forma interessante, foi considerada pela decisão da ADI em questão 
(ANGELIN E SIKORA, 2012, p.263-276).  
 
6. CONCLUSÃO  
 

Assim, a partir do trabalho desenvolvido, pode-se chegar a 
inúmeras considerações capazes de construir, em especial duas 
linhas de defesa diante da possibilidade de adoção conjunta por 
casais homossexuais: a primeira é que, a própria Constituição 
Federal de 1988, se analisada em sua principiologia, esta remete ao 
intérprete a aceitação tanto da família homossexual, quanto da 
constituição de sua prole, não sendo necessária criação de legislação 

específica e, segundo, que, a partir do princípio da igualdade formal 

e material, o Estado tem a possibilidade, baseado neste princípio 
constitucional, de criar normas e políticas públicas que facilitem a 
inclusão social dos homossexuais, até então discriminados 
preconceituosamente.  
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Nesse sentido, a legalização da adoção por casais 
homossexuais se constrói tanto a partir da interpretação conferida 

ao artigo 1.723 do Código Civil, pelo Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento da ADI nº 4.277, quanto através da inclusão no Estatuto 
da Criança e do Adolescente de disposições expressas que garantam 
a adoção conjunta aos pares homossexuais, representando essa 

segunda etapa, a efetivação da igualdade material através do 
desenvolvimento de políticas públicas que coíbam a discriminação, 
que é, em última análise, a função essencial do Estado no sentido de 
promover a igualdade plena.  

E finalmente, com relação a proposta de Sem, sobre a ideia 
de justiça, tem-se que as relações de gênero, o reconhecimento, e a 
promoção da igualdade e da liberdade, deve ser garantido tanto do 
discurso sociológico quanto nas políticas publicas que os garantem, 
e nesse sentido, reafirmação a criação de legislação especificas para 

toda a situação abordada no presente artigo.  
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A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS: UMA NOVA JURISDIÇÃO 

COMPARTILHADA, PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, 

EMANCIPATÓRIA E AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DA 

JUSTIÇA DE JOHN RAWLS E AMARTYA SEN 

 

Thaíse Nara Graziottin Costa1 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem o objetivo de demostrar que é possível 
realizar uma justiça humanizada, democrática e satisfatória, pois o 
novo marco regulatório instituído pela Lei nº 13.105/2015 (novo 
CPC) determina em seu art. 3º § 2º que: “O Estado promoverá, 
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (ABREU 
FILHO, 2015, p.3), bem como a lei deixa claro sua intenção de que 

todos os agentes da justiça contribuam e estimulem a pacificação 
dos conflitos, incentivando a mediação e a conciliação, levando os 
interessados à participação efetiva e à busca da cidadania em 
qualquer fase do processo. 2 

O acesso à justiça é uma prerrogativa fundamental da ordem 

do Estado Democrático de Direito, cuja prioridade é a garantia dos 
direitos e o exercício da cidadania, considerando o cidadão como 
sujeito de direitos. Portanto, o acesso à justiça não se resume apenas 
à possibilidade de submeter o conflito, por meio do processo, ao 
crivo do Poder Judiciário, mas, segundo uma ótica mais abrangente, 
é dar maior celeridade aos instrumentos e técnicas existentes que 

                                                            
1Doutora em Direito pela Estácio de Sá do Rio de Janeiro, Estágio Doutoral na Universidade de Coimbra 

– Portugal com bolsa CAPES no período 2014-2015. Mestre em Direito pela Universidade Federal do 
Paraná, Advogada, Mediadora Judicial e Professora de Direito Civil, Sucessões e Prática Jurídica 

IV(Mediação)- Ênfase em Direitos Humanos, Pesquisadora da Faculdade Meridional, membro-

participantes do Grupo de Pesquisa: Multiculturalismo, minorias, espaço público e sustentabilidade. 
Multiculturalismo e pluralismo jurídico., e-mail: thaisegraziottin@gmail.com  

2 Lei 13.105, art. 3º, §3º “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial.” (Novo Código de Processo Civil, 2015, p.3) 
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são capazes de solucionar os conflitos, sem que o Judiciário seja o 
único protagonista de  todas as decisões.  

Técnicas que avalizam o acesso à justiça na dinâmica da 
democracia participativa são a mediação e a conciliação. São 
mecanismos que abordam as situações-problemas de forma 
contextualizada, com a presença igualitária das partes bem como 

dos mediadores buscando o diálogo e a escuta ativa dos interesses e 
das necessidades de ambos, sendo que o mediador não interfere, não 
opina, não julga, é um auxiliar da justiça para que as partes 
consigam encontrar um caminho pela vontade própria, de forma a 
humanizar a relação onde existe um vínculo anterior, assegurando 
a dignidade das pessoas e a estruturação de soluções consensuais 
que gerem benefícios mútuos.  

As disputas e os conflitos na atualidade ocorrem em 
quantidade expressiva e são cada vez mais complexos e numerosos, 

porém poderiam ser solucionados se houvessem mais diálogos e 
consensos, porém o formalismo do direito, o positivismo da norma 
e as numerosas demandas de massa a serem julgadas, dificultam, 
impedem o Estado-juiz, de se aproximar das partes e atender aos 
fins sociais e ao bem comum3, em certa medida causando a crise no 
acesso à justiça a todos os cidadãos e ,consequente, impossibilitando 
a  humanização das partes envolvidas no processo.  

Na contemporaneidade, o artigo 5º, inciso XXXV da 
Constituição Federal de 1988 afirma que “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 
2014, p.16). Desta forma, tem-se interpretado que a justiça é uma 
atividade de monopólio estatal, exercida pelos juízes e esgotada pela 

sentença, em uma função declaratória, impositiva. Portanto, tornou-
se ineficaz e lenta, pois apenas é conferido ao cidadão um direito 

                                                            
33 A norma processual no seu artigo 8º determina que  “ Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz 

atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade , a razoabilidade, a legalidade , a publicidade e a 
eficiência.” (Lei nº 13.105, 2015, p. 3) 
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formal de acesso, ou seja, o direito de ação, sem verificar a sua 
satisfação ou sua eficácia.  

Percebe-se a notória evolução social e jurídica na 
modernidade, bem como os mecanismos das democracias mais 
consolidadas e integradas, que estão voltados a ampliar os meios de 
acesso à justiça, com a introdução de outras formas de resolução de 

conflitos, que busquem a satisfação dos cidadãos privilegiando os 
direitos e as garantias constitucionais, proporcionando uma justiça 
mais próxima, célere e humana. Assim, vislumbra-se a abertura de 
novos meios de resolução de disputas, longe da dependência 
exclusiva do aparato estatal, burocrático e institucional, resgata-se o 
sentido efetivo do Poder Judiciário que é ser o centro de 
harmonização social, ou seja, buscar tratar e resolver o conflito de 
forma que ambas as partes saiam satisfeitas com a decisão que elas 
próprias tomaram e, portanto, irão efetivamente cumprir. Neste 

sentido, a justiça terá condições de responder de forma eficaz e 
efetiva às demandas sociais como de fato seria seu escopo.   

A constatação desse cenário cujo retrato é a crise 
jurisdicional brasileira, evidencia diversas situações, sendo que a 
primeira delas passa pelo fato de que o Judiciário não pode mais ser 
o único meio de resolução de conflitos, porque não decide de 
maneira célere e eficaz. Assim, apresenta-se a mediação de conflitos 
como uma oportunidade de construção da cidadania participativa. 
O caminho do diálogo, com sua tradição de impulsionar a melhor 
convivência humana, a concretização da participação de ambas as 
partes como protagonistas da solução de conflitos, bem como a ação 
comunicativa como a ferramenta privilegiada e de redescoberta dos 

interesses e necessidades das partes, quando devidamente 
contextualizada, é capaz de assegurar a participação voluntária e 

ativa dos envolvidos na resolução pacífica dos seus conflitos nos 
diversos âmbitos do direito, o qual é idealmente concebido para ser 
um instrumento a favor da harmonia social.  

O mediador, por sua vez, assume como profissional 
capacitado para auxiliar as partes na compreensão, abordagem e 



248 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

construção de proposta a compor a disputa. A sua identidade foi 
destacada por Warat (2004, p. 60) quando afirma que o mediador 

“exerce a função de ajudar as partes a reconstruírem 
simbolicamente a relação conflituosa”. Essa concepção institui uma 
metodologia atualizada e orientada para o exercício de sua função 
de forma independente, imparcial, confidencial e autônoma. O 

mediador é o facilitador do diálogo, o condutor do equilíbrio para 
que as partes decidam com participação e satisfação mútua, bem 
como cumpram o acordo de forma espontânea. Essa é uma 
dinâmica que prima por buscar uma nova face do judiciário, onde 
as pessoas buscam ser ouvidas, com a preservação da humanidade 
entre os envolvidos e a equidade social. O outro está numa relação 
de valoração e reconhecimento, jamais em desigualdade ou 
exclusão.  

O ato de mediar é essencialmente uma ação de solidariedade 

e reconhecimento do outro, porque ambos estão numa condição de 
igualdade na relação. Assevera-se o valor da dignidade humana, 
assim destaca Santos (2011, p. 30) “(...) como a solidariedade é uma 
forma de conhecimento que se obtém por via do reconhecimento do 
outro, o outro só pode ser conhecido enquanto produtor de 
conhecimento. Daí que todo o conhecimento emancipação tenha 
uma vocação multicultural”.   

A lei 13.105/2015 veio para mudar o paradigma litigioso da 
justiça e transformar-se em pacificador de conflitos pois afirma 
Azevedo (2014, p. 32) “esse novo acesso à justiça se o tribunais 
conseguirem redefinir o papel do poder judiciário na sociedade 
como menos judicatório e mais harmonizador”. O mediador não 

poderá realizar propostas, não pode fazer julgamentos ou propostas, 
estas devem vir do diálogo das partes, que de forma participativa 

construam juntas alternativas democráticas e busque a superação 
da dependência estatal. 

Esta reflexão crítica foi elaborada em três tópicos que 
retratam a resolução de conflitos por meio da mediação, sendo um 
direito mais básico do cidadão, o exercício da cidadania e a 
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superação dos obstáculos de acesso à justiça para transformar-se em 
uma forma decisiva para a emancipação dos sujeitos em conflito. A 

evolução democrática depende, especificamente, da capacidade das 
pessoas voluntariamente conciliarem as necessidades e os interesses 
em conflitos a fim de encontrar a forma mais adequada para ambas 
as partes. Os valores tradicionais da tolerância, da solidariedade e 

do diálogo permanentemente precisam de uma nova reconfiguração 
cujas metas visam a melhor participação social, a atuação na 
condição de sujeitos de direitos e a construção da justiça social como 
sinal de maturidade democrática e atualização dos mecanismos 
jurídicos e institucionais que veremos a seguir. 
  
 2. É POSSÍVEL A DEMOCRATIZAÇÃO E A HUMANIZAÇÃO DA 
JUSTIÇA? 
  

Os estudos voltados ao tema acesso à justiça têm apontado, 
em diferentes países, a necessidade de abertura para reformas 
processuais e estruturais no sistema da justiça com o fim de 
universalizar e democratizar o acesso. O art. 165 do novo CPC 
normatiza a função do mediador e do conciliador, bem como 
explicita que os Tribunais têm a função de desenvolver programas 
destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Sabe-
se que a dificuldade do cidadão de acessar a justiça é uma dimensão 
representativa de falta de maturidade democrática de uma 
sociedade e da real falta de efetivação dos direitos humanos. 

No entendimento de Cappelletti e Garth (1988, p.12) “O 
acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 
fundamental - o mais básico dos direitos humanos- de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos”. Nesse sentido, surgem algumas 
questões que precisam permear o debate atual e provocar as 
instituições para as seguintes reflexões: Como garantir o acesso a 
todos os cidadãos numa sociedade tão desigual nos aspectos sociais, 
econômicos, políticos e culturais? Como lidar como uma realidade 
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tão complexa, repleta de obstáculos e dificuldades, tais como; a falta 
assistência judiciária para os necessitados; as demandas com 

diversos interesse tanto individuais, coletivos e difusos e as 
dificuldades na abertura do direito tradicional para um direito de 
tratamento de conflitos com possibilidades múltiplas de acesso 
garantindo a qualidade dos serviços e a satisfação da sociedade? 

Como manter o tradicional modelo de jurisdição estatal, numa uma 
sociedade democrática dinâmica e em constante transformação?  

Sabe-se que, os obstáculos na questão do acesso à justiça 
passam por três ondas renovatórias. Segundo Capelletti e Garth 
(1988), a primeira representa a desigualdade econômica das partes 
envolvidas no conflito, sendo o Estado, o responsável pela 
assistência judiciária e as custas processuais. A segunda é garantir 
um tratamento diferenciado aos direitos difusos e complexos que 
atendam a coletividade de direitos como o da saúde ou meio 

ambiente, nessa perspectiva a criação da ação civil pública e órgãos 
de controle e promoção de direitos foi uma alternativa; e a terceira 
onda renovatória busca dar efetividade ao processo, ou seja, 
preocupa-se com o modo de ser do processo e sua implicação social 
e econômica. Contudo a questão do acesso à justiça encontra-se 
ligada aos direitos humanos, o mais básico de todos. 

No entendimento de Aguiló (2012, p.72) a democracia é “A 
palavra mais humilhada, empobrecida e abusada de todas as 
palavras políticas. Poucas palavras evocam e, ao mesmo tempo, 
tanta decepção. Tem sido cruelmente invocada para conter e 
justificar guerras, invasões, colonização, despotismo e diferentes 
formas de violência e opressão”. Mesmo diante de tanto desgaste 

conceitual e moral da palavra democracia, no que tange o acesso à 
justiça, longe das ideologias dominantes e da concepção política 

Aguiló (2012, p.72) conceitua democracia como “(...)  toda a luta 
social e política que cria as condições para o exercício da igualdade 
na diversidade ou noutras palavras, fornece as bases para o 
desenvolvimento de capacidades, conhecimentos e valores que 
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criam e reproduzem práticas de solidariedade participação e busca 
efetiva da igualdade”.  

Acredita-se que a democracia voltada a novas práticas no 
judiciário não ocorrerá apenas com a modificação da lei e a 
instauração do novo Código de Processo Civil, mas mostrar-se-á 
efetiva com o exercício exitoso de transformação do modelo 

existente de jurisdição, sem imposição das decisões pela sentença e 
com menos formalidade de atos e procedimentos processuais 
harmonizando  

O primeiro passo dos indivíduos para a mudança na justiça 
será no exercício da escolha de um dos métodos autocompositivos 
adequado, ou seja 4 mediação, conciliação ou negociação, a 
aplicabilidade por agentes capacitados, mostrará que a 
informalidade e confidencialidade, aliadas a ética e as boas práticas, 
garantirá o exercício constante do diálogo ativo e comunicativo, que 

tratará o conflito como algo natural e positivo na vida do ser 
humano e a inovação nascerá dos espaços de fala e escuta aos 
interessados que, de forma compartilhada e consensual, 
encontrarão a solução mais adequada para suas disputas. A 
consequência desse processo é a satisfação de todos os participantes 
a partir de um processo de ganha e ganha pelo consenso. 

Santos (2014, p.53) colabora para a compreensão dessa nova 
dinâmica de exercer a justiça e dinamizar o seu acesso quando 
afirma que “A revolução democrática da justiça exige a criação de 
uma outra cultura de consulta jurídica e de assistência e patrocínio 
judiciário em que as defensorias públicas terão um papel muito 
relevante. ” A dinâmica  de humanização da justiça pela ação 

comunicativa e dialogada na mediação, regulada pelo novo CPC, visa 
alterar a cultura do povo que sempre enxergou a justiça distante, 

que busca o  “cultivo ao litígio”, já que com a abertura significativa 

                                                            
4 No entendimento de Vezzulla, “A informação histórica recolhida sobre os sistemas de resolução de 

conflitos usados por algumas das primeiras organizações sociais leva-nos a confirmar que, anterior a 

qualquer jurisdição outorgada, está a autocomposição, princípio básico da resolução pacífica e 
cooperativa dos conflitos” (2006, p.80) 
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do Conselho Nacional de Justiça para incentivar as políticas públicas 
de pacificação e humanização social, ocorre a construção, abertura 

e implementação de convênios como as experiências de justiça 
itinerante, justiça comunitária, justiça restaurativa e juizados 
especiais com o intuito de possibilitar à comunidade espaços que 
ampliam e fortaleçam o acesso à justiça por meio de métodos 

autocompositivos, como a mediação e a conciliação, a fim de 
constituir instrumentos de aproximação e diálogo entre os 
interessados que conjuntamente encontram soluções satisfatórias e 
equitativas. 

A compreensão desse dinamismo judicial inovador dos 
meios autocompositivos precisam estar presentes no dinamismo de 
uma sociedade que busca responder às novas configurações do seu 
interior devido ao processo de integração e globalização, que 
transformou o contexto social e as relações individuais nas últimas 

décadas, e essencialmente, as novas configurações e ameaças das 
sociedades democráticas. A arquitetura que orienta essa nova 
postura como afirma Morais e Spengler (2008, p.158) “a mediação 
é, essencialmente, um procedimento democrático, porque rompe, 
dissolve, os marcos de referência de certeza determinados pelo 
conjunto normativo, posto e exposto de forma hierarquizada.” O 
mesmo pensamento indica o processo didático e pedagógico 
inerente à opção pela prática da mediação e os seus métodos de 
integração, recuperação e valorização das pessoas e do seu entorno.  
O exercício da cidadania se dá na medida em que “educam, facilitam 
e ajudam a produzir diferenças e a realizar tomadas de decisões, sem 
a intervenção de terceiros que decidem pelos afetados em um 

conflito”. (MORAIS e SPENGLER, 2008, p.158). 
O mediador inserido na dinâmica das sociedades 

democráticas, segundo retrata Warat (2008, p. 210) precisa ter 
como marca da sua atuação a identificação com cinco características: 
“sensibilidade, compaixão, alteridade, contágio (afinidade efetiva) e 
diálogo”. Nesta seara da atuação e reflexão que Morais e Spengler 
(2008, p.159) estabelecem “A mediação, como o espaço de 
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reencontro, utilizar a arte do compartir para tratar conflitos e 
oferecer uma proposta inovadora de pensar o lugar do direito na 

cultura complexa, multifacetada e emergente do terceiro milênio”. 
Neste sentido, a lei nº 13.105 de 2015, em seu artigo 166 apresenta 
os princípios norteadores da mediação e da conciliação que são “da 
independência, da imparcialidade, da autonomia, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão 
informada.” Nesse ínterim, conforme destaca-se, serão 
implementados os meios autocompositivos, superando os 
obstáculos do acesso à justiça em vista de alcançar a cidadania. 

O novo marco referencial da lei processual é o dinamismo 
de composição de conflitos pelo consenso, pela mediação ou 
conciliação, agora legitimado pelo escopo da legalidade, como 
indicativo para a solução de conflitos. Recorda-se que o conflito é 
inerente às relações humanas e aos interesses individuais e 

coletivos, que são divergentes e contraditórios, mas com a 
reinserção do valor da tolerância5 comprometida com a 
humanização do Poder Judiciário tornará um hábito para a atuação 
e o desenvolvimento de posturas mais solidárias e inclusivas na 
promoção humana e na equalização dos interesses dos indivíduos 
para integrar a identidade pública dos cidadãos democráticos.  
  
 

                                                            
5 O valor da tolerância e a necessidade de esclarecer e justificar uma orientação que contemple as 

convicções individuais e previna formas de exclusão ou seleção por outras preferências ou outros 

critérios sem legitimidade, destacamos a afirmação de Aquino e Zambam (2015): “A Tolerância surge 
como um valor moral para o aperfeiçoamento histórico das sociedades democráticas. Em uma época 

de alta 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. Nesse contexto mencionado, é necessário avaliar 
de que modo, no decorrer do tempo, valores como a Tolerância têm a capacidade de ampliar os 

diálogos multiculturais – especialmente nessa “era da informação” –, criar vínculos de integração e 

acolhimento humano e possibilitar a difusão da Democracia como espaço, por excelência, da práxis 
tolerante”. 
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3. A EQUIDADE NA TEORIA DE JOHN RAWLS E A CIDADANIA 
PARA A SUPERAÇÃO DOS OBSTÁCULOS DE ACESSO À 

JUSTIÇA  
 

A palavra cidadania tem uma longa tradição nas sociedades 
democráticas, sem a qual não se pode falar de participação, 

integração, reconciliação e solidariedade, entre outros aspectos 
relevantes da convivência humana. Segundo Canelo (2012, p. 44) 
“Mecanismo de integração igualitária e participativa, a cidadania 
rege a relação indivíduo-Estado mediante um conjunto de direitos e 
deveres recíprocos”. A cidadania, numa ideia moderna, sobre o 
papel do Estado, sempre foi marcada pela necessidade de garantir a 
proteção e a segurança dos cidadãos.  

Na construção de uma ideia ampliada de responsabilidade e 
inclusão social, a cidadania tem como prerrogativa a politização dos 

direitos humanos emergentes como referências para que a 
população possa ter acesso e conhecimento dos seus direitos.  

Nesse viés de entendimento, além da cultura jurídica 
litigiosa advindo do direito canônico e romano é outorgada ao 
Estado o poder-dever de prestar a jurisdição a todos os indivíduos, 
sem restrição, porém existem obstáculos significativos como 
econômicos, sociais e culturais, que afastam e distanciam os 
interessados da justiça, porém as alternativas comunitárias, assim 
como, os projetos de extensão, inerentes às instituições de ensino, 
tem o escopo de aproximar os estudantes de direito e advogados da 
comunidade, especificamente naquelas localidades periféricas onde 
as deficiências e desigualdades  são mais impactantes e a 

compreensão das informações é mais difícil e a divulgação dos 
métodos autocompositivos como a mediação e a conciliação que são 

boas alternativas democráticas de  tratamento dos conflitos, 
principalmente nas áreas de relações continuadas e que possuam 
vínculo anterior,  por exemplo, entre os vizinhos, as famílias e os 
consumidores.  
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A reconstrução de vínculos anteriores é uma meta essencial 
da mediação, porque reconstrói as relações que sedimentam, 

ampliam e fortalecem o exercício da cidadania. A conjugação da 
trajetória histórica e a visão da necessidade de integração de 
prevenir as limitações que podem prejudicar com maior intensidade 
as relações futuras, conforme destaca Todorov (2012, p. 18) “os 

perigos inerentes à própria ideia democrática surgem quando um 
dos integrantes é isolado e absolutizado”.  

Rawls, de maneira geral, embasa sua teoria política da 
justiça em uma trilogia de ideias e diretrizes que denomina “a 
posição original, a sociedade bem-ordenada e o equilíbrio reflexivo” 
(OLIVEIRA, 2009, p. 688). Assim, salienta-se que a mediação de 
conflitos judicial como está regulada pelo CPC/2015 está no caminho 
de se aproximar a noção afirmada por Rawls de sociedade bem-
ordenada ou seja: 

 
A sociedade bem-ordenada (well-ordered society) é aquela que é 
efetivamente regulada por uma concepção política e pública de 

justiça, na qual cada indivíduo aceita – e sabe que todos os seus 
concidadãos também aceitam – os mesmos princípios de justiça e, 
portanto, os termos equitativos da cooperação social, assim como 

as suas instituições políticas, sociais e econômicas, que são por 
todos publicamente reconhecidas como justo. (OLIVEIRA, 2009, p. 

688) 

  
Então, constata-se que, mesmo no nível de teoria ideal da 

justiça, Rawls busca no equilíbrio reflexivo6, “uma aproximação 
cada vez maior dos ideais de justiça, liberdade e igualdade 
propostos. ” (OLIVEIRA, 2009, p. 689) Assim, Rawls, numa visão 

ampla, acredita que o direito dos Povos é a justiça e a estabilidade de 
sociedades liberais e decentes, sem atentar para questões de justiça 
                                                            
6 Segundo Rawls “O equilíbrio reflexivo (reflective equilibrium) é um método adaptado por Rawls da 
epistemologia analítica para a argumentação moral com o intuito de estabelecer uma coerência entre 

os juízos ponderados sobre casos particulares e o conjunto de princípios éticos e seus pressupostos 

teóricos (como num dispositivo procedimental que engendra regras e ação moral). (OLIVEIRA, 2009, 
p. 688) 
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distributiva, assim ele “não compartilha das teses cosmopolitas 
segundo as quais uma teoria da justiça global deve regulamentar as 

desigualdades entre os povos e impedir que se tornem excessivas.” 
(OLIVEIRA, 2009, p. 690)  

Segundo Ghisleni e Spengler 
 

A mediação, além de ser um instrumento consensual de resolução 
de litígios, é também uma forma de concretização dos princípios 
da justiça idealizados por John Rawls, porquanto busca a 

construção democrática de uma decisão e não sua imposição, 
preservando a igualdade e liberdade entre os conflitantes. (2011, p. 
27) 

 
A grande questão para Rawls é reconhecer como a 

“normatividade ético-política moderna, a saber, como diferentes 
doutrinas abrangentes (religiosas, morais, ideológicas, etc), 

incompatíveis entre si, podem conviver pacificamente de forma a 
viabilizar a sociabilidade? ” (OLIVEIRA, 2009, p. 690).  Entende-se 
que deve ser de escolha do cidadão a forma de acesso à justiça e 
quem irá auxiliá-lo a encontrar o melhor caminho, de forma 
igualitária e participativa. 

Acredita-se que a escolha do acesso à justiça deve sempre ser 
dos litigantes, como bem afirma Pedroso (2012, p. 38): 

 
O acesso à justiça deve ser entendido como o acesso à entidade (ou 

terceiro) que os litigantes considerem mais legítima e adequada 
para a resolução do seu litígio e defesa dos seus direitos. Ora, esse 
terceiro tanto pode ser o tribunal como qualquer instância que 

cumpra essa finalidade. A questão fundamental é que a terceira 
parte escolhida pelo cidadão para resolver o seu litígio não lhe seja 
imposta, mesmo que subtilmente, pelas estruturas sociais, mas 

corresponda, pelo contrário, ao meio mais acessível, próximo, 
rápido e eficiente de tutela dos seus direitos. No entanto, a 

limitação do acesso aos tribunais judiciais poderá ser permitida 
para os “litígios de massa”, ou de “baixa intensidade” ou em que 
não há um verdadeiro conflito. Com fundamento no interesse 

público ou na repartição do ônus do risco social o Estado ou as 
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empresas ou outras organizações devem assumir o custo/risco do 

seu direito naqueles litígios não ser tutelado judicialmente como 
contributo para que os tribunais sejam um serviço público de 
justiça de qualidade, a razão seja, em primeiro lugar, a promoção 

e defesa dos direitos dos cidadãos.    

 
A prerrogativa da mediação tem sua justificativa a partir da 

constatação que os mecanismos formais, hierarquizados e 
burocratizados de resolução de conflitos não são acessíveis aos 
cidadãos. Desta forma, as partes quando sabedoras dos seus direitos, 
buscam “instâncias não oficiais mais acessíveis, mais informais, 
menos distantes culturalmente e que garantam um nível aceitável 
de eficácia” (SANTOS, 1996, p. 47) 

O caminho aberto para a mediação é novo e possível em 
sociedades plurais e multiculturais como a brasileira, assim com o 

exercício dos meios autocompositivos a sociedade aprende a se 

emancipar do Estado, para buscar mecanismos humanizados e 
participativos de solução de disputas, que propicie a coparticipação 
de todas as partes envolvidas na solução compartilhada do conflito.  

O reconhecimento da atuação da mediação e modificação do 
conceito da conflitualidade para harmonização do conflito virá com 
a prática dos novos mecanismos autocompositivos no cotidiano dos 
cidadãos e, assim, os interessados poderão visualizar a concretização 
da justiça cidadã e para todos.  

Destaca-se a convicção de Santos (2014, p. 07) quando 
afirma que “A função da prática e do pensamento emancipadores 
consiste em ampliar o espectro do possível da experimentação e da 
reflexão acerca de alternativas que representem forma de sociedade 

mais justas”. O exemplo dos núcleos e convênios realizados pelo 
Tribunal de Justiça estabelecendo centros de treinamento e presença 
nas localidades mais sofridas, excluídas ou distantes da justiça 

formal, buscando o acesso a justiça de forma humanizadora e 
próxima ao cidadão pelo diálogo, assim indica-se a viabilidade de 
uma nova concepção de cidadania a partir de práticas efetivas e 
concretas da solução consensual que gerem benefícios mútuos.  
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4 A MEDIAÇÃO E A JUSTIÇA: A PROMOÇÃO DA LIBERDADE, 
DO BEM-ESTAR NA TEORIA DA JUSTIÇA DE AMARTYA SEN 

 
A complexidade das relações sociais e da atividade 

jurisdicional nas sociedades contemporâneas multiculturais, 
provocaram o Estado, por meio da Secretaria de Reforma do 

Judiciário, a propor um conjunto de esforços, desde 2003, para 
implementação de políticas públicas destinadas à divulgação do uso 
de mecanismos adequados para a solução de conflitos. A sua 
efetivação busca alcançar um modelo de fazer justiça atualizado e 
capaz de congregar as demandas da realidade, a atuação do direito 
no dia a dia e a recuperação dos laços sociais em vista do bem 
comum. A resolução nº 125 CNJ, em 29 de novembro 2010, foi criada 
com o intuito de abandonar as fórmulas exclusivamente positivistas, 
numa perspectiva de harmonia social, que propôs, “a 

implementação no nosso ordenamento jurídico-processual de 
mecanismos processuais e pré-processuais que efetivamente 
complementem o sistema instrumental, visando ao melhor 
atingimento de seus escopos fundamentais (...)” (AZEVEDO, 2013, 
p. 28).  

A resolução nº 125, em 2010, foi um marco para o Poder 
Judiciário porque trouxe a primeira normatização do novo 
paradigma para o acesso à justiça, mudando as perspectivas 
metodológicas da administração da justiça, habilitando o operador 
do direito a contribuir com a pacificação do conflito. A introdução 
dessa política contribuiu para atualizar e redimensionar o Poder 
Judiciário como centro de harmonização social. 

A afirmação de Azevedo (2013, p. 31), organizador do 
Manual de Mediação Judicial, que baliza tal política pública de acesso 

à justiça e demonstra a possibilidade de capacitar auxiliares da 
justiça como mediadores e conciliadores para aplicar os mecanismos 
de composição de conflitos e “Busca-se, assim, estabelecer uma nova 
face ao judiciário: um local onde pessoas buscam e encontram suas 
soluções - um centro de harmonização social”.  
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A modernização da atualização do Poder Judiciário é um 
imperativo que se impõe, sabendo dos compassos cada vez mais 

exigentes e da morosidade das instituições tradicionais, a não 
renovação dos métodos implica o retrocesso da atuação 
jurisdicional, criando um vazio jurídico e um empobrecimento da 
democracia, seja dos princípios, seja das instituições, bem como o 

descrédito da própria legislação7.  
No sentido de autonomia do indivíduo e liberdade de 

escolha, a opção por utilizar a mediação de conflitos na esfera 
judicial está intimamente ligada à liberdade individual dos cidadãos, 
segundo Zambam, “O poder de escolha é decisivo para o bem-estar 
da pessoa e da sociedade. Considerando as diferenças que 
constituem a convivência social nos mais diferentes níveis e espaços, 
os funcionamentos dependem das condições de que a pessoa dispõe 
para a sua realização.” (ZAMBAM, 2012, p. 106)  

No entender de Sen, (2010) a nossa liberdade está ligada ao 
tipo de vida que queremos viver, pois é esse um dos elementos 
precisos que fazem parte da vida. Desta forma, o valor moral 
substantivo da liberdade, segundo a teoria da justiça de Amartya 
Sen, “o valor moral substantivo da atuação das pessoas na condição 
de agente, isto é, capazes de realizar as suas escolhas de forma 
autônoma e ativa, contribuindo para uma organização social justa.” 
(ZAMBAM, 2012, p. 35/36) 

Ainda, à semelhança do que ocorre na mediação, na Teoria 
da Justiça de Sen estão intimamente ligadas as liberdades e a 
condição de agente, sendo que na mediação os protagonistas são as 
próprias partes, assim “a participação os destinos de uma sociedade 

é uma dimensão importante, entre outras razões, porque o 
indivíduo se sente integrante do processo em curso” (ZAMBAM, 
                                                            
7O contexto que recusa a atualização e seu consequente reducionismo é esclarecido por Todorov (2012, 

p. 19): “Os habitantes de países democráticos modernos não creem forçosamente nem nos deuses nem 
no pecado; mas o mesmo papel de freio para suas ambições é exercido pela própria complexidade do 

tecido social e do regime democrático, pelas exigências múltiplas que este último tem por função 

reconciliar, pelos interesses divergentes que ele busca satisfazer. O primeiro adversário da democracia 
é a simplificação que reduz o plural ao único, abrindo assim o caminho para o descomedimento”.  
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2012, p. 67), desta forma, a mediação é voluntária, livre, bem como 
os mediandos são os construtores de seus destinos e há possibilidade 

pelo diálogo ativo e criativo. 
Sen afirma que a busca de uma organização social justa 

considera-se na satisfação das condições de bem-estar, porém “Uma 
pessoa como agente não necessita ser guiada somente por seu 

próprio bem estar, e a totalidade de seus objetivos e finalidades 
ponderados (considered)” (2001, p.103), portanto, a escolha pela 
mediação de conflitos é uma escolha voluntária e livre dos 
mediandos, com liberdade, dialogo, participação e cooperação , 
trazendo bem-estar nas relações humanas, reestruturando o 
equilíbrio entre os diferentes espaços, pessoas, interesses e 
necessidades de cada relação. 

No entender de Sales (2007, p. 37) “o terceiro objetivo da 
mediação é a inclusão social. (...) A pessoa participa efetivamente, 

sente-se valorizada, incluída, tendo em vista a sua importância como 
ator principal e fundamental para a análise e a solução do conflito. ” 
Por isso a mediação apresenta-se como método apropriado de 
resolução de controvérsias. O conflito é abordado de forma integral 
e não apenas no limite da lide processual proposta em causa e 
configurada pela pretensão do autor versus resistência do réu.  

O mediador apresenta-se como um elo de ligação 
comunicativa entre os interessados num processo positivo que pode 
ser sintetizar a expressão “ganhar e ganhar”, cuja o escopo é 
dialogar e para que os interessados identifiquem, por si próprios 
soluções consensuais que gerem benefícios mútuos, promovendo 
uma mudança no trato social do indivíduo e em sua amplitude. Na 

condução desse processo não existem ganhadores e perdedores, mas 
pessoas, cidadãos e indivíduos reconciliados e dispostos a atuarem 

socialmente na condição de sujeitos de direito, isto é, no sentido 
clássico da expressão “todos são iguais perante a lei”.  

O mediador é um terceiro capacitado e imparcial, sem poder 
decisório ou consultivo, mas que amplia o consenso, o diálogo, um 
facilitador da comunicação entre os interessados, um motivador de 
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consensos, uma pessoa com capacidade de utilizar de escuta ativa, 
de confiança das partes que propicie o diálogo produtivo na 

resolução da disputa de forma satisfatória e não violenta. 
 Ainda, a mediação judicial no modelo do CNJ é uma 

proposta inovadora de resolução de conflitos, ou seja, torna evidente 
“que as próprias partes chegam à solução. Por isso, diz-se que a 

mediação é um mecanismo autocompositivo, isto é, a solução não é 
por um terceiro. Difere, também, pela informalidade. De fato, na 
mediação, o processo vai se amoldando conforme a participação e 
interesse das partes. ” (AZEVEDO, 2013, p. 97) 

A mediação como meio autocompositivo de resolução de 
conflitos é a oportunidade de construção da cidadania participativa 
e democrática, ou seja, as partes tornam-se autoras da decisão, 
constroem a decisão e assumem tal resolução como compromisso 
de vida. A afirmação de Boaventura (2010, p. 54), na obra “Um 

discurso sobre as ciências”, esclarece esse novo dinamismo na 
resolução de disputas e “A qualidade do conhecimento afere-se 
menos pelo que ele controla ou faz funcionar no mundo exterior do 
que pela satisfação pessoal que dá a quem a ele acede e o partilha”. 
Nestes casos a lei que orienta para mediação refere-se à 
oportunidade de resolução de conflitos para os cidadãos que 
possuam vínculos anteriores e queiram mantê-los, buscam a 
satisfação pessoal que se concretiza quando as partes partilham os 
seus interesses e decidem de comum acordo, o que é melhor para si. 
A repercussão social é consequência dessa disposição interior e da 
presença ativa do terceiro. Então, Zambam afirma que:  

 
O princípio da sustentabilidade, para ser efetivado no contexto da 

diversidade cultural, supõe um permanente exercício da 
tolerância, porque se relaciona com os valores que sustentam e 

legitimam as convicções, os interesses e as formas de atuação das 
pessoas e das suas organizações. (2012, p.195) 

 
O mediador dialoga, escuta e participa como ente facilitador 

e comunicativo da linguagem entre as partes, ao contrário do que 
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ocorre com o Juiz que detém o poder de julgamento, de sentenciar e 
fazer cumprir a decisão de maneira coercitiva. “O mediador deve ser 

paciente, humilde, tranquilo e bom ouvinte” afirma Sales (2007, p. 
84) pois realiza a escuta ativa, tanto de forma coletiva como 
individual e possibilita às partes apresentarem seus interesses e os 
dilemas que coabitam a vida de cada um, a fim de tratá-los e criar 

uma solução visando perspectivas futuras.  
No entendimento de Serpa, a mediação se apresenta com 

características de informalidade e suas características são: 
 

(...) “processo informal, voluntário, onde um terceiro 
interventor, neutro, assiste aos disputantes na 
resolução de suas questões. O papel do interventor é 

ajudar na comunicação, através de neutralização de 
emoções, formação de opções e negociação de 

acordos. Como agente fora do contexto conflituoso 
funciona como um catalisador de disputas, ao 
conduzir as partes às suas soluções, sem 

propriamente interferir na substância destas. 
(SERPA, 1997, p. 105). 

 
Vezzulla (2006) esclarece que a mediação se constitui em 

técnica não adversarial de resolução de conflitos em que um 

profissional devidamente preparado auxilia as partes a encontrarem 
seus verdadeiros interesses e a preservá-los num acordo criativo. A 
psicanálise apresenta outra abordagem sobre o mediador ao 
sublinhar que este deve estar em constante estudo de si para 
entender o conflito consciente e o inconsciente que habita as 
relações do outro.  

A Mediação de conflitos é considerada como um jogo inter-
relacional no qual cada um participa de um contexto em que cada 
sujeito influi e é influenciado. (VASCONCELLOS, 2002).  

A mediação de conflitos tem como proposta propiciar uma 
autonomia ao indivíduo numa interação com os demais em forma 
de cooperação. Uma relação pautada exclusivamente na 
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voluntariedade do outro para o diálogo. Nesse sentido, se pode 
afirmar que: “a terapia do reencontro é uma ajuda para deixar de 

ser carreirista, é uma forma de encontrar-se com o outro, abrindo-
se a outra realidade. Não estamos no mundo para ganhar de 
ninguém.” (WARAT, 2008, p.47) 

A educação para a vivência e o exercício político e jurídico da 

tolerância, solidariedade, compreensão, paciência e capacidade de 
colocar-se no lugar do outro proporciona maturidade individual, 
reconhecimento das próprias limitações e, fundamentalmente, o 
ganho mútuo, a uma vitória conjunta, com a clara percepção dos 
interesses comuns e não, somente, a exaltação das diferenças.  

As transformações dos cenários atuais indicam um caminho 
de inúmeras transformações e inseguranças, neste sentido a 
mediação de conflitos surge como uma proposta que apresenta a 
possibilidade de superar o litígio, respeitando as individualidades e 

reduzindo os danos afetivos e emocionais. Uma dinâmica com essa 
natureza introduz a possibilidade de ganho coletivo e absorção de 
perspectivas individualistas que impedem a justiça social. Assim, o 
escopo das sessões de mediação consiste em modificar a relação 
entre as partes, nunca importando em decisões ou acordos. Nesse 
ponto, “o mais importante não é a resolução do conflito, mas sim na 
transformação relacional. ” (CEZAR-FERREIRA, 2004, p.145). A 
estratégia de ação é a emancipação do sujeito-cidadão.  

O Poder Judiciário, orientado por essa dinâmica, tem como 
responsabilidade estimular, organizar e realizar a publicidade dos 
métodos não adversariais de solução de conflitos e, a fim de ampliar 
sua eficácia e proporcionar a sua utilização em nível nacional, 

visando fortalecer o princípio da mediação e suas estratégias 
metodológicas respaldados pela lei nº 13.150/2015. A composição 

dessa estratégia e a explicação da responsabilidade e da contribuição 
do Poder Judiciário foi ampliada por Watanabe (2011, p. 05): 
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[…] cabe ao Poder Judiciário, pelo CNJ, organizar os serviços de 

tratamento de conflitos por todos os mecanismos adequados, e não 
apenas por meio da adjudicação de solução estatal em processo 
contencioso, cabendo-lhe em especial institucionalizar, em caráter 

permanente, os meios consensuais de solução de conflitos de 
interesses, como a mediação e a conciliação. 

 

Os estudos realizados por Warat (2004, p. 67), concluem 
que a mediação deve ser entendida como um novo paradigma de 
aprender a viver e por isso dever ser exercitada pelos envolvidos 
para que possa integrar o cotidiano e ultrapassar a teorização: 
“Mediação não é uma ciência que pode ser explicada, ela é uma arte 
que tem que ser experimentada. Muitas escolas de mediação 
acreditam formar mediadores como se fossem magos que poderiam 
acalmar as partes, com seus truques. A magia é outra, consiste em 
entender de gente”.  

A posição normativa institucionalizada pelo novo Código de 
Processo Civil com a implementação da mediação e da conciliação 
somente serão efetivas se todos os profissionais do ramo jurídico 
estiverem dispostos a democratizar o acesso à justiça, bem como 
tiverem a percepção da necessidade de trocar as “lentes da rigidez 
positivista” e “abrir a janela para o novo”,  o informal, o diálogo, o 
afeto e deixar a justiça atuar com naturalidade, principalmente, nas 
relações que desejam manter o vínculo de convivência ou de 
relacionamento historicamente construído.   

Essa concepção da mediação de conflitos reforça a 
necessidade de construção de acordos e relações no sentido do 
exercício do diálogo e busca do bem-estar do outro. A condução 

desse procedimento guia os envolvidos para a emancipação e o 
empoderamento das decisões que ocorre pela concretização da 

importância do que foi assumido, assim, o resultado será 
sustentável, executável espontaneamente, bem como apropriado 
aos interesses e necessidades dos mediandos. Essa é uma 
metodologia capaz de ampliar o alcance da justiça e transformar, 
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progressivamente, em ação contínua de uma justiça cidadã e 
emancipatória ao sujeito.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As mudanças que ocorreram na jurisdição brasileira nas 

últimas décadas revelam um processo de intensa transformação 
social, o que demonstra a inserção do Brasil no processo de 
globalização e a interação de sujeitos, até então desconhecido ou sem 
a devida atenção do Estado e, especificamente, do Poder Judiciário. 
O país, atualmente, é multicultural, complexo e aberto. Esse 
contexto demanda novas formas de resolução de conflitos, as quais 
foram reguladas pela lei nº 13.105/2015 demonstrando concreta a 
necessidade e a capacidade de atualização da jurisdição Estatal, 
quando desafiado pela realidade social. 

O cidadão ciente dos seus direitos e da sua responsabilidade 
poderá escolher qual o modelo de jurisdição que utilizará para a 
resolução dos conflitos, tendo a opção heterocompositiva 
(arbitragem ou processo judicial) ou a autocompositiva (conciliação, 
mediação e negociação). A principal transformação ocorre em vista 
da construção de um paradigma aberto a outras formas de 
jurisdição além da Estatal.  

O Estado está ciente de seu dever de que não poderá deixar 
de jurisdicionar sobre lesão ou ameaça de direito (art. 5º, no inciso 
XXXV, CF) levada ao seu conhecimento, bem como garantir a 
postulação dos direitos a todos os indivíduos e o direito de acesso à 
Justiça. Porém, constata-se que tal direito de acesso a justiça não tem 

sido sinônimo de prestação jurisdicional efetiva, visto que as 
demandas judiciais são morosas e as sentenças, muitas vezes, 

somente refletem a legalidade e não o direito clamado entre as 
partes.  

A resolução nº 125/2010 do CNJ, a lei da mediação e o CPC 
vigente buscam a efetivação da Política Pública de harmonização do 
Poder Judiciário e sua efetividade, ampliou-se aos cidadãos o acesso 
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à justiça por meios autocompositivos, que passa pela escolha dos 
mediandos pela forma voluntária de resolução de conflitos. Os 

postulantes escolhem de forma autônoma a resolver os conflitos, e 
os que optarem pela mediação, será compartilhada a jurisdição do 
juiz com os mediadores que estão capacitados a realizar de forma 
consensual o diálogo e o entendimento entre as partes, 

proporcionando a coparticipação de todos na composição e 
reconstrução relacional e do conflito. 

 A mediação e a Teoria da Justiça em Amartya Sen se 
assemelham por acreditar que as pessoas são os protagonistas da 
construção da justiça, assim a participação ativa com o diálogo e 
liberdade de escolhas traz aos mediandos a satisfação dos seus 
interesses e objetivos na resolução dos seus conflitos, desta forma a 
sustentabilidade do que foi acordado pela mediação de conflitos 
busca-se o bem-estar e a felicidade dos cidadãos, realizado pelos 

seus protagonistas (mediandos),  assim poderá transformar o Poder 
Judiciário num local de harmonização social introduzindo a 
oportunidade de escolha do cidadão pelo método de resolução dos 
conflitos a ser utilizado.  

As alternativas de acesso à justiça, tem amparo na Teoria de 
Rawls da equidade, pois existindo igualdades, imparcialidade e 
voluntariedade na mediação as partes conjuntamente encontrarão 
uma resposta as suas necessidades. Então a mediação é a 
oportunidade de mostrar aos cidadãos as diferentes “portas para o 
acesso à justiça”, afirmando a sua condição própria de sujeito de 
direitos e partícipe da decisão. O cidadão sentir-se-á emancipado e 
empoderado para enfrentar a complexidade dos conflitos que os 

afligem e ao reestabelecer o relacionamento pelo diálogo, 
coparticipa-se da solução mais adequada para suas necessidades e 

interesses.  
Sabe-se que a mediação será implementada com uma nova 

ótica, na proposta de humanizar a justiça, bem como os métodos 
auto compositivos como a mediação e a conciliação terão a 
oportunidade de modificar a “lente da Justiça”, numa alternativa 
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livre, voluntária, que busca o bem-estar de ambos e emancipatória 
do indivíduo para melhor resolver os conflitos.  

O efeito imediato do processo que opta pela audiência de 
mediação é o afastamento do modo tradicional de pensar jurídico-
formalista, que conduz a prática de “ganhar e perder” das demandas 
que chegam ao judiciário. O processo que prioriza a mediação tem 

uma dimensão preventiva a fim de evitar a punição e culpas, 
encontrando uma solução satisfatória para os envolvidos.   

Em conclusão, as técnicas auto compositivas de resolução de 
conflitos autorizam as partes a dialogar, realizar escolhas, ser livre 
para decidir, compreender os comportamentos, analisar intenções, 
buscar soluções adequadas e gerir suas próprias emoções de forma 
igualitária, moderada e construtiva, encontrando nessa construção, 
a oportunidade de participação integral na efetivação da justiça 
democrática, harmonizada e emancipatória.  
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TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO: A PARTICIPAÇÃO 

POPULAR POR APLICATIVOS MÓVEIS COMO ESTRATÉGIA 

PARA A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL 

 

Talissa Truccolo Reato1 

Vinícius Francisco Toazza2 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A investigação é justificada pela necessidade constante de 
reflexão sobre a relação entre democracia e desenvolvimento em 
favor da redução de desigualdades sociais, sobretudo no cenário 
brasileiro (dotado de assimetrias em que se sobreleva a manutenção 
de um modelo de soberania popular). 

A pesquisa questiona se a participação popular por meio de 
aplicativos móveis é uma estratégia hábil para o desenvolvimento e 

para a redução das desigualdades sociais. Se esta é a indagação da 

pesquisa, o objetivo geral é avaliar os benefícios (ou não) da 
participação popular por meio de aplicativos móveis na promoção 

da democracia, na expansão do desenvolvimento e na redução das 
desigualdades sociais. 

O primeiro objetivo específico da investigação é analisar os 
desafios da desigualdade social na sociedade hodierna. Para tanto é 
prudente verificar os problemas das instituições que deveriam agir 
em prol da superação do desequilíbrio econômico e social e 
examinar a qualidade da democracia instalada no Brasil.  

O desígnio apreciado na sequência, isto é, o segundo objetivo 
específico não poderia visar outro enfoque senão o de examinar 

alguns dos aplicativos móveis existentes com a função de nutrir a 
participação popular. Neste caso, são apreciados alguns exemplos de 
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aplicativos (apps) de cunho pró-societário disponíveis na rede 
virtual. Destarte, no terceiro objetivo se verificam estratégias para o 

desenvolvimento social e democrático voltado para a redução das 
desigualdades sociais a partir de aplicativos móveis para 
smartphone. 

Na investigação em tela a linguagem textual está executada 

mediante leitura sistemática. Para tanto, usa-se o método 
hipotético-dedutivo. Pode-se classificar essa pesquisa do ponto de 
vista de sua natureza como uma pesquisa básica, uma vez que ela 
tem como objetivo gerar conhecimentos de interesse universal. 
Quanto aos objetivos é classificada como exploratória, tendo em 
vista que utiliza levantamento bibliográfico. Com relação aos 
procedimentos técnicos a pesquisa é bibliográfica.  
 
2 COMPROMISSO POPULAR NA LUTA CONTRA A 

DESIGUALDADE SOCIAL 
 

Desigualdade social se designa pelo desequilíbrio no acesso 
de bens materiais (como propriedade, renda, etc.) e sociais (poder, 
informação, etc.). Isso “afeta sobremaneira a vida da pessoa, pois ela 
terá de fazer maior ou menor esforço para adquiri-los, dependendo 
da classe social a que ela pertencer ao nascer” (MARCON, 2014, p. 
109). 

Nesse sentido, o desenvolvimento societário e a atenuação 
das desigualdades sociais estão interligadas em um processo 
dinâmico que abrange inclusão social e participação popular com o 
intuito de proporcionar uma distribuição de renda que implique na 

melhora da qualidade de vida das pessoas (e consequentemente 
menor esforço para adquirir bens materiais e sociais). 

A desigualdade na distribuição de renda é um fator que eleva 
os níveis de pobreza e exclui parte significativa da população do 
acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania (GOMES; 
PEREIRA, 2005). Ademais, o desequilíbrio social é evidenciado pela 
precariedade de investimentos sociais “diante do quadro de 
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deterioração urbana e precarização da moradia e do acesso a 
serviços urbanos básicos” (LAVINAS, 2007, p. 1465). 

Desigualdades sociais decorrem sobretudo da inconsistente 
distribuição de renda e da deficiência em investimentos na área 
social. Isto é, é necessário melhorias na educação, mais 
oportunidades de trabalho digno e também de acesso à bens 

culturais de forma equânime, além da almejada eficácia dos direitos 
econômicos, sociais e políticos a fim de que haja efetivamente o 
desenvolvimento pretendido. 

Amartya Sen destaca a ideia da democracia como meio de 
combater as desigualdades sociais (ou reduzi-las), esclarecendo que 
crescimento econômico, bem como partilha adequada de renda, 
precisam ser notadas como um instrumento necessário, porém não 
bastante para atingir as reais dimensões de desenvolvimento, uma 
vez que o desenvolvimento social abrange também a contenção das 

dessemelhanças econômicas, o progresso na qualidade de vida e a 
vivacidade das liberdades (SEN, 2000). 

Nesse aspecto, é importante entender a noção de 
democracia no seu sentido mais amplo, levando em consideração a 
argumentação pública e a tolerância de diferentes pontos de vistas, 
e não apenas restringir a questão do voto periódico. (SEN, 2011, p. 
367) Pois, pontos centrais como a participação política, o diálogo e 
interação pública são cruciais, para que o desenvolvimento seja 
possível. Ainda mais pensando que, os caminhos da liberdade que 
garantem o desenvolvimento, passam pela capacidade de alcançar 
os objetivos (SEN, 2011, p. 360). 

Para auferir êxito na redução das desigualdades sociais, 

além de uma combinação de políticas públicas estimuladas pelo 
próprio Estado, é necessária a concretização dos ideais da 

democracia, considerando que a participação da sociedade contribui 
muito para a realização das referidas políticas, além de evitar 
decisões autoritárias impostas pelos Estados. 

Destarte, acerca da relação entre democracia e 
desenvolvimento social, no contexto de Amartya Sen, assevera-se 
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que é “com o desenvolvimento que se renovam as principais fontes 
de privações de liberdade: pobreza, tirania, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 
repressivos.” (AMARAL; DAL RI, 2011). 

A fim de garantir direitos basilares para a sociedade urge o 
fortalecer as instituições democráticas, que se encontram 

desacreditadas, enquanto que deveriam cumprir duplo papel de 
envolver a distribuição do poder de tomar decisões que afetam a 
coletividade e de assegurar a participação dos cidadãos na avaliação 
e julgamento que fundamenta o processo de tomada dessas decisões 
(MOISÉS, 2005). 

Com a qualidade da democracia abalada, tem-se problemas 
de desenvolvimento e, por sua vez, tendência a estagnação no 
processo de redução da desigualdade social, o que é indesejado. 
Logo, é preciso reverter o panorama de descrédito da democracia a 

fim de proliferar a adesão Estado-sociedade para que haja confiança 
e participação social plena. 

Sendo assim, a redução das desigualdades sociais pode ser 
fomentada com o auxílio das instituições democráticas. Deste modo, 
as instituições devem atuar de forma compatível com a expectativa 
suscitada em sua justificação e associada as suas funções 
permanentes, a fim de prosperar a confiança dos cidadãos (MOISÉS, 
2005). 

Além disso, o compromisso social e a participação popular 
são importantes na repressão da desigualdade social porque se está 
diante de uma adversidade que cabe a todos os membros da 
sociedade refletir para combater. Ademais, imprescindível a 

ampliação de oportunidades econômicas, liberdades políticas, 
seguranças e facilidades sociais para que as capacidades dos seres 

humanos e sua respectiva qualidade de vida sejam expandidas (SEN, 
2000). 

A estruturação de políticas públicas em prol do 
desenvolvimento a partir da efetiva participação popular oferta 
condições para a verdadeira democratização. Assim, a consolidação 
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da democracia é capaz de engendrar oportunidades para que as 
pessoas cooperem, participem e atuem nas tomadas de decisões 

públicas em prol de melhores condições de vida para todos. 
Nesse sentido, contabiliza-se entre “as conquistas da 

democracia, está sua capacidade de fazer com que as pessoas se 
interessem, através de discussão pública, pelas dificuldades dos 

demais e tenham uma melhor compreensão das vidas alheias”. Por 
isso, há necessidade de pensar a democracia em sentido amplo, 
ponderando o aspecto informacional, o qual faz com que uma 
parcela do público em geral tome conhecimento da indiferença do 
governo com os que se encontram em situação de maior 
vulnerabilidade. Ainda, segundo Amartya Sen, eles compreendem 
um número nunca superior a 10%, o que faz com que necessitem 
de mais apoio para protestar e clamar contra essa indiferença, já que 
sua parcela não ameaça a estabilidade governamental (SEN, 2011, p. 

378). 
Amartya Sen em sua obra “Desenvolvimento como 

liberdade” assevera que 
 

a questão da discussão pública e participação social é, portanto, 
central para a elaboração de políticas em uma estrutura 

democrática. O uso de prerrogativas democráticas – tanto as 
liberdades políticas como os direitos civis – é parte crucial do 

exercício da própria elaboração de políticas econômicas, em adição 
a outros papéis que essas prerrogativas possam ter. Em uma 
abordagem orientada para a liberdade, as liberdades participativas 

não podem deixar de ser centrais para a análise de políticas 
públicas (SEN, 2000, p. 134). 
 

Cabe perceber a essencialidade da participação popular a fim 
de firmar um compromisso social em prol do desenvolvimento 
humano e da consequente estabilidade econômica e aumento de 
renda dos mais desfavorecidos. A partir da participação social é 
possível efetivar os ideais da democracia institucional voltada ao 
combate das desigualdades sociais. Sendo assim, é plenamente 
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possível tecer estratégias de engajamento popular através das novas 
tecnologias disponíveis, uma vez que existem ferramentas virtuais 

que não podem sem desconsideradas. 
Nesse sentido, tendo em vista a familiaridade social com a 

linguagem tecnológica dos aplicativos móveis, situação decorrente 
da expansão da utilização de smartphones no Brasil, o fragmento 

seguinte propõe verificar aplicativos existentes capazes de agir como 
instrumento de participação popular em prol do desenvolvimento 
social. 
 
3 APLICATIVOS MÓVEIS COMO INSTRUMENTO DE 
PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 
Nos últimos anos, com os formidáveis avanços tecnológicos, 

o panorama das sociedades democráticas estão se transformando 

expressivamente. Estas transformações repercutem no 
funcionamento das atuais instituições e estruturas políticas, além 
das relações sociais, logicamente. 

A internet surge como uma dessas inovações tecnológicas, 
proporcionando novas condições de acesso às informações de forma 
mais rápida e simultânea, como se percebe que, 

 
O surgimento de um novo sistema eletrônico de comunicação 

caracterizado pelo seu alcance global, a interação de todos os meios 
de comunicação e a interatividade potencial está mudando e 
mudará para sempre nossa cultura. Contudo, surge a questão das 

condições, características e efeitos reais desta mudança 
(CASTELLS, 1999, p. 354). 

 

A importância política dos meios de comunicação, sobretudo 
para o regime democrático, são sentidos pela sociedade com a 
mudança, especialmente, na cultura. Segundo Manuel Castells, 
verifica-se a crescente utilização das redes interativas, bem como 
seus avanços, que se permeiam na política, e por conseguinte, na 
democracia moderna. 
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Com base na tecnologia de comunicação por comutação de 

pacotes, o sistema tornou a internet independente de centros de 
comando e controle, de modo que as unidades de mensagens 
encontrariam suas rotas ao longo da rede, sendo remontadas com 

sentido coerente em qualquer ponto dela (...). Mais tarde, com a 
tecnologia digital que permitiu a compactação de todos os tipos de 

mensagens, inclusive sons, imagens e dados, formou-se uma rede 
capaz de comunicar todas as espécies de símbolos sem o uso de 
centros de controle. A universalidade digital e a lógica pura do 

sistema de comunicação em rede criaram as condições 
tecnológicas para a comunicação horizontal global. Ademais, a 
arquitetura dessa tecnologia de rede é tal, que sua censura ou 

controle se tornam muito difíceis (CASTELLS, 1999, p. 375). 
 

Um dos mecanismos que pode auxiliar na participação 

popular por meio de políticas públicas se perfaz por meio da 

utilização de novas tecnologias favoráveis ao desenvolvimento. A 
tecnologia é uma ferramenta indispensável na efetivação de 
programas, ações e atividades que proporcionam os direitos de 
cidadania. 

Tecnologia é o emprego de técnicas e do conhecimento para 
aperfeiçoar o trabalho com a arte, a solvência de um problema ou a 
realização de uma atividade particular. No século XX, alguns campos 
da tecnologia despertaram mais que outros, como ocorre no caso da 
tecnologia da informação. Hodiernamente a tecnologia é abordada 
em relação a conceitos de sofisticação e modernidade, de maneira 
que hoje ela é sinônimo de aparelhos cada vez mais inteligentes e 
velozes, como computadores, tablets e smartphones (KARASINSKI, 
2013). 

Sendo assim, um dos instrumentos à disposição de parcela 
significativa da população são os smartphones. Smartphones são 
“telefones inteligentes”, não são nada mais do que um aparelho 

celular dotado de tecnologias avançadas, isto é, são híbridos entre os 
celulares e os computadores (BARROS, 2012). Os smartphones 
ofertam o desenvolvimento de programas nominados aplicativos 



280 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

móveis ou somente aplicativos (apps), que são deveras variados e 
com objetivos multíplices (CAPISTRANO, 2012). 

Os aplicativos são softwares disponíveis em plataformas de 
distribuição que conectam as pessoas a um universo de 
possibilidades (CASTRO, 2014). A função dos aplicativos móveis é 
agir como facilitador no cotidiano do operador individual, bem como 

melhorar o desempenho social. 
Aplicativos colaboram para o desenvolvimento social a fim 

de ampliar a participação popular e agindo na consequente redução 
das desigualdades sociais. Considerando que “dados da Anatel 
indicam que o Brasil terminou janeiro de 2017 com 243,4 milhões 
de celulares e densidade de 117,65 cel/100 hab.” (TELECO, 2017) é 
manifesta a dimensão do uso de celulares pelos brasileiros. 

A partir dos dados da pesquisa mencionada é possível 
deduzir que há mais de um celular para cada brasileiro, embora nem 

todos os aparelhos sejam smartphones e embora nem todos os 
brasileiros de fato possuam um aparelho próprio (porque há 
pessoas que possuem mais do que um). Apesar destas observações, 
é notório o uso de smartphones no Brasil pela população. Outra 
pesquisa, esta realizada no ano de 2016, constatou que até o ano de 
2018 é projetado que o número de smartphones no Brasil chegue a 
236 milhões de aparelhos (CAPELAS, 2016). 

Se são utilizados smartphones pelos brasileiros, 
consequentemente são utilizados apps.  Isto posto, é deveras 
conveniente e sensato que o Poder Público e que a própria população 
(soberana) utilizem a tecnologia disponível nestes suportes 
operacionais a fim de fomentar a participação popular em 

imbróglios sociais, nutrindo a democracia. 
O primeiro aplicativo móvel que pode ser mencionado por 

impulsionar a participação social é denominado Colab.Re. Este app 
emergiu de um movimento de governança colaborativa nas redes 
sociais na cidade de Recife, estado-membro de Pernambuco no 
Brasil. O software Colab.Re foi desenvolvido com base na 
necessidade de supervisão dos serviços públicos e com base em 
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propostas de soluções para alguns problemas sociais. Esta 
plataforma permite que os usuários cadastrados fiscalizem, 

proponham melhorias e avaliem alguns problemas urbanos (como 
eventuais falhas na iluminação pública e buracos nas vias) 
(GUSMÃO, 2013). 

Outro aplicativo móvel de expressivo valor comunitário é o 

chamado My Fun City, também brasileiro. Este app autoriza o 
cidadão avaliar a administração pública. Neste caso os usuários 
opinam sobre a qualidade dos serviços ofertados, de modo que estas 
informações podem ser acessadas pelas prefeituras correspondentes 
com o intuito de melhorem as suas respectivas gestões (FRANCO, 
2011). 

Entre os aplicativos móveis está também o denominado 
Dengue Torpedo. O Dengue Torpedo estimula as comunidades a 
identificarem focos da dengue3. Neste aplicativo móvel os usuários 

cadastrados ganham pontos a cada notificação de focos do inseto, 
estes pontos podem ser trocados por prêmios, de maneira que há 
colaboração na criação de um mapa com os locais apontados 
(FREIRE, 2014). 

Outro aplicativo de cunho social se chama Horas da Vida. A 
idealização deste aplicativo móvel é unir médicos a pessoas que não 
podem pagar por atendimento. Dessa maneira, os médicos doam 
uma parte do seu tempo para atuar em instituições de caridade. Esta 
app existe para inspirar e estruturar uma rede de voluntariado, que 
age de forma humanizada a fim de otimizar o uso do sistema de 
saúde (HORAS DA VIDA, 2017). 

No panorama que envolve o consumo colaborativo há o 

aplicativo A Ciranda para que os usuários criem uma lista de bens 
para compartilhar com outros usuários quando estes necessitarem. 

Nesse mesmo sentido, o aplicativo móvel Bliive desenvolve a ideia 
de trocas, um bem por outro bem ou serviço, por exemplo, um 

                                                            
3 “Dengue é uma doença causada por um vírus, o vírus da dengue, transmitido de uma pessoa doente 
para uma pessoa sadia por meio de um mosquito, o Aedes aegypti.” (UNICAMP, 2017). 

http://bliive.com/?lang=pt-br
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usuário ensina outro a tocar violão e o aprendiz empresta sua 
bicicleta para o primeiro praticar atividades físicas (PUIA, 2016). 

Acerca da participação popular de forma mais aguerrida, há 
o aplicativo “Desenvolve Brasil”, o qual oferece a oportunidade para 
que os brasileiros fiscalizem se o governo cumprirá a promessa de 
retomar as mais de mil obras paralisadas. Foi Ministério do 

Planejamento quem criou este aplicativo que autoriza qualquer 
cidadão avaliar a evolução das obras (PORTAL PLANALTO, 2016). 

A prefeitura do município de Botucatu no estado-membro 
de São Paulo elaborou um app chamado Urbanias que visa ser um 
canal de comunicação entre a população e o Poder Público 
municipal. Neste aplicativo móvel os munícipes podem enviar para 
a prefeitura pedidos de informações e solicitações de serviços (como 
limpeza de locais específicos, problemas nas sinalizações de trânsito, 
necessidade de recapagem do asfalto, etc.) (MEDEIROS, 2014). 

Nota-se, por conseguinte, a existência de uma série de 
aplicativos móveis os quais foram concebidos em prol do 
desenvolvimento humano e progresso social. O uso destes 
instrumentos tecnológicos pode revolucionar a cidadania porque 
são expostas grandezas que instigam o desenvolvimento social 
(como solidariedade, projetos que favorecem a democracia, a 
relação entre sociedade e Poder Público, a comunicação em prol da 
acessibilidade, entre outros.). 
 
4 APLICATIVOS: ESTRATÉGIA PARA A REDUÇÃO DA 
DESIGUALDADE SOCIAL 
 

O maior avanço que que a era digital proporciona é a 
possibilidade de conhecer e interagir, pois “a Internet amplia o 

espaço público” e, além disso, “ela escancara as portas de um 
universo antes inserido em um diálogo entre jornalistas engajados e 
profissionais da política” (CARDON, 2012, p. 5). Logo, as 
informações compartilhadas nesse novo “espaço público” podem ser 
comentadas, debatidas, desacreditadas e até transformadas por um 
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grande número de pessoas anteriormente consideradas inaptas ou 
ignorantes, pois agora as informações são socializadas e permitidas 

a todos os que tiverem acesso à rede.  
 Por isso, que são inúmeros os benefícios trazidos por essa, 

que se pode nominar como a nova ágora pública, já que: 
 

[...] se o espaço público se abre para a intervenção cada vez mais 
ativa dos indivíduos, é também porque as maneiras de ser se 
transformam [...] Essa abertura do espaço público aos indivíduos 

tem consequências de primeira importância. Introduz no mundo 
da informação e no mundo da política maneiras de estar junto, de 
interagir e de cooperar que permaneciam até então enclausuradas 

no espaço das sociabilidades privadas. Dessa forma, a Internet 
torna visível um conjunto de expectativas muito importante de ser 
decifrado (CARDON, 2012, p. 6). 

 

Embora o Brasil seja um país em desenvolvimento e detenha 

muitas mazelas sociais, de modo que é evidente que parcela 
significativa da população não tenha acesso sequer aos bens 
primários, como água potável, é manifesto que nem todos façam uso 
de smartphones. Contanto, o uso de aparelhos desta modalidade 
gradualmente se amplia. Dados de uma pesquisa realizada pelo 
Google Consumer Barometer apontam que em quatro anos o 

número de smartphones no Brasil se elevou 3,5 vezes, passou de 
14% em 2012 para 62% em 2016 (UOL, 2017). 

Depois de conhecer desafios das desigualdades sociais e 
alguns dos aplicativos móveis disponíveis para smartphones, os 
quais visam a maior participação popular, é coerente buscar 
compreender de qual modo os aplicativos podem colaborar na 

redução das desigualdades sociais, isto é, como que a tecnologia 
pode colaborar no progresso e desenvolvimento humano. 

A partir do elenco de problemas correntes (como fome, 
deficiências na distribuição de renda, educação precária, defeitos na 
prestação de serviços de saúde pública, problemas de comunicação 
e acessibilidade, déficit habitacional, etc.), bem como da verificação 
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do uso de smartphones, é possível denotar que os aplicativos são 
capazes de colaborar na ampliação da participação popular, o que 

enseja maior vivência democrática. 
Considerando a necessidade da participação democrática, 

Pies (2017) assevera que é árduo conceber o desenvolvimento “sem 
a participação efetiva dos cidadãos durante o processo de 

construção, sendo que a ausência de democracia já é um primeiro 
fator de desigualdade”. Deste modo, para fomentar a democracia, 
aplicativos móveis podem atuar como estímulo da atuação do povo, 
o qual deve exercer sua soberania em prol do progresso 
comunitário. 

Para que sejam minimizadas as desigualdades sociais e para 
que se alcance o verdadeiro desenvolvimento social urge a 
necessidade de que cada sociedade produza seus conhecimentos 
próprios de acordo com suas carências. Trata-se de uma autonomia 

tecnológica voltada para os problemas específicos da população 
(CARVALHO, 2017). Assim, para atuar como estratégias no fomento 
da equidade social, é preciso que os aplicativos móveis voltados para 
a participação popular estejam em conformidade com dificuldades 
circunscritas na sociedade brasileira. 

Nesse sentido, os aplicativos de cunho social (como os 
abordados no tópico anterior) contribuem na produção de 
conhecimento, na participação e na proliferação de informações que 
visam melhorar a realidade social em prol do desenvolvimento 
porque foram engendrados de acordo com as mazelas sociais 
existentes no Brasil. Destarte, há uma íntima ligação entre a 
funcionalidade dos apps e as estratégias para redução das 

desigualdades sociais. 
Destarte, importa salientar que “pelo potencial colaborativo, 

os aplicativos móveis têm se tornado grandes aliados do poder 
público” (E-GESTÃO PÚBLICA, 2015). Ademais, a partir da inclusão 
da participação popular na gestão das cidades e nas tomadas das 
decisões é possível ter maior comprometimento social com o 
desenvolvimento (E-GESTÃO PÚBLICA, 2015). 
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Reflete-se, portanto, o papel dos aplicativos móveis na 
nominada “tecnologia social”, a qual possui como ponto de partida 

os problemas sociais, bem como introduz ou gera inovação nas 
comunidades, enfatiza a cidadania e a participação democrática, 
desenvolve diálogo entre saberes populares e científicos, provoca a 
transformação social, etc. (ITS BRASIL, 2017). 

Sendo assim, os aplicativos agem inseridos no espírito da 
tecnologia social porque são instrumentos capazes de solver 
problemas sociais atentando “aos quesitos de simplicidade, baixo 
custo, fácil aplicabilidade e geração de impacto social.” (FAPEMIG, 
2017). 

Evidente que muitas operações podem ser avultadas em prol 
de melhorias na partilha da ciência com a população, mas uma das 
mais relevantes ações parecer ser a promoção de debates sobre “o 
papel de todas as instancias envolvidas e a definição e 

implementação de políticas públicas que visem a inclusão de todos 
os setores da sociedade neste "novo mundo", cada vez mais mediado 
pelas novas descobertas no campo da ciência e tecnologia.” 
(BELISÁRIO, 2010). 

 
5 CONCLUSÃO 
 

A partir da investigação se infere que a participação popular 
por meio de aplicativos móveis pode ser estratégia hábil para o 
desenvolvimento e para a redução das desigualdade sociais. 
Considerando os dados de uso de smartphones e seu potencial 
crescimento é possível denotar que há um acesso consideravelmente 

amplo aos aplicativos móveis que não só servem para 
funcionalidades particulares (conferir previsão climática, acionar 

despertador, fotografar, navegar por redes sociais, etc.), mas como 
cooperadores na participação popular. 

Nota-se que o próprio Poder Público tem se valido da 
tecnologia para se relacionar com seus administrados ao 
desenvolver aplicativos de avaliação e solicitação de serviços 
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públicos. Deste modo, os apps em relação à participação popular e 
ao fomento da democracia são muito perspicazes porque instigam 

ações envolvendo a sociedade de forma participativa nos desafios do 
desenvolvimento social. 

A questão da desigualdade social não se limita apenas a 
disparidade de renda (embora crescimento econômico e equidade 

sejam idealizadas), abrange também o avanço na qualidade de vida 
e na veemência das liberdades, de modo que a participação popular 
via tecnologia social é desejada. A funcionalidade dos aplicativos na 
redução das desigualdades sociais é notável, de modo que a 
participação social por meio dos apps reflete na melhoria da vida dos 
cidadãos. 

É preciso estimular a criação de aplicativos como os 
analisados no segundo fragmento da pesquisa porque o recurso está 
à disposição, mesmo que demande tempo, conhecimento técnico e 

auxílio financeiro para a elaboração, os apps de cunho social são 
capaz de reacender o ânimo da sociedade na participação popular, o 
que compensa o investimento. 
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1 A IDEIA DE JUSTIÇA DE AMARTYA SEN E O PROTAGONISTO 
DO PODER JUDICIÁRIO: QUESTÕES CONVERGENTES 
 

É notório, que o Poder Judiciário, há muito vem sendo 
protagonista no sentido de garantir Direitos Fundamentais, como 
saúde e educação. Neste sentido, pretende-se demonstrar como o 
judiciário está realizando a inclusão social dos cidadãos brasileiros 
que buscam nesse Poder a efetivação dos seus Direitos 

Fundamentais. Essa abertura do judiciário decidindo sobre questões 
de Direitos Fundamentais e Políticas Públicas que, na maioria das 
vezes caberia ao Legislativo e ao Executivo é muitas vezes 

caracterizada como Judicialização da Política e o consequente 
Protagonismo do Judiciário, sendo considerado como um 
agigantamento por parte deste Poder. Essa nova abordagem do 
Judiciário é criticada por alguns juristas ao passo que, afirmam que 
o Judiciário está interferindo nas esferas Legislativa e Executiva. De 
outra banda, há os que defendem esse Protagonismo Judicial, pois 

                                                            
1Mestra em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Direito pela Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI – Santo Ângelo/RS. Especialista em Direito 

Processual Civil pela UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina. Integrante do Grupo de 
Pesquisa “Tutela dos Direitos e sua Efetividade”, vinculado ao CNPq, sob a coordenação do Prof. Dr. 

Florisbal de Souza Del’ Olmo e do Projeto de Pesquisa, vinculado à linha de Pesquisa Políticas de 

Cidadania e Resolução de Conflitos do Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Direito  da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI; Advogada, OAB 75.768. Email 
joiciantonia@yahoo.com.br. 

2 Mestra em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto do Uruguai e das Missões - Campus 
Santo Ângelo (URI), na linha de pesquisa Cidadania e Novas Formas de Solução de Conflitos. Pós-

Graduada em Direito Processual Civil e Temas Relevantes de Direito Civil pela Fundação Educacional 

Machado de Assis (FEMA). Graduada em direito pelo Instituto Cenecista de Ensino Superior Santo 
Ângelo, 2010 (IESA). Advogada, OAB/RS 85.105.  



292 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

esse fenômeno está contribuindo para diminuir as desigualdades 
sociais, eis que proporciona o mínimo de concretização de alguns 

Direitos Fundamentais, como o acesso à educação garantindo vagas 
em escolas públicas, bem como obrigando aos entes públicos 
oferecer tratamentos de saúde. 

Dessa forma, o Poder Judiciário a todo o momento, é 

chamado a resolver as mais diversas questões, sejam elas privadas 
ou públicas. A construção de um ordenamento jurídico capaz de 
seguir as transformações sociais impulsiona o Poder Judiciário a 
conferir uma resposta ao jurisdicionado que não encontra 
correlação com textos e produções legais.  

É fato, que a separação dos poderes sofreu mudanças 
significativas ao longo do tempo, destacando dentre essas mudanças 
o agigantamento do Poder Judiciário, o qual adquire maior 
importância e alargamento de suas funções frente à complexidade 

social. Para tanto, será brevemente abordado o tema do 
Protagonismo Judicial e a Judicialização da Política e suas 
repercussões quanto à efetivação dos direitos fundamentais dos 
cidadãos que, em face de um Executivo e Legislativo inertes buscam 
no Judiciário a sua concretização. Nesses caracteres da nova 
realidade constitucional, nos colocamos diante de um modelo estatal 
em que, a cada dia, o Poder Judiciário tem assumido importância 
maior e atuação ampliada, denotando outro peso desse poder.  

De destacar, a importância de discutirmos sobre o tema, 
tendo como pano de fundo, a abordagem de Amartya Sen, no que 
tange a sua ideia de Justiça. Para Sen, a ideia de Justiça não é 
procedimental, ou seja, não é normativa. Sen está interessado em 

encontrar um modo de solucionar as privações e repressões sofridas 
pelas pessoas, centrando-se nas realizações que ocorrem nas 

sociedades envolvidas, como se pode melhorar a justiça e entrar em 
consenso sobre as injustiças (SEN, 2009, p. 11). 

Sen apresenta um modelo de justiça em um sentido bem 
amplo com o “objetivo de esclarecer como podemos proceder para 
enfrenta questões sobre a melhoria da justiça e a remoção da 
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injustiça” (SEN, 2009, p. 11). O autor não pretende, com sua teoria, 
encontrar um modelo perfeito de justiça, mas sim, busca encontrar 

modos de reduzir a injustiça. 
Essa conexão é feita com o Poder Judiciário da seguinte 

forma. Para Sen (2009, p. 14): 
 

Ainda que na abordagem aqui apresentada os princípios de justiça 
não sejam definidos com relação às instituições, mas sim quanto à 

vida e às liberdades das pessoas envolvidas, as instituições não 
podem deixar de ter um papel instrumental importante na busca 
da justiça. Junto com os determinantes do comportamento 

individual e social, uma escolha apropriada das instituições tem 
um papel criticamente importante na tarefa de melhorar a justiça. 

 
Para Sen as instituições podem contribuir diretamente para 

a vida que as pessoas são capazes de levar de acordo com o que têm 

razão para valorizar. As instituições também são importantes para 
facilitar nossa capacidade de examinar os valores e as prioridades 
que podemos considerar. No entanto, é importante observar que, na 
busca de instituições perfeitamente justas, os institucionalistas 
transcendentais às vezes também apresenta análises 
profundamente esclarecedoras dos imperativos morais e políticos 
para o comportamento socialmente apropriado. Esse fato aplica-se 
principalmente a Immanuel Kant e John Rawls, eis que ambos 
participam de investigações institucionais transcendentais (SEN, 
2009, p. 3). 

Nesse sentido, Sen afirma que “as instituições não podem 
deixar de ter um papel instrumental importante na busca da justiça. 
Junto com os determinantes do comportamento individual e social, 

uma escolha apropriada das instituições tem um papel criticamente 
importante na tarefa de melhorar a justiça” (SEN, 2009, p. 14). Para 
o autor as instituições podem contribuir diretamente para a vida que 

as pessoas são capazes de levar de acordo com o que têm razão para 
valorizar. As instituições também são importantes para facilitar 
nossa capacidade de examinar minuciosamente os valores e as 
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prioridades que se pode considerar, sobretudo por meio de 
oportunidades para o debate público. 

Sen destaca que a necessidade de uma teoria da justiça esta 
relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre 
um assunto do qual, é muito difícil de falar.  Afirma-se às vezes que 
a justiça não diz respeito à argumentação racional, que se trata de 

ser adequadamente sensível e ter o faro certo para a injustiça. É bem 
fácil ficar tentado a pensar nessa linha, quando deparamos, por 
exemplo, como um caso de fome alastrada coletiva, parece natural 
protestar em vez de racionar de forma elaborada sobre justiça e 
injustiça. No entanto, no caso da fome, seria injustiça somente se 
pudesse ser evitada. Assim, qualquer que seja o raciocínio 
argumentativo, eles ó pode intervir partindo da observação de uma 
tragédia e chegando ao diagnóstico de injustiça. Além disso, casos de 
injustiça podem ser muito mais complexos e sutis que a estimação 

de uma calamidade observável (SEN, 2009, p. 34). 
A ideia central de Sen, repousa no fato de encontrar uma 

teoria da justiça que possa servir como base da argumentação 
racional no domínio prático precisa incluir modos de julgar como 
reduzir a injustiça e promover a justiça, em vez de objetivar a 
concretização de uma sociedade perfeitamente justa – exercício que 
marca, de forma bastante dominante, muitas teorias da justiça na 
filosofia política atual (SEN, 2009, p. 11). 

Nesse sentido, nos reportamos ao Poder Judiciário e sua 
atuação protagonista. Essa instituição no modelo atual que está 
vivendo está agindo para diminuir a injustiça? Será o Poder 
Judiciário uma instituição que visa contribuir para diminuir a 

injustiça social por meio de decisões que afetam diretamente a vida 
dos cidadãos, como a efetivação de direitos fundamentais como 

saúde e educação infantil? 
Para Sen (2009, p. 12) “a justiça está fundamentalmente 

conectada ao modo como as pessoas vivem e não meramente à 
natureza das instituições que as cercam”. A partir dessas questões, 
denota-se que o Poder Judiciário possui sim relevância e 
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importância, no sentido de transmitir e efetivar garantias 
fundamentais aos cidadãos, como a educação infantil, por exemplo. 

É o que veremos a seguir. 
 
2. CONTEXTUALIZANDO O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO 
 

No Brasil, a questão da atuação do Poder Judiciário tem sido 
objeto de um recente, mas profundo debate. O contexto desenhado 
pela CF/88 tornou o terreno fértil para a atuação da jurisdição 
constitucional. Notadamente, hoje, o Judiciário atua de forma 
protagonista em diversas áreas que envolvem a vida de todos os 
cidadãos. 

Uma plêiade de transformações ocorridas no 
constitucionalismo contemporâneo impactou duplamente o sistema 
jurídico, já que ao mesmo tempo em que foi lançado a uma posição 

de protagonista na Política Nacional, também acabou soterrado 
sobre uma avalanche de todos os tipos de processos.  

Esse aumento de processos que discutem todo e qualquer 
tipo de situação, inclusive as que buscam a efetivação dos direitos e 
garantias expressos na CF/88, se deve ao advento de uma 
Constituição impregnada de cláusulas abertas e principiológicas, o 
que tornou viável uma interpretação mais criativa das normas 
constitucionais, como bem destaca Cappelletti (1999, p. 31): 
“Embora a interpretação judiciária seja e tenha sido sempre e 
inevitavelmente em alguma medida criativa do direito, é um dado 
de fato que a maior intensificação da criatividade da função 
jurisdicional constitui típico fenômeno do nosso século”. 

Podemos analisar essa nova atuação do Judiciário, cuja 
abertura dos conceitos e sua indeterminação é a maior tônica, 

podemos mencionar que duas premissas são fundamentais, a 
primeira diz respeito a uma característica que talvez não seja 
exclusividade da Constituição de 1988, mas que com ela se 
aprofundou sobremaneira: a presença de conteúdo analítico desta 
Constituição, permeado por cláusulas abertas, de amplo conteúdo 
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axiológico (VIEIRA, 2008, p. 446). Pois a Constituição de 1988 
permite ao Judiciário adentrar em questões morais que muitas vezes 

residem no campo das opções políticas e legislativas da sociedade. 
Nesta seara, cláusulas abertas e princípios de conteúdo 

amplo, muitas vezes interpretados com alto grau de 
discricionariedade por aqueles a quem incumbe sua aplicação, 

permitem uma margem de interpretação e de opção no exercício do 
controle de constitucionalidade. Já a segunda premissa é 
complementar à primeira, pois reside na evolução dos mecanismos 
de controle de constitucionalidade. O aumento da utilização das 
ações diretas por meio do controle abstrato de constitucionalidade 
permite o avanço das decisões judiciais em terrenos anteriormente 
não percorridos, principalmente com as inovações trazidas pelas leis 
que deram regramento à ação direta de inconstitucionalidade e à 
argüição de descumprimento de preceito fundamental, o efeito 

vinculante das decisões a todas as esferas do Poder Judiciário e ao 
Governo, bem como a possibilidade de modulação dos efeitos destas 
decisões. 

Diante dessas colocações, denota-se que estes caracteres da 
nova realidade constitucional nos colocam diante de um modelo 
estatal, em que, a cada dia, o Poder Judiciário vem assumindo maior 
importância e atuação principalmente ligadas a questões de direitos 
básicos, como no nosso objeto de pesquisa – a educação.  

 
3. ESPAÇO DE INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DO JUDICIÁRIO 
 

É notório que a educação está diretamente relacionada com 

o desenvolvimento do cidadão, mostrando-se importante 
instrumento de inclusão e de transformação social. O 

desenvolvimento de um país está diretamente relacionado com o 
desenvolvimento da educação. Não bastam políticas públicas e 
programas excepcionais versando sobre este direito, se não houver 
implementação e efetivação dos mesmos.  

No caso em questão, partimos da possibilidade da busca pelo 
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direito à educação pela via Judicial, levando em consideração que no 
aspecto legislativo já existem inúmeras ações versando sobre a 

temática. Embora exista vasta legislação em âmbito federal versando 
sobre a educação principalmente dando diretrizes gerais, estas leis 
nem sempre são efetivadas, já que faltam ações governamentais 
eficazes que viabilizem a materialização do direito à educação. O 

grande problema é entender por que este direito à educação, mesmo 
sendo um direito consagrado pela nossa Constituição e necessário 
ao desenvolvimento da cidadania ainda não é plenamente efetivado 
tendo diversas demandas sendo pleiteadas em âmbito Judicial.    

A legislação brasileira, atenta à necessidade de inclusão da 
família como importante órgão de desenvolvimento do cidadão 
incube aos pais o dever de zelar pela educação dos filhos, sendo 
vários dispositivos que tratam da temática, quais sejam: o artigo 6° 
da Lei de Diretrizes e Bases, por exemplo, impõe que os pais ou 

responsáveis devem efetuar a matrícula dos menores no ensino 
fundamental a partir dos 06 (seis) anos. Já o Estatuto da Criança e 
Adolescente, nos seus artigos 4º e 22º, bem como a Constituição 
Federal no artigo 227° dispõe que a educação é dever da família, em 
conjunto com a sociedade e o Estado.  

A formação do educando depende de uma harmonia entre a 
estrutura escolar e formação familiar, pois a sua formação como 
cidadão poderá ser comprometida se apenas tiver uma boa estrutura 
escolar e o desinteresse familiar. Portanto, compete aos pais zelarem 
para que os educandos possuam as melhores condições para seu 
pleno desenvolvimento. E os pais, fazendo sua parte em visar 
garantir a educação de seus filhos, ao perceber que o direito 

fundamental à educação não está sendo garantido de forma 
satisfatória, se dirigem ao judiciário para então receber essa 

garantia, mesmo que judicializada. 
 Os direitos sociais, no Brasil, foram elencados no artigo 6º 

da Constituição Federal de 1988, garantindo ao cidadão o direito à 
educação, à saúde, à alimentação, dentre outros mais. Esses direitos 
são considerados essenciais, valores supremos para a sociedade, 
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tanto que ganharam a natureza de direitos fundamentais. No 
entanto, apesar de sua declaração no texto constitucional, a 

efetivação desses direitos é bastante complexa frente à sociedade 
plural existente em nosso País. 

Assim, esse cenário atual requer do Poder Público, bem 
como da sociedade maior e melhor cuidado na elaboração e 

exigência de políticas públicas, para que não se desiguale seus 
cidadãos quando da perfectibilização dos direitos ditos 
fundamentais. A promoção desses direitos é, pois mais polêmica do 
que se percebe muitas vezes, o que vem causando divergências 
inclusive no cenário jurídico, tendo em vista a crescente demanda 
judicial para que haja a proteção e efetivação desses direitos. 

Conforme o artigo 29° da Lei de Diretrizes e Bases, a 
instrução infantil é a primeira etapa da educação básica, tem como 
objetivo o desenvolvimento da criança até os seis anos de idade, em 

vários aspectos: físico, psicológico, intelectual e social. Consiste em 
educação infantil o acesso às creches e entidades que cuidem das 
crianças até os três anos de idade e também as pré-escolas no caso 
de quatro, cinco e seis anos. Com a Constituição de 1988 o 
atendimento às crianças com menos de seis anos ganhou 
notoriedade Constitucional, visto que antes este ramo do ensino era 
apenas de índole assistencial, a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
educação conferiu ao governo Municipal o dever de oferecer e 
gerenciar a educação infantil.  

Deve-se ressaltar a natureza jurídica do direito à educação 
infantil, para então demonstrarmos a possibilidade de intervenção 
judicial. O Supremo tribunal Federal manifestou-se sobre o assunto 

mencionando que, a partir do capitulado no art. 208, IV, da CF/88, 
o direito à educação consubstancia norma cogente. No mesmo 

processo, o Ministro Marco Aurélio Mello (2010) averbou que o 
dever inserto no artigo 208, IV, da Carta Fundamental impõe 
observância irrestrita, não cabendo tergiversar mediante escusas 
relacionadas com a deficiência de caixa. Podemos então entender 
que o direito à educação infantil é um direito público-subjetivo. 
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Segundo a Desembargadora Des. Maria Olivia Alves (2007), o direito 
à educação infantil é considerado um direito líquido e certo, sendo 

um dever do município assegurá-lo. Vejamos:  
 

As crianças de zero a seis anos têm garantido, por expressa 

disposição constitucional, o direito, não em tese, não imaginário, 
não meramente ideal, mas concreto, efetivo, de atendimento em 

creche e pré-escola. Nada mais é necessário se dizer que um tal 
direito seja exercido. Nenhuma outra lei ou qualquer medida 
legislativa é necessária para a exequibilidade dessa prestação. Está 

claramente identificada a pessoa obrigada à prestação. Está 
também precisamente identificado, da mesma forma com singular 
clareza, o objeto dessa prestação social. [...] É direito líquido e 

certo. 

 
 Como já ressaltado, apontaremos o Poder Judiciário como 

uma via para a efetivação ao direito à educação, o que se faz 

necessário vislumbrar são os limites e a legitimidade das decisões. 
Mesmo com vasta legislação, a educação infantil ainda não consegue 
amparar todas as crianças, esbarrando muitas vezes em questões 
econômicas.      

No entanto, quando se busca através de uma via Judicial o 
direito à educação, e um juiz defere o pedido, por exemplo, de uma 

vaga em creche, está o Poder Judiciário invadindo a competência dos 
outros poderes, ou está criando uma política pública por via judicial, 
ou ainda podemos levantar a questão de que quando o Poder 
Judiciário realiza uma política pública, estaria usurpando o poder do 
povo que escolheu para representá-los os Poderes Executivo e 
Legislativo e não o Poder Judiciário?   

Nesse aspecto, a doutrina diverge, ora defendendo esta 
postura ativista do Judiciário, ora se posicionando contra. Vejamos 
conforme Sílvio Dobrowolski (2012):  
 

[...] o Judiciário, nos tempos atuais não pode propor-se a exercer 
função apenas jurídica, técnica, secundária, mas deve exercer 

papel ativo, inovador da ordem jurídica e social, com decisões de 
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natureza e efeitos marcadamente políticos. 

Nessa linha de raciocínio, Peter Häberle (1997) também 
defende a importância do ativismo judicial nas democracias mais 

jovens, ele entende ‘ser saudável’ para as ‘novas repúblicas’ o 
ativismo judicial praticado pelos tribunais que, através de sua ação 
no tecido social, obriga os demais poderes a agirem também.   

O fato é que mesmo o Poder Judiciário sendo uma válvula de 
escape para assegurar a educação infantil, tal ampliação em seu raio 
de atuação não pode ter qualquer resquício de incompatibilidade 
com os ideais democráticos. Ou seja, deve existir um equilíbrio entre 
fornecer ao cidadão a garantia de seus direitos e limitar cada poder 
político à suas funções constitucionais. O grande risco desta 
excessiva atuação judicial é o desequilíbrio que gera em relação à 
separação e harmonia entre os poderes além das questões 
orçamentárias que breve destacaremos.  

Segundo Gisele Cittadino (2002) muitos autores afirmam 
que quando se deixa por conta dos tribunais estabelecerem uma 
síntese interpretativa dos valores constitucionais forjados pelo povo, 
o processo de judicialização da política atua contrariamente ao 
império da lei. O Judiciário não deve abdicar de sua função, mas deve 
respeitar os limites que os procedimentos processuais lhes impõem.  

Como demonstra Lenio Streck (2009, p.72): 
 
De pronto, consigno que, quando o Judiciário age – desde que 
devidamente provocado no sentido de fazer cumprir a 

Constituição, não há que se falar em ativismo. O problema do 
ativismo surge exatamente no momento em que a corte extrapola 
os limites impostos pela Constituição e passa a fazer política 

judiciária, seja para o bem, seja para mal. 
 

Uma decisão em que o Poder Judiciário, além de estabelecer 
a possibilidade de criação de políticas públicas perante a omissão dos 
demais poderes, afirma que questões de cunho orçamentário não 
podem ser legítimas para justificar o abandono à educação infantil. 
No Recurso Extraordinário n. 410.715, o STF ordenou fazer valer o 



Volume 4: Democracia e Normatização | 301 
 

artigo 211, §2º da Constituição independente das alegações 
orçamentárias, mencionando que educação infantil, por qualificar-

se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu 
processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias 
da administração pública, nem se subordina a razões de puro 
pragmatismo governamental.   

Segundo menciona o artigo 222 §2° da Constituição Federal, 
os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil, o Supremo também manifestou no sentido de que 
o direito à educação infantil, não poderá ser sonegado mediante 
conveniência do Poder Executivo Municipais, por tratar-se de 
preceito constitucional vinculante.  

Vale ressaltar que quando questionados estes tipos de 
decisões, um aspecto importante sempre levantado é a ofensa à 
separação dos poderes. No caso, a interferência do Judiciário em 

questões de cunho executivo. No mesmo recurso supracitado, o 
relator Gilmar Mendes fundamenta sua decisão e justifica esta 
atuação judicial quando da omissão dos poderes na implementação 
dessas políticas públicas,  que sonegam os direitos e ferem por 
consequência a Constituição.  Afirmando a legitimidade das ações 
judiciária para cumprimento e aplicação direta da Constituição.   

Embora resida, primariamente, nos poderes Legislativo e 
Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, 
revela-se possível, no entanto, ao poder judiciário, determinar, ainda 
que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas 
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas 
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - 

por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a 

comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais 
impregnados de estatura constitucional.  

Nesta seara, tanto a sonegação do direito das crianças à 
educação, quanto à violação dos limites orçamentários estão de 
alguma forma sendo inconstitucionais, visto que o posicionamento 
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do STF no sentido de efetivar o direito à educação infantil mesmo 
em face do Poder Executivo quando alega falta de receita e de 

planejamento orçamentário, para fins de vagas em escolas e creches, 
por exemplo. É importante ressaltarmos que a lei 8.069/90 deu à 
educação o status de prioridade pública.  

Recebendo inclusive a prioridade para a formulação e 

realização de políticas públicas. Outro aspecto importante que 
devemos analisar é que quando uma decisão judicial defere a 
efetivação de um direito social, por exemplo, a educação infantil, 
uma vaga em creche ou a construção de uma escola, este Poder não 
possui a legitimidade de apontar qual é a fonte para obter este 
recurso. Deve-se então ser encaminhado ao setor de gestão do 
município que detém a competência para tal ação que indicará de 
onde virão os recursos para o cumprimento da sentença judicial, que 
deverá ser cumprida da melhor maneira que atenda à educação da 

criança. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente trabalho foi analisada a importância da 
educação para a formação do cidadão, bem como o dever da família, 
sociedade e Estado, tendo como pano de fundo a ideia de justiça de 
Amartya Sem. Sabemos que a educação é um direito essencial ao 
desenvolvimento da sociedade, e que foi deixada em segundo plano 
por diversas vezes, ora sendo um direito de todos, e responsabilidade 
do Estado, ora limitando o seu acesso e aparecendo o Estado como 
figura apenas subsidiária na concretização deste direito. Até que em 

1988, a Constituição Cidadã eleva o status da educação sendo um 
direito de todos e dever da família, Estado e sociedade.    

Embora hoje, o Estado tenha despertado na criação de 
programas que impulsionem a concretização da educação, ocorre o 
descaso e omissão do legislador quando da propositura e 
abandono/arquivamento de projetos de lei que deveriam melhorar 
o cenário da educação. Se por um lado os parlamentares deixaram 
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de aprovar leis que ajudariam no desenvolvimento da educação, 
sendo que a omissão do legislador faz com que questões importantes 

que deveriam ser resolvidas nas arenas políticas, deságuem no 
Poder Judiciário, fortalecendo o protagonismo judicial.    

Claro que a solução em um Estado Democrático de Direito 
seria que os poderes agissem de forma adequada quanto às suas 

competências, sem sonegação ou invasão de um poder por outro. 
Mas esta ainda não é uma realidade em nosso país, portanto cabe ao 
Judiciário manifestar-se, quando comprovada a má gestão do 
administrador, principalmente para garantir os direitos relativos à 
educação que são como já demonstrados prioridades de nosso 
ordenamento e objeto de transformação da realidade social. Porém, 
suas decisões sempre devem ser fundamentadas de maneira 
racional e em conformidade com a Constituição.  

É clara e cristalina que a efetivação dos direitos deve ser 

buscada, sendo que a ideia de Tripartição dos Poderes não pode ser 
óbice para tal realização, principalmente no que se refere aos 
direitos essenciais a uma vida digna.  Para Sen, deve-se buscar a 
justiça, e a instituição Judiciário, é um meio sim, para 
operacionalizar a justiça. Assim, a atuação judiciária no sentido de 
garantir esses direitos deve ser bem vista, se vier calcada nos ideais 
de justiça e bom senso, obviamente respeitando as escolhas 
legítimas feitas pelo legislador e ser deferentes para com o exercício 
razoável de discricionariedade técnica pelo administrador. 

  Não podemos nos eximir de assumir que o protagonismo 
judicial tem sido a “solução” para muitas situações, contudo, é 
necessário bastante cuidado com este “remédio”, pois o mesmo deve 

ser eventual e controlado, devendo ser usado em casos de extrema 
importância, não apenas deixando ao livre alvedrio dos magistrados 

decidirem conforme sua discricionariedade.  
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CAPACIDADES NA ECONOMIA DIGITAL: UMA 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DA TEORIA DE JUSTIÇA DE 

AMARTYA SEN NA NORMATIZAÇÃO DAS 

REPERCUSSÕES DAS INOVAÇÕES 

 

Alexander Pibernat Cunha Cardoso1 
 

1 A TRANSIÇÃO AO NOVO PARADIGMA SOCIOECONÔMICO E 
TECNOLÓGICO DA ECONOMIA DIGITAL 

 
 

Inegavelmente, do início do período abarcado pelas grandes 
revoluções industriais até a presente data, os tecidos sociais foram 
substancialmente alterados por suas interações com novas 
tecnologias (CASTELLS, 2016. p. 87- 133). Com efeito, o referido 

período tem demonstrado progressiva correlação entre os avanços 
tecnológicos e os fatores sociais – desde o acelerado 
desenvolvimento tecnológico até a expansão populacional outrora 
inédita, tal como foi a relevância da máquina a vapor, do tear 
mecânico e da locomotiva para a criação da economia fabril do 

século XIX, resultando em intensas lutas sociais e movimentos 
trabalhistas. Igualmente, no século XX, a exploração de combustíveis 
fósseis e outros recursos escassos é atrelada à grandes conflitos e ao 
impacto ambiental da raça humana neste planeta. 

Contudo, desponta, nas últimas décadas, uma aparente 
transição paradigmática, propiciada pela interação de novas 
tecnologias e pelos seus impactos nas estruturas socioeconômicas. 
Tais fenômenos são denominados e caracterizados de forma distinta 

por diversos autores e organizações, ressaltando-se, no presente 
trabalho, o conceito do paradigma da Economia Digital, como 
reconhecido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico, o da Quarta Revolução Industrial de Klaus Schwab, 
                                                            
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação da Escola de Direito da PUC-RS. Pós-graduado em Direito, 
Mercado e Economia pela PUCRS. Advogado.  
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promovido no Fórum Econômico Mundial, o da Economia 
Informacional de Rede, de Yochai Benkler2. 

 Conquanto não seja objeto deste trabalho traçar análise 
crítica a respeito dos referidos conceitos3, parece consenso que, para 
os referidos autores, tal alteração tem em sua base o processo de 
digitalização das relações interpessoais e econômicas, sobretudo 

provocada por dois fenômenos tecnológico-sociais4. O primeiro diz 
respeito à consolidação da internet como nova tecnologia de 
propósito comum – permitindo a criação de uma verdadeira 
sociedade de rede (CASTELLS, 2016). A respeito, diversos estudos 
têm estabelecido que a internet, sobretudo o acesso às redes de 
banda larga, é um fator preponderante para o desenvolvimento 
econômico sustentável, para a criação de emprego e 
desenvolvimento da mão de obra, bem como permite a expansão da 
democracia e transformação social (GELVANOVSKA; ROGY; 

ROSSOTTO, 2014). Com efeito, em estudo empírico, George Clarke 
et al. descobriram robusta correlação entre a qualidade do acesso à 
internet e o crescimento econômico das empresas. Consonante os 
autores (CLARKE; QIANG; XU, 2015 p. 2): 

 
We find evidence that the Internet acts as a general-purpose 

technology: firm growth and productivity are much higher when 
Internet access is greater and when firms use the Internet more 
intensively; and Internet access benefits firms in both high- and 

                                                            
2 OECD. Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy: Action 1. Paris, OECD: 2015. SCHWAB, 
Klaus. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum: 2016, BENKLER, Yochai. 

The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom. S.L. Yochai 
Benkler: 2006.  

3 Optar-se-á, no presente trabalho, por utilizar o termo Economia Digital com referência a este novo 
paradigma apenas para clareza conceitual.  

4 Neste sentido, Yochai Benkler: The most advanced economies in the world today have made two 

parallel shifts that, paradoxically make possible a significant attenuation of the limitations that 

market-based production places on the pursuit of the political values central to liberal societies. The 
first move, in the making for more than a century, is to an economy centered on information […] and 

cultural […] production […]. The second is the move to a communications environment built on cheap 

processors with high computation capabilities, interconnected in a pervasive network- the phenomenon 
we associate with the Internet. (BENKLER, Yochai. op cit.)  
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low-tech industries, firms of all sizes, and exporter and non-

exporter firms. Small firms appear to benefit more from the 
Internet than large firms do. We find that firms grow faster and 
are more productive in countries with better Internet access and 

in regions of countries where firms use the web more intensively. 
Correlations between firm performance and Internet access are 
robust to different model specifications. […] An interpretation is 

that cheap new communication technologies allow SMEs to 
expand their markets and improve technology to a greater extent. 

 
Similarmente, Yongsoo Kim et al estimaram que o aumento 

de 10% da penetração de serviços de fornecimento de banda-larga 
no mercado dos países em desenvolvimento correlato com o 
aumento médio de aproximadamente 1.38 no produto interno bruto 
dos países (YONGSOO; KELLY; RAJA, p. 25)5.  

O segundo fenômeno, por sua vez, diz respeito à proliferação 

e descentralização da capacidade de processamento computacional 
em aparelhos progressivamente mais avançados e de aplicação 
ubíqua. Catalisa-se, assim, a criação de novos fatores como o 
atrelamento em redes de objetos que outrora não transmitiam e 
recebiam informações, e consequentemente, passam assumir 
comportamentos e funcionalidades distintas6. Este desenvolvimento 

                                                            
5 Ademais, o relatório Broadband Networks in the Middle East and North Africa Accelerating High-

Speed Internet Access do Banco Mundial ilustra a relevância da internet como meio de interação sócio-

política, como constatado durante os movimentos que ocorreram no Oriente Médio e norte da África 
no final da primeira década do Século XX: [B]roadband is an enabler of democracy and social 

transformation, as witnessed by the powerful role played by new and social media networking during 

the Arab Spring. Despite being a latecomer in the introduction of Internet services, the effects of 
enhanced connectivity in the Middle East have already transformed societies in the region to a large 

extent. With the recent uprisings taking place in a number of countries, the Internet has played a key 

role in advancing social inclusion, accountability, human rights, and civil engagement. (WORLD 
BANK. Broadband Networks in the Middle East and North Africa Accelerating High-Speed Internet 
Access. op. cit. p. 25) 

6 Um exemplo de novo fenômeno tecnológico decorrente da universalização dos computadores é a 

Internet das Coisas, ou IoT, sigla em língua inglesa. A respeito, Luigi Atzori et al ressaltam que: In 

contrast to currently dominant paradigm within Internet which is based on human-to-human 

interaction, IoT paradigm proposes a novel emerging paradigm of thought which postulates that any 
object, identified with a unique identifier will be considered as interconnected. [...] Those objects can 

be transformed in ways that they can be understood better by reacting to and with their environment 

in a more advanced and meaningful manner. [...] IoT paradigm is consistently envisioned as a system 
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é estritamente interligado com a influente observação de Gordon 
Moore, de que a capacidade de processamento dos circuitos 

integrados- componente central deste novo paradigma- tem 
crescido exponencialmente7. 

Este segundo elemento, contudo, apresenta maior 
relevância à medida que é atrelado também com a criação de 

sistemas de inteligência artificial8. De forma bastante singela, a 
literatura especializada ressalta que os sistemas de inteligência 
artificial consistem em mecanismos os quais são capazes de exibir 
características associadas ao comportamento humano (BARR, 1981), 
de reagir ao ambiente de alguma forma atrelada à noção de 
racionalidade (RUSSEL; DEWEY; TEGMARK, 2015), de resolver 
problemas complexos de maneira a reconhecer padrões com base 
na experiência (BORANA, 2016) ou mesmo simular 

                                                            
of interlinked and thus interdependent objects. (ATZORI, Luigi. IERA, Antonio. MORABITO, Giacomo. 

The Internet of Things: A survey. in: Computer Networks, vol . XXX 2010. Disponível em: 

https://www.researchgate.net/profile/Luigi_Atzori2/publication/222571757_The_Internet_of_Thin
gs_A_Survey/links/546b36df0cf2f5eb180914e5/The-Internet-of-Things-A-Survey.pdf) Vide, ainda: 

ZELENKAUSKAITE, Asta et. al. Interconnectedness of Complex Systems of Internet of Things through 

Social Network Analysis for Disaster Management. in : Proceedings of the 2012 Fourth 
International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems. Washington: 
Setembrom 2012. Disponível em: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2410915 

7 Consoante Erik Brynjolfsson e Andrew Mcafee, esta observação, conhecida como a Lei de Moore, 
resulta em um cenário no qual capacidade de supercomputadores torna-se disponível em brinquedos 

em poucos anos, onde sensores cada vez mais baratos permitem a resolução de problemas outrora 

intratáveis e onde ficção científica persiste a tornar-se realidade Com efeito, Erik Brynjolfsson e 
Andrew McAfee notam que os sensores aplicados nos aparatos de computação móvel- tais como 

microfones, câmeras e acelerômetros- têm se tornado essencialmente chips de computação e, 

portanto,  became subject to the exponential improvement trajectory of Moore’s Law BRYNJOLFSSON, 
Erik. MCAFEE, Andrew. op. cit. 

8 O estudo sobre inteligência artificial incorre em grande complexidade conceitual, desde a cunhagem 
do termo em 1956, na Conferência de Darthmouth sobre Inteligência Artificial, em decorrência de sua 

proposição pelo professor John McCarthy. Contudo, como o próprio autor ressalta, The idea of an 

intelligent machine is old, but serious work on the artificial intelligence problem or even serious 

understanding of what the problem is awaited the stored program computer. We may regard the 
subject of artificial intelligence as beginning with Turing’s article Computing Machinery and 

Intelligence (Turing 1950) and with Shannon’s (1950) discussion of how a machine might be 

programmed to play chess (MCCARTHY, John and HAYES Patrick John. Some philosophical 
problems from the standpoint of artificial intelligence. Stanford University Stanford, 1969. 
Disponível em: http://www-formal.stanford.edu/jmc/mcchay69.pdf). 
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comportamentos como percepção, aprendizado, reconhecimento, 
uso de linguagem e símbolos910( LUGER, 2015, p. 39-53). 

Ademais, além dos aspectos relativos à sua conceituação e 
das aplicações da inteligência artificial, cumpre ressaltar a 
exponencialidade da mudança atrelada a estes sistemas. Nesta 
senda, John Markoff ressalta que nos últimos anos ocorreu uma 

aceleração do aprimoramento de suas tecnologias componentes 
(MARKOFF, 2014.).  

De toda forma, é mediante a conjugação dos elementos 
tecnológicos centrais da Economia Digital- em especial, os 
fenômenos aqui tratados da redificação da sociedade por meio da 
internet e da expansão dos mecanismos de computação e sistemas 
de inteligência artificial- que o influxo das repercussões deste 
paradigma se apresenta. Spyros Makridakis, similarmente a Klaus 
Schwab, cinge as revoluções tecnológicas na industrial, na digital e 

na vindoura revolução da inteligência artificial. A tabela abaixo 
apresenta a evolução das tecnologias (MAKRIDAKIS 2017, p.46-60). 

  

                                                            
9 A respeito, vide: SOŁTYSIK-PIORUNKIEWICZ, Anna . Et al. E-health artificial intelligence system 
implementation: case study of knowledge management dashboard of epidemiological data in Poland. 

In: International Journal of Biology and Biomedical Engineering, 2014. Cumpre, ainda ressaltar o 

conceito de Patryck Hayes e John McCarthy, para os quais: [A]n entity is intelligent if it has an adequate 
model of the world […], if it is clever enough to answer a wide variety of questions on the basis of this 

model, if it can get additional information from the external world when required, and can perform 

such tasks in the external world as its goals demand and its physical abilities permit. According to this 
definition intelligence has two parts […].  The epistemological part is the representation of the world 

in such a form that the solution of problems follows from the facts expressed in the representation. The 

heuristic part is the mechanism that on the basis of the information solves the problem and decides 
what to do. (MCCARTHY, John and HAYES Patrick John. op. cit. p. 7) 

10 Sinteticamente, estas concepções são distinguidas por Peter Norvig e Stuart Russel entre as 

definições que atribuem peso: a) À correlação dos sistemas artificiais com a cognição ou atuação de 
forma similar à observada nos humanos ou; b) A compreensão ou atuação destes sistemas de forma 

compatível com o que venha a ser previsto por modelo de tomada de decisões embasados nos axiomas 

da racionalidade. (NORVIG, Peter. RUSSEL, Stuart. Artificial Intelligence: a modern approach. New 
Jersey: Prentice- Hall: 1995). 
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No presente artigo, expõe-se, ainda que superficialmente, dois 

impactos de grande relevo deste novo paradigma. O primeiro diz 
respeito à construção de novos modelos de negócios decorrentes do 
ingresso destas tecnologias, o que vem a alterar não somente a 
forma com que os mercados atuam, mas constrói nova função de 
produção, embasada em novos formatos e motivos de atuação 

humana já há muito debatidos11. Leciona Yochai Benkler que tal 

                                                            
11 Como ressalta Spyros Makridakis: The widespread utilization of the Internet has provided two 

significant tools for start-ups that can utilize crowd funding and crowd creativity to improve their 
chances of success […]. Breakthrough ideas can come from anywhere and they do not require 

expensive laboratories or huge financing to develop and market. This means that garage operations, 

small offices in incubators or accelerators, as well as cubicles in universities, can provide an initial base 

for start-ups that can emerge everywhere outside Silicon Valley as their value in wealth creation is 
becoming obvious. […] What is even more interesting than just “largeness” is the market capitalization 

of digital versus traditional firms. [ ...] There are some important differences between the two groups. 

The number of employees of digital firms is about 15% of those of traditional ones while the market 
cap of the former is more than 67% that of  the latter, whereas the revenues of traditional firms is 

more than 218% that of digital ones. (Ibidem). A observação deste fenômeno empírico tem 

reverberado na seara teórica econômica, chegando-se a propor uma nova forma de avaliação 
econômica das empresas – cujas repercussões legais são drásticas sobretudo no mercado de capitais. 

Com efeito, ressaltam Romana Cizinska et al: The economic value of a firm has been assessed mainly 

as a function of direct revenues, or as a sum of claims from creditors and equity holders. However, in 
the context of the digital economy, this approach is unworkable for both regulators and investors. 

Organizations proliferate and reach large scale long before  there is any meaningful data available to 

quantify revenues, or assess the quality of the business model. Moreover, due to the network nature 

of digitally native companies (or the digital branches of brick and mortar firms), it is clear that they 
do not exist in isolation, but are actually influenced and exercising influence in other firms and 

networks. (Cizinska, Romana. Krabec, Tomas. Venegas, Percy. FieldsRank: the network value of the 

firm. In: International Advances in Economic Research, 2016, Vol.22(4), p.461(3). Disponível em: 
http://primo-pmtna01.hosted.exlibrisgroup.com/PUC01:TN_gale_ofa476559807 ) 

http://primo-pmtna01.hosted.exlibrisgroup.com/PUC01:TN_gale_ofa476559807
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nova função de produção passa a integrar produção cooperativa 
entre grupos sociais (BENKLER, 2016):  

 
The core technologically contingent fact that enables social 

relations to become a salient modality of production in the 
networked information economy is that all the inputs necessary to 
effective productive activity are under the control of the individual 

users. […] The computer processors, data storage devices and 
communications capacity necessary to make new meaningful 

conversational […] are also under the control of the same 
individual users.  

 
Exemplo deste cenário é visível no mercado financeiro, 

mediante fenômeno conhecido como fintech, derivado da contração 
das palavras tecnologia financeira em língua inglesa. Thomas Dapp 

et al sintetizam o fenômeno consoante suas duas principais matrizes 

(DAPP, 2014): 
 

On the one hand, FinTech could be understood as a financial 
service, which is intervened by innovative technologies in order to 
satisfy the major requirements of “tomorrow”: high efficiency, cost 

reduction, business processes improvement, rapidity, flexibility, 
innovation (Dapp et al. 2014). On the other hand, the term 
“FinTech” is also used to refer to companies – and, what is even 

more common, to start-ups – which serve as enablers of such 
kinds of services. 

 
A atuação destes processos de inovação no setor financeiro 

pode ser exemplificada com as aplicações de telefonia financeira, ou 
mobile-finance. Trata-se de fenômeno que, utilizando a 

transferência de créditos de chamadas entre usuários de celulares, 
permite-se o acesso a sistemas financeiros nos países com deficitária 
cadeia bancária, sobretudo na África subsaariana. Jake Kendall e 
Rodger Voorhies ressaltam que: 

 
Mobile finance offers at least three major advantages over 
traditional financial models. Fist, digital transaction is essentially 
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free. […]. Second, mobile communications generate copious 

amounts of data, which banks and other providers can use to 
develop more profitable services […]. Third, mobile platforms link 
banks to clients in real time. This means that banks can instantly 

relay account information or send reminders […]. 

 
Com efeito, o principal sistema utilizado, o M-Pesa, criado 

por parceria entre a companhia de comunicações Vodafone e bancos 
africanos, é utilizado por mais de 62 % da população queniana, bem 
como 47% na Tanzania e 26 % em Uganda – todos países com 
notável déficit de acesso da população ao sistema financeiro12.  

Por outro lado, se tais novos formatos de operação no 
mercado financeiro permitem a expansão em áreas deficitárias, 
também impõem grande dificuldade para a manutenção do 
complexo sistema regulatório do setor naquelas nações mais 

avançadas13. Neste sentido, Douglas Arner et al(ARNER; BARBERIS; 

BUCKLEY):  
 

[T]he types of entity that uses the technology to deliver a financial 
product or service changed; FinTech is no longer the preserve of 
traditional financial institutions. This becomes even more 

challenging in the context of […] emerging markets, in which 
technology companies are increasingly playing a more important 

role in financial services than the often inefficient and 
underdeveloped traditional financial institutions. This is precisely 
where the current debate and discussion around FinTech 

regulation lies. The solution is to devise an approach that balances 
the views of the technology industry, financial actors, and 

                                                            
12 Um relato da implementação do referido sistema foi publicado por Nick Hughes e Susie Lonie. Vide: 

HUGHES, Nick. LONIE, Susie. M-PESA: Mobile Money for the unbanked turning cellphones into 24-

hour tellers in Kenya. in: Innovations: Technology, Governance, Globalization. volume 2, número 
1-2, 2007. p.63-81. Disponível em: http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/itgg.2007.2.1-
2.63. 

13 Neste sentido é o alerta de John Dwyer:  If regulation is to remain efficient and effective then it needs 
to transition towards something far more dynamic which reflects the disruption that is happening 

within FinTech. This means it needs to become highly data acquisitive, use real-time information, 

incorporate algorithms, and analytics. (DWYER, John. Entrevista disponível em: 
http://www.simcorp.com/en/insights/journal/growth-of-regtech-and-regulatory-automation) 
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regulators, and is proportionate to their obligations towards 

protecting consumers and market stability. Striking the proper 
balance requires understanding regulators’ raison d’etre and the 
reasons behind the rules they enforce, and providing education for 

start-ups on their regulatory obligations. 
 

No que concerne ao segundo impacto do referido 

paradigma, se as Revoluções Industriais substituíram o uso da força 
humana e animal nas tarefas manuais, as novas tecnologias têm o 
condão de suplementar e substituir a atuação humana em atividades 
intelectuais mais elevadas, sobretudo naquelas que envolvem 
padrões emergentes. Neste sentido, ressaltam Andrew McAfee et al 
que as novas tecnologias impactam na correlação entre o mercado 
de trabalho e a produtividade. Consoante gráfico, percebe-se que 
nos últimos anos tem sido revertida a correlação entre 
produtividade e nível de emprego14:  

 
  

                                                            
14 Consoante os autores: Machines are substituting for more types of human labor than ever before. As 

they replicate themselves, they are also creating more capital. This means that the real winners of the 
future will not be the providers of cheap labor or the owners of ordinary capital, both of whom will be 

increasingly squeezed by automation. Fortune will instead favor a third group: those who can innovate 
and create new products, services, and business models. 

The distribution of income for this creative class typically takes the form of a power law, with a small 

number of winners capturing most of the rewards and a long tail consisting of the rest of the 

participants. So, in the future, ideas will be the real scarce inputs in the world -- scarcer than both 
labor and capital -- and the few who provide good ideas will reap huge rewards.  (BRYNJOLFSSON, 

Erik. MCAFEE, Andrew. SPENCE Michael. New World Order: Labor, Capital, and Ideas in the Power 

Law Economy. in: Foreing Affairs. [s.n.] Jul/Ago 2014. Disponível e: 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-06-04/new-world-order) 
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O descolamento do desenvolvimento econômico com o nível 
de emprego corrobora com as estimativas de que grande parte dos 
empregos de nível intermediário- em especial aqueles relativos a 
estabelecimento de padrões, deverão ser substituídos por 
algoritmos15. Com efeito, Carl Frey e Michael Osborne estimam que 
(FREY; OSBORNE, 2017. p. 254–280):   

 
[K]nowledge work automation tools and systems could take on 

tasks that would be equal to the output of 110 million to 140 million 
full-time equivalents (FTEs). It is possible that this incremental 
productivity—which does not include any estimate of the value of 

                                                            
15 Em estudo pela empresa de consultoria Mckinsey, Michael Chui et. al. mencionam similar conclusão: 
While automation will eliminate very few occupations entirely in the next decade, it will affect portions 

of almost all jobs to a greater or lesser degree, depending on the type of work they entail. Automation, 

now going beyond routine manufacturing activities, has the potential, as least with regard to its 

technical feasibility, to transform sectors such as healthcare and finance, which involve a substantial 
share of knowledge work. (CHUI, Michael. MANYIKA, James. MIREMADI, Mehdi. Where machines 

could replace humans—and where they can’t (yet). in: McKinsey Quarterly. Jul. 2016. Disponível em: 

http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-
could-replace-humans-and-where-they-cant-yet) 
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higher quality output due to better knowledge tools—could have as 

much as $5.2 trillion to $6.7 trillion in economic impact annually 
by 2025. 
Official Chinese figures report a decline of 30 million 

manufacturing jobs since 1996, or 25 percent of the total, even as 
manufacturing output has soared by over 70 percent, but part of 
that drop may reflect revisions in the methods of gathering data.) 

As work stops chasing cheap labor, moreover, it will gravitate 
toward wherever the final market is, since that will add value by 

shortening delivery times, reducing inventory costs, and the like. 
[R]ecent developments […] will reduce aggregate demand for 
labour input in tasks that can be routinised by means of pattern 

recognition, while increasing the demand for labour performing 
tasks that are not susceptible to computerisation. Offshorable in 
the next decade or two.) [...] 47 percent of total US employment is 

in the high risk category, meaning that associated occupations are 
potentially automatable over some unspecified number of years, 

perhaps a decade or two. 
 

A supracitada transição a um novo paradigma, como 
ilustram os dois aspectos em comento, dão indícios de que se faz 
necessária a revisão das instituições, mecanismos e estruturas que 
outrora correspondiam ao núcleo jurídico-normativo. Com efeito, 
tanto no que concerne à regulação das novas tecnologias e de suas 
repercussões quanto na ponderação de quais serão as 

responsabilidades e limites de atuação dos novos modelos de 
negócios, que repercutem em formatos de atos jurídicos distintos, 
em um quadro crescentemente disruptivo.   

Tal questão, é de se dizer, transpassa virtualmente todos os 
ramos do Direito, da Política e da Ética 16desde o uso de ferramentas 
de análise e predição comportamental em relações de consumo ou 

                                                            
16 Conquanto estivesse Outfried Höffe abordando questão específica à biomedicina, transponível sua 
lição ao presente estudo: A Ética e o Direito não entram em cena apenas como guardas de fronteira e 

instância de vet. Para as Ciências Biológicas, eles justificam, num primeiro momento, espaços de ação. 

(HOFFE, Otfried. Clonagem em Seres Humanos? Um balanço provisório do debate em torno da ética 
jurídica. in: Direito e Filosofia I. Draiton Gonzaga de Souza e Agemir Bavaresco (Orgs). Porto Alegre: 
Letra e Vida, 2013. p. 9 
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de risco de reincidência criminal17 e das novas formas de 
participação nas decisões políticas e acesso a dados pelos cidadãos 

até a atuação em mercados por vezes intrinsicamente ligados à 
efetivação dos direitos fundamentais. 

Contudo, ante aos limites do presente artigo, pretende-se 
aqui elucidar, ainda que de forma bastante superficial, ponto 

relativo à concepção de Amartya Sen sobre o papel da liberdade e 
sua correlação à noção de justiça que embasará os eventuais marcos 
regulatórios. 

Primeiramente, cumpre ressaltar a premissa estabelecida 
que, para a resolução sistêmica da normatização do novo paradigma 
advindo das referidas tecnologias, faz-se necessária a estipulação de 
uma concepção de justiça que permitirá nortear as decisões sobre 
como regular os complexos impactos da criação e acirramento das 
sociedades em rede e para conciliar com a busca pela efetivação dos 

direitos fundamentais frente ao ingresso das referidas tecnologias e 
seus efeitos nos mercados, ilustrados nestes artigo. 

Para tanto, sugere-se aqui que a obra de Amartya Sen se 
apresenta relevante para tal análise- sobretudo quanto a seu 
enfoque nas capacidades dos indivíduos de optarem pelas decisões 
que quiserem em tal ambiente. Conforme leciona o professor (SEN, 
2011, p. 267.): 

 
[A] escolha de um foco informacional – a concentração nas 

capacidades- pode ser muito importante para chamar a atenção 
para as decisões que teriam de ser feitas e a análise das políticas 
que precisam levar em conta o tipo correto de informação. A 

avaliação das sociedades e das instituições sociais pode ser 
profundamente influenciada por informações nas quais a 

                                                            
17 Cumpre ressaltar, contudo, os recentes trabalhos demonstrando que pelo menos alguns dos vieses 

e preconcepções identificados no comportamento humano são emulados pelos sistemas de inteligência 

artificial. A respeito, vide: Caliskan, Aylin, Joanna J. Bryson, and Arvind Narayanan. Semantics derived 
automatically from language corpora contain human-like biases. in: Science. vol. 356, n. 6334, 14 Abril 

2017 p. 183-186. Disponível em: DOI: 10.1126/science.aal4230. http://opus.bath.ac.uk/55288/ e Jeff 

Larson, et al. How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm. Disponível em: 
https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm. 

http://opus.bath.ac.uk/55288/
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abordagem se concentra, e é exatamente aí que a abordagem da 

capacidade faz sua principal contribuição.  

 

Assim, pretende-se trazer de forma bastante sintética como 
a concepção de Amartya Sen poderá ser utilizada como prisma para 
a regulação do novo paradigma sócio-tecnológico que desponta. 
 
2 A TEORIA SUBSTANTIVA DE JUSTIÇA: AMARTYA SEN E A 
ECONOMIA DIGITAL 

 
O celebrado professor indiano ressalta que às teorias 

substantivas de justiça é imprescindível a escolha de um foco 
informacional18, isto é, a determinação de quais características serão 
enfocadas para a avaliação sobre a justiça ou injustiça de 

determinado modelo social19.  A respeito, o enfoque principal que 

Amartya Sen propõe é o deslocamento do papel central dos meios 
como métricas para a definição da equidade distributiva, como 
propunha Rawls, substituindo-a por uma concepção baseada nas 
efetivas capacidades que os agentes têm.  

                                                            
18  Com efeito, ressaltou o autor noutro tarbalho: Any principle of choice uses certain types of 

information and ignores others. A principle can be understood and assessed in terms of the information 

that It demands and the information it rules out. O foco informacional, conforme discorreu o autor, 
deriva-se de uma questão amplamente discutida: a possibilidade  de universalização da moral. A 

respeito, vide: SEN, Amartya. Information and Invariance in Normative Choice, in: SEN, Amartya. 
Rationality and freedom. Cambridge: Harvard University Press, 2002. p.367. 

19 Insta salientar a centralidade à obra de Amartya Sen o contraste entre sua linha de pensamento, 

centrada na abordagem das capacidades dos agentes em optar por quais ações e escolhas farão, com 
aquelas atreladas ao uso de determinado conjunto de bens- incluindo aqui direitos – como 

determinantes para uma teoria de justiça, como utiliza John Rawls, autor com o qual Amartya Sen 

contrapõe em larga medida. Neste sentido, o Sen ressalta que um problema deste enfoque advém do 
fato que bens primários não são propriamente constitutivos de liberdades, mas são meios para seu 

exercício. Neste cenário: One problem is that of valuation. Since means are ultimately valued for 

something else, it is not easy to set up a scheme of valuation of means that would be really independent 

of the ends. […] The main issue is the adequacy of the informational base of primary goods for the 
political conception of justice in Rawls’s sense […]. Primary goods are; thus, general purpose means 

or resources useful for the pursuit of different ideas of the good that individuals may have. (SEN, 

Amartya. A ideia de justiça. op. cit. 285). Vide, ainda: SEN, Amartya. Justice and Capabilty. in: 
Inequality reexamined. Cambridge, Harvard University: 1995. 
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A pertinência do proposto atrelamento da teoria da 
abordagem de Sen como fundamento norteador da regulação dessas 

novas tecnologias pode ser averiguado mediante o exemplo trazido 
neste artigo.  

Com efeito, o exemplo das aplicações no mercado 
financeiro- e em especial dos sistemas de telefonia financeira – 

demonstram que as emergentes tecnologias, ao permitir novos 
formatos de atuação, expandem as capacidades, sobretudo em 
cenários nos quais os modelos tradicionais não se mostram eficazes 
na promoção do desenvolvimento. A respeito, leciona Sen (1975, p. 
12): 

 
This approach to the problem is particularly relevant to vigorous 
debate which has been going on for some time on “appropriate 

technology” or intermediate technology” for developing countries. 
The approach warns us, on the one hand, against taking 
technological possibilities as given, and against making 

development planning a choice out of a given “menu” of 
alternative technologies.  

 
A correlação entre a abordagem das capacidades e as 

emergentes tecnologias não é nova. Robin Mansell, em trabalho 

analisando os impactos da disseminação da internet ainda nos 
primeiros anos do século XXI- sobretudo a criação de um “novo 
divisor” correlato não somente à exclusão social pela não 
conectividade ou o aprimoramento de capital humano (MANSELL, 
2002, p. 407-426)20 – ressaltou que: 

                                                            
20 Consoante o autor: The focus of policy debate on the ‘digital divide’ is overwhelmingly on macro-

level issues of technology access and social exclusion. To a lesser extent there is consideration of micro-

level issues but this focuses mainly on a narrow conception of the capabilities needed to function in a 
society that increasingly favours social interaction mediated by the Internet. This narrow conception 

of capabilities links issues of individual learning and cognitive development principally to human 

capital formation aimed at strengthening the contribution of the work force to the achievement of 

efficiency and productivity gains associated with the use of new media. But if new media applications 
are also envisaged as offering tools for the empowerment of the majority of citizens it is essential to 

redefine the concept of capability to encompass forms of learning and cognitive development that are 

necessary for making sense of a social world of online spaces created by the new media (MANSELL, 
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The implications of the new media are contradictory. Once 

connected, there are no grounds for simply assuming that citizens 
will be empowered to be able to conduct their social lives in 
meaningful ways. There is, therefore, a growing need to examine 

whether the deployment of new media is consistent with ensuring 
that the majority of citizens acquire the necessary capabilities for 
interpreting and acting upon a social world that is intensively 

mediated by the new media. 

 
Mansell ressalta, portanto, alguns dos aspectos atrelados à 

internet, muitos dos quais replicam-se de forma agravada com as 
supracitadas tecnologias. Entre tais elementos, o autor aborda o 
imperativo de os indivíduos obterem as habilidades necessárias para 
lidar com a interconectividade da internet- sobretudo a existência 
de fontes contraditórias, os novos processos de formação de 

identidade e as configurações dominantes de interação nas novas 

mídias (MANSELL, 2002, p. 414). Contudo, os vetores mais 
relevantes elencados pelo autor advêm da distribuição das 
capacidades de operar neste novo paradigma como precondição 
para a distribuição das riquezas (MANSELL, 2002, p. 416) e como 
tais elementos interagem com as culturas e instituições locais 
(MANSELL, 2002, p. 418). Tais fatos, portanto, levam o autor a 
ponderar que a abordagem das capacidades apresenta grande 
impacto: 

 
These biases of new media configurations are inconsistent with 
claims that the new media are technological innovations with the 

potential to empower the majority of citizens. This suggests that 
there is a need to move the rhetoric of debates about the new 
media and social relations towards an examination of the range of 

capabilities and associated new media configurations that would 
be more consistent with the encouragement of deliberative 

democracy.  […]  

                                                            
Robin. From digital divides to digital entitlements in knowledge societies. in: Current sociology, n. 
50 vol. 3. 2002. pp. 407-426. 
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Extending the idea of capabilities to the issue of new media 

development and policy requires a shift away from a focus on the 
causes and consequences of the ‘digital divide’. It suggests the need 
for a focus on what citizens are able to do as a result of their 

interactions with the new media and what capabilities they are 
able to acquire as a result of those interactions. (MANSELL, 2002, 
p. 424) 

 
Dessa forma, acredita-se que existe uma vantagem inerente 

ao uso da abordagem das capacidades para a avaliação das políticas 
públicas em tal cenário de grande avanço tecnológico com efeitos 
disruptivos. Isto porque as novas tecnologias deverão expandir os 
efeitos referidos por Mansell quanto à distinção entre acesso às 
novas tecnologias e capacidade de utilizá-las. Igualmente, tais 
questões conduzirão à necessária avaliação dos instrumentos 
regulatórios que- a exemplo do caso do segmento financeiro aqui 

tratado- poderão, conquanto pretendam tratar o risco de efeitos 
sistêmicos, reprimir o avanço de inovações benéficas aos 
consumidores ou ao desenvolvimento do país. 

 
3 CONCLUSÃO 
 

No presente artigo, buscou-se ilustrar como os efeitos 
disruptivos das novas tecnologias – o que se ressalta, afetará de 
foram desigual os diferentes mercados e países- imporá novos 
formatos de negócios, novas consequências e novos riscos às 
sociedades. Pretendeu-se, por meio do exemplo e dos dados 
apresentados, demonstrar que tais efeitos apresentam a necessidade 
de compor novos formatos para a regulação do ingresso dessas 

tecnologias. 
Propôs-se aqui, contudo, elencar a teoria da justiça de 

Amartya Sen, embasada na abordagem das capacidades, como 
possivelmente o modelo que apresenta maiores vantagens para a 
definição dos objetivos e princípios que regerão atais novos modelos 
regulatórios.  
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DO DIREITO A ALIMENTAÇÃO À SUSTENTABILIDADE: A 

QUESTÃO DO USO DE AGROTÓXICOS E ALIMENTOS 

TRANSGÊNICOS EM UMA ANÁLISE TRANSNACIONAL 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em nosso atual cenário, no Brasil, reforça-se que o direito a 
uma sadia alimentação é um direito fundamental que foi incluído 
após a Emenda Constitucional 064/2010 entre os direitos sociais 
individuais e coletivos.  

Derivado do artigo 225 da Constituição da República do 

Brasil o Direito à Alimentação é, também, fundamento para a 
qualidade de vida. Não basta viver em um ambiente ecologicamente 
equilibrado, é necessário uma série de fatores para se viver, 
respeitado o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, cumpre 

                                                            
1 Acadêmico do 6° período de Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Foi Pesquisador-
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igualmente enfatizar que, a qualidade de alimentação deve ser 
excelente e não prejudicial em qualquer tempo, tanto no presente, 

como no breve futuro, bem como deve ser acessível a todos, pois se 
trata de um direito fundamental. 

Constatado que, a Sustentabilidade não abrange meramente 
os aspectos ambientais (fauna, flora, vegetação), mas seus pilares se 

diversificam inclusive em relação ao social e econômico, torna-se de 
suma importância esta temática, para abordar a alimentação como 
Direito Social que, deve ser proporcionado de forma adequada e 
sustentável. Para isto, discutir a incidência de transgênicos na 
atualidade torna-se um assunto pertinente, verificado que os riscos 
não previstos, mas reais, podem ser devastadores para toda a 
sociedade e, para toda a espécie humana. 

Torna-se adequado neste interim, perceber que na pós-
modernidade o mercado se expandiu de forma avassaladora, assim, 

as relações do mercado ultrapassaram as fronteiras do território 
nacional, podendo inclusive negociar, revender seus produtos por 
todo o mundo. Para compreender este fenômeno denominado 
transnacionalidade, cabe observar que, os produtos alimentícios 
gerados com o estímulo da transgenia possuem riscos que 
acarretam grave prejuízo a toda a humanidade, em suma, presencia 
a Sociedade de Risco que, há tempo já se encontra nas lições do 
Direito, principalmente em questões vinculadas a Sustentabilidade, 
compreender que a evolução traz riscos é um dos desafios a ser 
enfrentado. 

O presente estudo possui por objeto, a análise do Direito à 
sadia alimentação verificado que se trata de direito fundamental 

concernente ao aspecto social da dignidade da pessoa humana. 
Como Problema de Pesquisa, figura a indagação: é possível 

garantir o direito à alimentação observada à sustentabilidade, a 
transnacionalidade e os Direitos Humanos? E parte-se da seguinte 
hipótese: é parcialmente possível, se fosse observado com rigidez 
tanto os tratados internacionais e cooperação entre os países, como 
as políticas públicas a nível nacional e local e a própria Constituição, 
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entretanto percebe-se que o mercado sem o devido controle 
sustentável, prevalece.  

Como objetivo geral busca-se verificar a incidência dos 
transgênicos e agrotóxicos na alimentação do cidadão brasileiro e 
sua prejudicialidade, tanto no cenário nacional, como em todo o 
planeta, considerada a transnacionalidade. 

Em relação ao objetivo específico busca-se compreender a 
veiculação transnacional e a análise dos riscos globais gerados pelo 
livre comércio destes alimentos por todo o mundo, isto, sem a 
devida cautela, considerando a insatisfação contínua do mercado 
pelo lucro desenfreado, não observando a Sustentabilidade Social. 

Para se desenvolver a base lógica deste artigo na fase de 
investigação, optou-se pela adoção do Método Indutivo.  A técnica 
de pesquisa acionada para se cumprir com a finalidade proposta 
pelo método eleito são as de Pesquisa Documental e Bibliográfica, a 

Categoria e o Conceito Operacional. As adoções dessas últimas 
ferramentas são necessárias para se estabelecer, com clareza 
necessária, o Acordo Semântico entre os escritores e o leitor (es) a 
fim de se estabelecer, minimamente, quais são os pressupostos 
teóricos que conduzem o desenvolvimento (PASOLD, 2015, p.204-
213), inclusive ideológico (SAAVEDRA, 2009, p.28), deste estudo.   
 
2 DA EVOLUÇÃO DA SOCIEDADE À ADAPTAÇÃO DOS 
ALIMENTOS A TRANSGENIA E AO USO DE AGROTÓXICOS, 
CONSIDERAÇÕES PERTINENTES 
 

Atualmente, a incidência do uso de agrotóxicos é 

significativa, principalmente em locais que necessitam de 
crescimento econômico e dependem da atividade agropecuária e 

rural como forma de subsistência. Nota-se que a ocorrência de 
produtos tóxicos (agrotóxicos) é utilizada principalmente para o 
combate de pragas e doenças prejudiciais a atividade agrícola 
(PERES; MOREIRA, 2007).   
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Com o término da Segunda Guerra Mundial, evoluiu-se no 
que se refere à tecnologia e por meio da revolução industrial criou-

se maquinarias complexas, capazes de satisfazer a agricultura, 
promoveu-se a expansão dos campos para o cultivo e se 
impulsionou a utilização de fertilizantes químicos e novos 
agrotóxicos sintéticos, que irão conter em suas propriedades 

químicas, substâncias lesivas a saúde humana (MESQUITA, 2001). 
A pequena prática se torna hábito. O modelo disseminado 

leva os pequenos produtores à dependência da política de crédito 
agrícola, que por sua vez, possuía como instrumentos para a 
agricultura eficaz, a drástica utilização de adubos químicos e 
inseticidas consideravelmente prejudiciais ao Homem, bem como ao 
Meio Ambiente (FUNDAÇÃO CARGILL, 2007). 

Apesar de sempre termos uma opinião formada sobre algo, 
comumente fundamentada no senso comum teórico, entendem os 

estudiosos que não se pode afirmar que o uso de agrotóxicos é 
totalmente prejudicial em todos os setores e segmentos da 
sociedade, entretanto a utilização do processo de transgenia dos 
alimentos é algo que preocupa pelo possível risco futuro a ser 
causado ao ser humano.  

Os transgênicos são organismos geneticamente modificados 
em laboratório que tiveram genes estranhos, de qualquer outro ser 
vivo (vegetal ou animal), inseridos em seu código genético visando 
à obtenção de características específicas. Os principais transgênicos 
plantados no mundo são: soja (61%), milho (23%), algodão (11%) 
e canola (5%). Acredita-se que em longo prazo, estes produtos 
podem causar grave prejuízo ao organismo humano, desde alergias 

alimentares até diminuir a imunidade do corpo humano a doenças 
graves, isto a médio-longo prazo, o risco que a maioria das pessoas 

desconsidera na maioria das vezes. 
Entretanto, é preciso dizer que, a utilização de agrotóxicos 

possui igualmente forte impacto no avanço da agricultura, na saúde 
pública, bem como no auxílio juntamente com outros químicos, no 
controle de várias doenças, entretanto sua prática excessiva tem 
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levado o ser humano a um estado de déficit lastimável que corrói 
desde a saúde pública ao Meio Ambiente, tudo ocorre em nome do 

desenvolvimento confundido com progresso e crescimento 
econômico desmedido (MENEZES, 2006). 

Crescer sem observar o Meio Ambiente e, a Sustentabilidade 
em seus mais variados aspectos e pilares é algo que a indústria não 

se conscientiza, talvez porque não obteve uma boa educação 
ambiental. O Desenvolvimento Sustentável possui como 
fundamento o crescimento sem atingir as presentes e futuras 
gerações, logo, um crescimento sustentável. Ilusório é pensar em 
crescimento momentâneo, e ignorar o futuro, o caos pode ser e será 
iminente nestas condições, não vale a pena assumir o risco. 

A grave utilização do senso comum e a desinformação são 
preocupantes. Na busca pelo controle de pragas e crescimento 
econômico, o Homem tem utilizado destes componentes químicos 

agrícolas sem a devida instrução e conhecimento dos métodos de 
aplicação. Essa situação é um fator gerador de eventos catastróficos. 
As pragas que antes eram sensíveis aos agrotóxicos, agora estão se 
adaptando com rapidez aos processos bioquímicos (ALCANTARA, 
2011). Tudo se torna prejudicial tanto aos Direitos Humanos, bem 
como toda a comunidade viva, e até não viva, essencial à vida. 

Para o Amartya Kumar Sen (economista indiano, ganhador 
do Prêmio Nobel de Economia de 1998 — seus trabalhos teóricos 
contribuem para uma nova compreensão dos conceitos sobre 
miséria, fome, pobreza e bem-estar social), o desenvolvimento real 
e pleno, somente será alcançado com a expansão dos âmbitos das 
liberdades solidárias em coabitação com a sustentabilidade. Para ele, 

“desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade 
que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente (…) assim, com 
oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente 
moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros” (SEN, Amartya, 
2000, p.10-26). 
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Ainda, considerando a Teoria da Justiça em Amartya Sen, 
percebida a questão de desigualdade social e de direitos 

fundamentais, a partir disto é possível compreender que: 
  

[…] o clamor das vozes dos pobres, dos esquecidos, dos 

marginalizados, dos excluídos, dos apátridas no mundo é muito 
alto para ser ignorado. […] A compreensão desse universo de 

necessidades, projetos de vida, recursos disponíveis, condições 
geográficas ou climáticas, necessidades sociais, tradição cultural, 
planos relacionados ao futuro, entre outros aspectos demandam a 

necessária averiguação dos limites e da amplitude dos métodos de 
avaliação das desigualdades existentes no interior dos países ou 
sociedades e na relação entre esses. (ZAMBAM, AQUINO, 2016, 

p.70). 

 
3 DA CONSIDERAÇÃO DO CARÁTER SISTÊMICO DAS 
RELAÇÕES AMBIENTAIS E SOCIAIS À OBSERVÂNCIA DO 

CENÁRIO BRASILEIRO 
 
Na pós-modernidade, compreender as relações humanas, 

ambientais, econômicas e sociais deve ir além da fragmentação 
destes fatores, como se fossem autônomos por natureza, tudo está 
interligado.  

Quando se observa o mundo de um modo sistêmico, todos 
nós (Meio Ambiente, Cidadão, Comunidade Não Viva) 
compartilhamos de uma mesma estrutura de vida e estamos 
interligados em laços inseparáveis (CAPRA, 2006). Compreender 
que o ser humano é sujeito de Direitos Fundamentais, inclusive o 
Direito à Alimentação, é indispensável, mas jamais deve se sobrepor 

a qualquer outro ser devido à interdependência da vida. 
Atualmente, no Brasil, usam-se não dois quilos de 

agrotóxicos por hectare, mas quase cinco quilos por cada habitante! 
Preocupante? Utiliza-se o dobro de agrotóxicos referente à 
quantidade de produção que obtemos, e ainda de forma permissiva, 
temos o lastimável título de campeão mundial no uso de agrotóxicos, 
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contaminando desde águas continentais, solo, ar, pessoas de todas 
as idades por meio de seu manejo, ingestão e inalação (BATISTA 

FILHO; MELO, 2012). 
Além de apontar os devidos prejuízos, é importante destacar 

o entendimento da legislação quanto ao tema. No Brasil entende-se 
que os agrotóxicos são produtos e agentes de processos físicos, 

químicos e biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 
pastagens, na proteção de florestas plantadas, e de ambientes rurais, 
urbanos, hídricos e industriais. A finalidade dos agrotóxicos é alterar 
a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as 
substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (BRASIL, 
1989).  

Nesse caso, a lei não aponta a forma, a quantidade e as 
observações cautelares a serem tomadas, portanto, percebe-se que 
nas entrelinhas da lei, no campo da subjetividade, se fere um Direito 
Fundamental previsto na Constituição da República Brasileira. O 
direito à sadia alimentação, que deve ser resguardado e protegido 
pela conscientização de novas ideias, não dependerá somente do 
Direito, mas dos atores sociais, políticos, do mercado, da ciência, da 
governança, entre outros. 

Vários estudos demonstram que lidar com agrotóxicos é um 
grande desafio, principalmente no que consiste a agricultura 
familiar. Alguns problemas surgem com potenciais lesividades, tais 
como: exposição de todo o núcleo familiar aos efeitos nocivos destes 

agentes; contaminação do ambiente intradomiciliar; processos de 
descarte de embalagens vazias; pouca atenção à destinação dos 

resíduos do processo produtivo, dentre outros (PERES; MOREIRA, 
2007). 

Assim, percebe-se que a hipótese levantada encontra 
dificuldades até mesmo no cenário nacional, entretanto, é preciso 
fomentar as discussões no que tange o assunto, estar atento nas 
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questões políticas e nas decisões proferidas. A participação popular 
deve ocupar o seu lugar na sociedade, o seu papel é fundamental em 

uma democracia. 
 
4 DA TRANSNACIONALIDADE, DO DIREITO À ALIMENTAÇÃO 
SADIA E ADEQUADA, UMA NOVA PERSPECTIVA A SER 

ENFRENTADA. 
 
Apesar do vasto assunto, não se pretende o esgotamento do 

tema por meio de dados e apontamentos, contudo, percebe-se que 
essa condição não ocorre somente no cenário local ou regional, 
tampouco somente nacional, mas, sim, de forma transnacional, de 
modo ultrapassa o limite das fronteiras e se torna uma preocupação 
global a ser pensada na esfera internacional conjuntamente com os 
Direitos Humanos. 

Em decorrência da fragilidade dos atores nacionais, espaços 
de debilidade surgem, notadamente após a Segunda Guerra, por 
interesses transnacionais constituídos por meio de instituições 
novas, de difícil caracterização a partir do glossário político-jurídico 
moderno (STAFFEN; BODNAR; e CRUZ, 2011).  

Ressalte-se que, igualmente, a agricultura surge neste 
cenário em igualdade de proporções e suas demandas passaram a se 
tornar demandas transnacionais, englobando de forma econômica a 
questão dos alimentos entre as relações de países que ultrapassam 
as fronteiras e estão plenamente interligados.  

O fenômeno da transnacionalidade ocorre a partir das 
chamadas demandas transnacionais que a sua vez estão 

relacionadas com a questão da efetividade dos chamados direitos 
difusos e transfronteiriços (GARCIA, 2017). A questão da 

transnacionalidade é considerada pela doutrina como ‘’novos 
direitos’, algo a ser compreendido ainda de forma profunda e, 
tutelado pelo Direito.  

Lembra-se inclusive que, nesta temática, requer-se uma 
cooperação internacional, para além da mera legislação 



Volume 4: Democracia e Normatização | 335 
 

internacional e nacional existente. Quando se trata de Guerras, 
Sustentabilidade, Direitos Humanos e questões de ampla relevância 

internacional, torna-se imprescindível analisar esse fator sob o olhar 
da transnacionalidade, pois vários fatores encontrar-se-ão 
aglutinados, não somente econômico, mas social, ambiental, 
cultural, por exemplo. 

Na concepção de Staffen (2015), é preciso compreender que 
o Direito não gravita apenas em relação ao estado-nação, mas sim 
rompe os limites fronteiriços e requer uma tutela eficaz que 
harmonize a convivência e conceda integração nestes novos 
horizontes. O processo de globalização necessita ser compreendido 
como expressão de uma interdisciplinaridade sistêmica 
(COTTORRELL, 2012).  

Nessa linha de pensamento, torna-se necessário um Direito 
Global (compreendido por todos) que abranja os conflitos que 

perpassam a barreira dos ares e das dimensões territoriais e 
marítimas. Verifica-se a imprescindibilidade deste debate - aliado a 
governança, os atores políticos, governantes mundiais – enfatizar 
uma importante função, qual seja, estabelecer as relações 
diplomáticas em prol da Sustentabilidade e dos Direitos 
Fundamentais. 
 
5 CONCLUSÃO 
 

Conclui-se por fim a presente pesquisa, destacando que a 
mesma adotou como objeto a problemática dos transgênicos na 
alimentação e sua potencial prejudicialidade. 

Em relação ao objetivo geral percebeu-se que é de extrema 
naturalidade a incidência de transgênicos e produtos com elevado 

nível de aplicação de agrotóxicos no Brasil, apesar de não apontar 
tabelas gráficas com os respectivos dados, é possível inclusive 
perceber que uma série de alimentos compõe a lista de produtos 
com alta quantidade de agrotóxicos e ainda, outras substâncias 
potencialmente lesivas ao organismo humano.  
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Considerar isto é primordial, visto que não basta se 
alimentar sem pensar no amanhã, torna-se necessário prever os 

riscos. Verificou-se inclusive que a legislação brasileira possui 
grandes falhas no sentido de indicar o uso adequado dos 
agrotóxicos, tal previsão precisa ser requerida e, inclusive necessita-
se ser discutido a questão do símbolo da transgenia nos produtos 

que, apesar de não ter sido objeto da presente pesquisa, tem sido 
objeto de discussão, quando se verifica a insistência do mercado em 
retirá-lo, obviamente para obter mais lucro, mesmo prejudicando a 
população consumidora. 

Em relação ao objetivo específico, ficou evidenciado que as 
novas demandas surgiram de fato na presente pós-modernidade e, 
precisamos nos adaptar a transnacionalidade. Constatou-se que os 
riscos são globais, visto que os produtos são veiculados 
internacionalmente em relações de mercado amplamente lucrativas, 

contudo, estas relações devem estar adequadas a Sustentabilidade 
Social, isto, percebido a boa qualidade à alimentação e o respeito aos 
direitos e garantias fundamentais de todo o cidadão brasileiro e de 
qualquer outra nacionalidade. 

No que concerne o problema da pesquisa restou-se 
comprovada a hipótese de que é parcialmente possível atualmente 
obter uma Sustentabilidade Social integral em relação a temática, 
visto que o mercado com grande interesse econômico em grande 
maioria das vezes desrespeita as normas ambientais-sociais, tão 
somente para obter vantagem em benefício próprio, desrespeitando 
direitos humanos, direitos fundamentais, quando veicula produtos 
com potencial efeito lesivo a médio-longo prazo, com alta 

quantidade de agrotóxicos, com o único intuito de crescimento da 
indústria e do mercado. Destaca-se a parcial possibilidade 

comprovada, considerado que atualmente há certa consciência 
social-ambiental por alguns, contudo ainda falta um grande 
percurso tanto nacional, como internacionalmente. 

Em suma, a presente abordagem não teve como finalidade 
esgotar os assuntos abordados, entretanto teve por intuito despertar 



Volume 4: Democracia e Normatização | 337 
 

do leitor o interesse em relação ao tema, pois se trata de assunto que 
merece atenção e ênfase. Quando a participação popular é efetiva, 

os riscos com certeza poderão ser mitigados, é preciso coragem e 
persistência para nunca desistir dos objetivos da Sustentabilidade. 
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A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ACRÉSCIMO DE 25% 
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INVALIDEZ ÀS DEMAIS ESPÉCIES DE APOSENTADORIAS DO 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Marcelo Michel Portella1 

Tamara Martins Pinheiro2 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A finalidade do trabalho é a demonstração da possibilidade 
de extensão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto 
no art. 45 da Lei 8.213/1993 taxativamente sobre a aposentadoria 
por invalidez, sobre qualquer espécie de aposentadoria do Regime 
Geral de Previdência Social, elevando ser necessário apenas o 

preenchimento de dois requisitos, a saber, a incapacidade para os 
atos da vida diária e a necessidade de cuidador permanente para lhe 
acompanhar. O presente estudo é necessário para sanar a 
desigualdade social hoje existente na aplicação taxativa do texto 

legal, qual será tratada pelos conceitos de Amartya Sen, para ao fim 
demonstrar-se em breves considerações a aplicação prática do 
adicional no âmbito dos Tribunais Regionais Federais brasileiros e 
demonstrar-se que é possível se chegar à ideia de justiça tratada por 
Amartya Sen com a aplicação extensiva do acréscimo.    
 

  

                                                            
1 Graduado em ciências jurídicas e sociais pela Universidade de Passo Fundo – UPF, Especialista em 
Direito Previdenciário pela IMED, endereço eletrônico: marcelo.portella@anhanguera.com 

2 Graduada em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade Anhanguera de Passo Fundo/RS, endereço 
eletrônico: tamara_m.p@hotmail.com; 

mailto:marcelo.portella@anhanguera.com
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2 CONCEITO DO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1993 E A 
CONFIGURAÇÃO DE DESIGUALDADE SOCIAL TRAZIDA PELA 

NORMA 
 
Previsto no artigo 45 da Lei 8.213/913, o adicional de 25% 

(vinte e cinco por cento) é posto taxativamente ao aposentado por 

invalidez e sua finalidade é dar assistência ao segurado que 
necessitar de acompanhamento permanente de terceiro por advento 
de doença grave, concomitante ou posterior à aposentadoria, que 
impeça o exercício das atividades básicas diárias sozinho. 

Pode-se encontrar como justificativa para a criação de tal 
acréscimo sobre a aposentadoria o fato de que o “aposentado por 
invalidez terá maiores custos, pois precisará contratar alguém para 
assisti-lo, ou algum familiar deixará de trabalhar para fazê-lo” 
(AMADO, 2015, p. 542). 

No caso da incidência do referido adicional, inexiste a 
limitação imposta pelo art. 14 da Emenda Constitucional nº 20 que 
prevê a limitação de valor dos benefícios, ou seja, o adicional é um 
extra, podendo, portanto, ultrapassar o limite máximo legal 
estabelecido pela lei em 100% (cem por cento) do salário de 
benefício, chegando assim a obter um total de 125% (cento e vinte e 
cinco por cento), “[...] será um valor fixo recalculado juntamente 
com o reajuste da aposentadoria por invalidez [...]” (AMADO, 2015, 
p. 542). 

Dito adicional tem caráter personalíssimo, eis que previsto 
na lei (art. 45, alínea “c”, Lei 8.213/91) que cessará com a morte do 
aposentado, não sendo transferível aos seus herdeiros, portanto, 

não incorporando o valor da pensão por morte. 

                                                            
3 Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente 
de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento). 

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo: 

a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal; 
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;  

c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. 



Volume 4: Democracia e Normatização | 341 
 

As situações em que o aposentado fará jus ao recebimento 
de tal adicional estão elencadas no Anexo I, do Decreto 3.048/99, 

citando-se alguns casos, tais como cegueira; perda dos membros 
inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível; paralisia 
dos dois membros superiores ou inferiores, incapacidade 
permanente para as atividades da vida diária; entre outros. 

Vale registrar que a relação acima colacionada não poderá 
ser considerada exaustiva, pois, poderá ser comprovado por meio de 
perícia médica legal que o aposentado necessita de auxílio 
permanente de terceiro em razão de alguma doença que não esteja 
alistada no anexo. Justifica-se esta possibilidade, pelo fato da nona 
previsão deixar em aberto qual seria a situação que dá causa a 
incapacidade permanente.  

Da mesma forma entende a primeira turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, conforme se extrai do entendimento 

proferido pelo Relator Desembargador Federal Manoel Erhardr, nos 
autos do processo nº 0002623-80.2013.405.9999 (AC559833/SE, 
julgada em: 22/08/2013):  

 
4. É devido o acréscimo de 25% ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, para os casos em que restar comprovada a necessidade 
constante de auxílio de terceiros. Artigo 45, da Lei 8.213/91. As 

situações em que o aposentado terá direito a essa majoração estão 
relacionadas no Anexo I do Regulamento da Previdência Social 
(Decreto 3.048/99), sendo certo que tal relação não pode ser 

considerada como exaustiva, tendo em vista que diversas situações 
podem levar o aposentado a necessitar de assistência permanente, 
o que pode ser comprovado por meio de perícia médica. [...] 

 

Por sua vez, a Instrução Normativa do Ministério da 
Previdência Social nº 45 de 2010 prevê em seu art. 2044 que se 

                                                            
4 Art. 204. O aposentado por invalidez a partir de 5 de abril de 1991, que necessitar da assistência 

permanente de outra pessoa, terá direito ao acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da 
renda mensal de seu benefício, a partir da data do pedido do acréscimo, ainda que a soma ultrapasse 
o limite máximo do salário-de-contribuição, independentemente da data do início da aposentadoria. 
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restar constatado na perícia médica que o aposentado tem direito ao 
adicional sobre a aposentadoria, deve este ser pago desde logo, 

fixando-se, quando for o caso, junto à data de início da 
aposentadoria por invalidez. Desse conceito se extrai que caso o 
adicional não seja concedido no mesmo momento da aposentadoria, 
mas, o aposentado já fazia jus a ele naquele momento, os valores 

devidos retroagirão àquela data para fins de pagamento. Conforme 
bem acentua Frederico Amado (2015, p. 542): “Esse acréscimo 
deverá ser pago desde a data de início do benefício [...] ou, sendo 
superveniente, a partir da data de entrada do requerimento 
administrativo [...]”. 

Frisa-se inexistir previsão legal que estabeleça ser requisito 
para a concessão do adicional que ao momento do deferimento da 
aposentadoria, o aposentado por invalidez já necessite do auxílio 
permanente de terceiro, ou seja, poderá o beneficiário em momento 

posterior requerer o acréscimo, até mesmo advindo de doença 
diversa da que gerou a aposentadoria, conforme douto 
entendimento trazido acima. 

Ademais, a Instrução Normativa acima comentada prevê no 
caput do art. 204 que a data do pedido de acréscimo é independente 
da data do início da aposentadoria, sendo assim, compreende-se do 
texto legal que o acréscimo poderá ser requerido a qualquer 
momento, seja em conjunto com a aposentadoria, seja após este 
evento. 

Para alguns doutrinadores, o acréscimo é “conhecido como 
complemento de acompanhante” (CASTRO, LAZZARI, 2014, p. 586, 
grifo do autor), para outros, as condições precárias de saúde 

                                                            
 § 1º Constatado por ocasião da perícia médica que o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez 

deverá, de imediato, verificar se este necessita da assistência permanente de outra pessoa, fixando-se, 
se for o caso, o início do pagamento na data do início da aposentadoria por invalidez. 

§ 2° Reconhecido o direito ao acréscimo de vinte e cinco por cento sobre a renda mensal, após a 

cessação da aposentadoria por invalidez, o valor será pago ao segurado e, no caso de óbito, na forma 
prevista no art. 417. 

 3º O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao 
valor da pensão por morte. 
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necessárias ao recebimento do adicional são tratadas como grande 
invalidez ou invalidez maior, como Sérgio Pinto Martins (2014, p. 

346), qual menciona que “grande invalidez é o caso em que o 
segurado precisa de cuidados de terceiros”. 

Dos conceitos doutrinários e do conhecimento de senso 
comum tem-se que qualquer pessoa poderá, em algum momento da 

vida, tornar-se incapacitada para o trabalho e, além disso, para o 
exercício de atividades cotidianas básicas, desde os atos mais 
simples como tomar banho. 

Poderá o aposentado por invalidez, ao momento da 
concessão da aposentadoria estar acometido de doença grave que 
lhe incapacite a ponto de necessitar de acompanhante 
permanentemente. Porém, pode o segurado requerer a 
aposentadoria por invalidez pelo fato de não estar mais apto ao 
desenvolvimento de sua atividade de trabalho, mas conseguir 

realizar atividades básicas sozinho; mais tarde, poderá ser 
acometido por uma invalidez maior, ficando incapacitado para o 
exercício de atividades cotidianas como arrumar fazer uma refeição, 
necessitando a partir daqui de acompanhante.  

Assim, fundamenta-se que poderá um aposentado por 
idade, por exemplo, em momento posterior ao da aposentadoria ser 
acometido de doença grave que lhe exija permanência contínua no 
leito, requerendo que algum familiar ou terceiro esteja o amparando 
e ajudando diariamente. De acordo com a letra da Lei, neste caso 
não seria possível à concessão do adicional de 25% (vinte e cinco 
por cento) sobre o valor do benefício, pelo motivo da aposentadoria 
ser de outra espécie que não por invalidez. 

Porém, se analisados todos os fatores que envolvem a 
fixação do acréscimo, tais como a grande invalidez e a necessidade 

do auxílio diário e permanente de terceiro, percebe-se que a 
majoração seria devida sobre todas as espécies de aposentadoria do 
Regime Geral de Previdência Social, pois qualquer segurado, 
independente da espécie de benefício, poderá ser acometido pela 
grande invalidez em momento posterior à aposentadoria.  
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Portanto, a concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por 
cento) de forma taxativa somente aos aposentados pode invalidez 

acarreta uma flagrante desigualdade social. 
Tratando-se de desigualdade social e a elevação do princípio 

constitucional da igualdade, deve-se elevar o estudo de Amartya Sen 
(2011, p. 328), quando enfatiza:  

 
A exigência de ver as pessoas como iguais (em alguma importante 
perspectiva) se refere, eu diria, a exigência normativa de 
imparcialidade e as reivindicações de objetividade associadas. Isso 

não pode, evidentemente, ser visto como uma resposta autônoma, 
completa em si mesma, uma vez que as justificações aceitáveis de 
imparcialidade e objetividade também têm de ser analisadas [...] 

 
Dessa forma, pelo ensinamento de Amartya Sen podemos 

concluir que a aplicação normativa não quer dizer que será taxada e 

aplicada a todos aqueles que a requerem, mas sim que sua aplicação 
será imparcial e objetiva, analisando os requisitos e garantido 
igualdade de tratamento àqueles que se encontram em igual 
situação. 

A seguir, passa-se a expor os fundamentos que autorizam a 
concessão do tratado adicional a todas as espécies de aposentadoria 
do regime geral de previdência social, como forma de cessar com a 
flagrante desigualdade existente com a aplicação taxativa do texto 
legal e, como extensão da justiça a todos os segurados do sistema 
previdenciário. 
 

3 A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ADICIONAL DE 25% 
SOBRE TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADORIA DO 

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E A CONSEPÇÃO DE 
JUSTIÇA DE AMARTYA SEN. 
 

O adicional de 25% (vinte e cinco por cento) previsto na Lei 
de Planos e Benefícios da Previdência Social é concedido pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na forma administrativa 
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observando estritamente a literalidade do texto da lei, em razão do 
princípio da legalidade que deve ser seguido pela autarquia. 

As jurisprudências do Tribunal Regional Federal da quarta 
região (TRF4) está cada vez mais por entender que a concessão de 
tal adicional de maneira taxativa apenas aos aposentadores por 
invalidez fere as normas jurídicas pátrias e causa desigualdade. 

Importante destacar que a matéria discutida no presente 
trabalho já fora objeto de discussão no Senado Federal, sendo 
proposta a mudança do texto legal do art. 45 da Lei 8.213/91 pelo 
Senador Paulo Paim, a qual propunha modificação do artigo para 
nele fazer constar todas as modalidades de aposentadoria, nos 
termos seguintes: “O valor da aposentadoria por invalidez, por 
idade, por tempo de contribuição e da aposentadoria especial do 
segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, 
por razões decorrentes de doença ou deficiência física, será acrescido 

de vinte e cinco por cento” (PROJETO LEI 493, 2011, s.p.). Porém, 
encontra-se parado na casa legislativa desde o ano de 2012. 

Entretanto, não é somente a alteração legislativa que pode 
trazer a extensão do referido adicional, mas a garantia da aplicação 
extensiva por meio dos Tribunais Brasileiros já seria garantia da 
democracia. Como bem coloca Amartya Sen (2011, p. 358, grifos do 
original) a democracia não somente opera-se por meio do voto, mas 
em um conceito mais amplo, configura-se por debates: 
 

Há, naturalmente, a visão mais antiga e mais formal da democracia 

que a caracteriza principalmente com relação às eleições e a 
votação secreta, em vez da perspectiva mais ampla do governo por 
meio do debate. Contudo, na filosofia política contemporânea, a 

compreensão da democracia ampliou-se enormemente, de modo 
que já não seja vista apenas com relação às demandas por exercício 

universal do voto secreto, mas de maneira muito mais aberta, com 
relação àquilo que John Rawls chama de “exercício da razão 
pública”. 
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Eleva-se que, em média geral, os aposentados por invalidez 
são os que menos contribuem para o fundo geral da previdência 

social, entretanto, estão tendo aplicação do adicional de forma 
exclusiva pela literalidade do texto legal, o que resta por configurar 
uma situação de desigualdade entre os segurados do regime geral. 

Vertente a desigualdade existente na aplicação do adicional 

de forma taxativa aos aposentados por invalidez, enquanto são os 
que menos contribuem para o fundo comum. 

  
O interesse pela igualdade precisa considerar a ocorrência de 
diferenças como uma questão central e, com base nisso, estruturar 
formas de organização social que respondam aos anseios presentes 

no interior de suas organizações e que contribuam para a 
superação das graves desigualdades, cuja existência não encontra 
justificativa na reflexão moral atual (ZAMBAM, 2012, p. 247). 

 

Nos termos da citação acima, verifica-se que a diferença se 
encontra nas espécies de aposentadorias e que a desigualdade está 
justamente em aplicar o acréscimo m momento posterior somente 
à aposentadoria por invalidez. 

Assim, não se pode deixar excluídos da tutela do Estado em 
caso de invalidez superveniente aqueles segurados que mais 
contribuíram para o sistema, pois, se lhes for negado o direito ao 
recebimento do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) estará 
por ferir sua dignidade humana e gerar desigualdade social, o que é 
encontrado no momento atual. 

Importante salientar que, mesmo sem a alteração legislativa 
é possível a concessão do adicional, quando os julgadores deverão 

dar a Lei vigente uma interpretação hermenêutica, adequando-a ao 
descrito no texto constitucional. 

 
A supremacia das normas constitucionais no ordenamento jurídico 
e a presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos 
editados pelo poder público competente exigem que, na função 

hermenêutica de interpretação do ordenamento jurídico, seja 
sempre concedida preferência ao sentido da norma que seja 
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adequado à Constituição Federal. (MORAES, 2006, p. 11, grifo 

nosso). 
 

Aponta-se a existência da distinção da aplicação do adicional 
aos aposentados por invalidez dos demais aposentados, 
simplesmente pela forma da concessão da aposentadoria, não 
levando em consideração o grau da doença incapacitante posterior 

que é o fato gerador da concessão do adicional. 
Nesse ponto, cabe observar o conceito trazido por Amartya 

Sen (2001, p. 23):  
 

Somos profundamente diversos em nossas características internas 
(tais como idade, sexo, habilidades gerais, talentos particulares, 
propensão às doenças e, assim por diante) bem como nas 

circunstâncias externas (tais como patrimônios disponíveis, 
ambientes sociais, problemas graves do meio ambiente, e assim 

por diante). É precisamente por tal diversidade que a ênfase no 
igualitarismo em um campo exige rejeição do igualitarismo do 
outro. 

 

Dessa maneira, entende-se que o julgador, ao analisar a 
possibilidade de extensão do adicional de 25% (vinte e cinco por 
cento) a todas as espécies de aposentadoria do RGPS, deverá estar 
atendo ao que Amartya Sen classifica como características internas, 
ou seja, analisar a situação de doença incapacitante enfrentada pelo 
aposentado, independente da espécie de aposentadoria. 

Outrossim, o julgador também deve estar atendo aos 
princípios que regem a Previdência Social, bem como a real intenção 
do legislador ao criar a norma, devendo atender os direitos 

consagrados constitucionalmente, não podendo discriminar pessoas 
que estão em situação de igualdade. 

O julgador, ao realizar uma interpretação hermenêutica do 
texto legal e conceder o adicional a todos os aposentados do RGPS, 
estará alcançando o que Amartya Sen (2011, p. 326, grifo nosso) 
classifica como igualdade buscada pelos utilitaristas: 
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[...] há uma igualdade que os utilitaristas buscam: igualdade de 

tratamento dos seres humanos, atribuindo igual importância aos 
ganhos e às perdas de utilidades de todos, o objetivo utilitarista faz 
uso de um tipo específico de igualitarismo, que é incorporado em 

seus cálculos, tem-se argumentado, com o princípio fundamental 
do utilitarismo de “dar peso igual aos interesses iguais de todas as 
partes” [...]  

  
Ou seja, a igualdade de tratamento dos seres humanos, no 

caso específico do adicional estudado, estaria na concessão sobre 
todas as espécies de aposentadoria, sendo exigíveis apenas os 
requisitos de comprovação do estado de invalidez maior. 

Destaca-se que os principais fundamentos utilizados para 
concretizar a possibilidade de extensão do acréscimo de 25% (vinte 
e cinco por cento) a todas as espécies de aposentadoria do RGPS, 
como meio de garantir a igualdade substancial de tratamento aos 

aposentados, são previstos na Constituição Federal, forma com que, 
a interpretação extensiva do adicional garante a efetivação de um 
Estado Democrático de Direito. “Da mesma forma, não se pode 
modernamente caracterizar a democracia sem que se abra lugar 
para a igualdade, embora esse lugar não seja sempre o mesmo” 
(FERREIRA FILHO, 2009, p. 282). 

É nesta linha que Neuro José Zambam (2012, p. 237) ao 
estudar a justiça pelos ensinamentos de Amartya Sem destaca: 

 
Sendo a justiça o objetivo maior de uma sociedade, a democracia, 
nesta perspectiva, adquire uma função instrumental. A estrutura 
democrática, incluindo o seu valor próprio, os seus princípios e os 

seus mecanismos (especialmente as instituições), representa um 
conjunto de recursos indispensáveis para a sua efetivação. A 
convicção sobre a importância desses meios não limita o seu 

funcionamento, nem impede a busca pela realização das metas 
essenciais e mais abrangentes. 

 
No mais, da leitura do texto legal do art. 45 da Lei 8.213/91 

extrai-se que é necessário o conforme pesquisas do IBGE, a 
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expectativa de vida dos brasileiros cresce a cada ano, crescendo, 
portanto, a população de idosos. De acordo com a última tábua de 

mortalidade publicada em seu site em dezembro de 2013, a 
expectativa de vida dos brasileiros encontra-se em 74, 6 anos (IBGE, 
2013, s.p.).  

É de conhecimento comum que os idosos estão mais 

vulneráveis à contração de doenças, uma vez que sua saúde já se 
encontra debilitada em razão da idade avançada, ficando à mercê da 
contração de graves problemas de saúde.  

Além disso, “a população de idosos tem aumentado nos 
últimos anos e muitos ficam incapacitados para a vida 
independente, seja pela idade avançada ou por contraírem doenças 
graves” (CASTRO, LAZZARI, 2014, p. 587). 

Uma vez sendo os idosos a parte da população mais atingida 
por doenças graves a ponto de torná-los incapacitados para exercício 

de atividades diárias em razão da idade avançada, entende-se que a 
população atingida pela grande invalidez, em sua maioria, são 
segurados beneficiários que já se encontram aposentados. 

Menciona-se também que inexiste apontamento legal da 
prévia fonte de custeio do tratado adicional, pelo que, não pode ser 
elevada a norma constante do art. 195, § 5º da CF/1988, qual prevê 
que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser 
criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total”.  O fato do adicional não possuir uma prévia fonte de 
custeio específica leva à interpretação de que é custeado pelos 
recursos do fundo do RGPS, ou seja, de onde todos os segurados 
contribuem de mesma forma.  

Ante a ausência de contribuições específicas tem-se que o 
discutido adicional de 25% (vinte e cinco por cento) poderá ter 

natureza assistencial, já que a Constituição Federal estabelece que a 
Previdência Social será estabelecida sob a forma de regime geral de 
caráter contributivo, enquanto a Assistência Social “será prestada a 
quem dela necessitar independente de contribuição” (art. 203, 
CF/1988). 
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Portanto, todos os segurados contribuem de mesma forma 
para o custeio da Previdência, porém, em especial quanto ao 

acréscimo de 25%, ora estudado, estão sendo discriminados na 
distribuição dos serviços, quando a autarquia em respeito ao 
princípio da legalidade analisa o texto legal taxativamente e os 
Tribunais por meio de seus julgadores também entendem desta 

forma. 
Sustenta-se que o acréscimo de 25% (vinte e cinco por 

cento) é complemento a custear o acompanhante, do qual o 
aposentado necessita diariamente em razão de doença que lhe 
acomete a ponto de deixar-lhe incapacitado. Assim, conforme o 
conceito acima colacionado, dita majoração pode ter caráter 
assistencial, visto que funciona como um complemento do benefício 
de aposentadoria da Previdência Social e vem a garantir uma 
necessidade humana essencial. 

Pode-se agregar ao entendimento a ideia princípio da 
solidariedade e a sua aplicação na Previdência Social, elucidando-se 
que aqueles que contribuem atualmente ao sistema estão custeando 
os beneficiários segurados que estão se utilizando dos benefícios 
oferecidos, ou seja, o custeio do adicional é feito mediante fundos da 
Previdência, pelo que, o discutido adicional tem natureza 
previdenciária. 

Assim, o custeio do adicional é feito de maneira abrangente 
por todos os contribuintes, não podendo estes, no momento de 
necessidade restarem excluídos da tutela do sistema previdenciário. 
Acresce-se que a contribuição é feita visando à utilização de 
benefícios em geral, inexistindo contribuição específica a concessão 

de determinada aposentadoria, bem como do acréscimo sobre a 
aposentadoria. 

O acréscimo vem como efetivação a uma vida digna, 
garantindo um mínimo existencial aquele que está acometido de 
grave doença e que em razão desta possui maiores gastos mensais, 
servindo para garantia do sustento básico ao aposentado que terá 
que arcar com custos do acompanhante permanente. 
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O único requisito exigido para a comprovação da 
necessidade do recebimento do adicional é ser portador de alguma 

das doenças trazidas no rol do anexo I do Decreto 3.048/99 ou a 
comprovação de doença grave não prevista no anexo mediante 
perícia médico-legal, bem como, a necessidade de auxílio de outrem 
permanentemente, por incapacidade parcial ou total ao exercício de 

atividades básicas do dia-a-dia como abrir uma janela de casa. 
A exclusão feita pelo texto da Lei e por alguns julgadores que 

aplicam o adicional taxativamente apenas ao aposentado por 
invalidez sem interpretação conjunta com os princípios norteadores 
do sistema previdenciário fere os preceitos constitucionais, além de 
estar causando desigualdade social, pois atinge negativamente o 
princípio da igualdade, afastando a justiça propriamente dita. 

Eleva-se que deve o intérprete da Lei sempre consagrar os 
direitos previstos constitucionalmente, entre eles, os direitos sociais, 

onde está inserido o direito à saúde e a cobertura da invalidez. “São 
estes direitos a prestações positivas por parte do Estado, vistos como 
necessários para o estabelecimento de condições mínimas de vida 
digna para todos os seres humanos. Costumam ser apontados como 
direitos de segunda geração dos direitos fundamentais” (FERREIRA 
FILHO, 2009, p. 316). 

A interpretação restritiva da concessão do adicional fere 
também a dignidade da pessoa humana, visto que, os aposentados 
por idade, tempo de serviço e contribuição estão igualmente 
vulneráveis a doenças que lhe tornem incapazes, não podendo ficar 
excluídos da proteção da Previdência sob pena de serem privados da 
tutela do mínimo necessário a sobrevivência. 

 
A aplicação restrita do dispositivo legal em debate acarreta violação 

ao princípio da isonomia e, por conseguinte, à dignidade da pessoa 
humana, posto que estaria se tratando iguais de maneira desigual, 

de modo a não garantir a determinados cidadãos as mesmas 
condições de prover suas necessidades básicas, em especial quando 
relacionadas à sobrevivência pelo auxílio de terceiros diante da 
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situação de incapacidade física. (APELREEX 5001010-

40.2014.404.7215, Relator Rogerio Favreto, 12/02/2015). 

  

O princípio da igualdade garante que todos tenham os 
mesmos direitos perante a lei, se estiverem em iguais situações. No 
mesmo sentido, temos que “a igualdade é regra constitucional a que 
só a constituição pode, validamente, abrir exceções” (FERREIRA 
FILHO, 2009, p. 284). 

No caso em questão, restou evidenciado que a Constituição 
Federal garante a todos tratamento isonômico, além da garantia à 
cobertura do evento da invalidez, entendendo-se que o Estado tem 
o dever de amparar o cidadão que se encontra inválido a qualquer 
momento da vida e não só anterior à aposentadoria. Assim, não 
pode o segurado beneficiário já aposentado ficar excluído da tutela 

do Estado em caso de grande invalidez, quando, na verdade, é o 

momento que mais necessita do auxílio para garantir sua saúde. 
A “saúde é o estado de bem-estar físico, mental e espiritual 

do homem, e não apenas a ausência de afecções e doenças” (BULOS, 
2009, p. 1378, grifo do original). Dessa maneira, entende-se que o 
direito ao recebimento do acréscimo de 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre a aposentadoria vem também a efetivar o direito a 
saúde do segurado, que, mesmo acometido de doença grave 
incapacitante, deve ter mantido pelo Estado um mínimo para sua 
sobrevivência. 

No rol dos princípios trazidos pelo art. 194 CF/1988, tem-se 
que a Seguridade Social possui como um dos seus objetivos a 
universalidade da cobertura e do atendimento, que objetiva garantir 
a cobertura a todos aqueles que demonstrarem necessidade. Aliado 

a isso, o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e 
serviços “deverá lastrear a escolha feita pelo legislador dos 
benefícios e serviços integrantes da seguridade social, bem como os 

requisitos para sua concessão” (AMADO, 2015, p. 32). Deve-se 
entender que o legislador é quem irá escolher os riscos cobertos pelo 
sistema e deverá garantir que haja a cobertura desse evento.  
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Assim, se o legislador optou por cobrir o evento de invalidez 
e no caso do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), cobrir o 

evento da invalidez maior, ou seja, daquele que necessita de 
acompanhamento permanente de outrem, deve ser garantido o real 
sentido da norma, qual seja, a cobertura dos gastos ocasionados com 
a contratação de terceiro que irá acompanhar aquele que se 

encontra incapacitado para os atos da vida diária e não a seleção 
desigual que ocorre atualmente, como primeira condição, a 
aposentadoria por invalidez. 

Destaca-se o estudo de Neuro José Zambam (2012, p. 236) 
quando trabalha a justiça sobre a ótica de Amartya Sen: 

 
O ideal de igualdade entre as pessoas no atendimento de suas 
necessidades e desejos, na distribuição de bens e serviços, nas 

posições sociais e profissionais, entre outros, é o objetivo central 
da justiça. Contudo, a formação e a constituição da sociedade são 
desiguais, o que, em princípio, impediria a justiça. As diferenças, 

nesse contexto, caracterizam as relações sociais e constituem a sua 
identidade. Por isso, pode-se destacar a constituição plural como 
um tema fundamental para a abordagem dos assuntos 

relacionados a justiça. 

 
Portanto, encontra-se a justiça quando há igualdade de 

tratamento àqueles que se encontram em situações correlatas, como 
é o caso dos aposentados acometidos pela invalidez maior, que 
devem ganhar tratamento igualitário na concessão do adicional. 

Em relação ao estudo “a grande invalidez pode ocorrer 
simultaneamente à instalação da incapacidade, como pode vir a 
ocorrer posteriormente à concessão da aposentadoria por invalidez. 

É devida a grande invalidez a qualquer momento, durante a vigência 

do benefício” (HORVATH JÚNIOR, 2014, p. 314/315). 
A concessão de tal adicional poderá ocorrer concomitante ou 

posterior ao evento da aposentadoria, o que mais uma vez sobreleva 
a tese de que o adicional é cabível a todas as espécies, visto que o 
aposentado poderá ser portador de incapacidade que garanta o 



354 | Estudos sobre Amartya Sen 
 

benefício de aposentadoria por invalidez, somente, ou junto dessa já 
garantir o adicional se necessitar permanentemente de outrem. 

Porém, poderá em evento posterior ao da aposentadoria por 
invalidez requerer o acréscimo em virtude de grande invalidez, 
ocasionada por doença diferente da que deu ensejo à aposentadoria. 

Aqui, ressalta-se um ponto importante, visto que o 

aposentado por invalidez poderá requerer o benefício da grande 
invalidez por evento posterior ao do momento da concessão da 
aposentadoria, eis que, no momento da aposentadoria, apenas era 
incapaz para o trabalho, mas não para os atos da vida diária, 
garantindo o salário de benefício de até 100%. Porém, poderá depois 
de alguns meses ou anos, tornar-se incapacitado para toda e 
qualquer atividade, não podendo, por exemplo, nem mesmo 
caminhar sozinho, o que irá lhe garantir o adicional de 25% (vinte 
e cinco por cento) para que possa ter permanentemente a ajuda de 

terceiro. 
Afirma-se que assim como na aposentadoria por invalidez, 

os demais aposentados do RGPS poderão no momento da 
aposentadoria estar aptos para o exercício de atividades básicas 
diárias, mas por evento de doença grave posterior tornar-se 
incapacitado a ponto de não poder ficar sozinho, necessitando 
permanentemente de outrem a lhe auxiliar em sua rotina. Esse 
aposentado não poderá ficar excluído da tutela da Previdência, 
devendo ser-lhe garantido também o adicional de 25% (vinte e cinco 
por cento), já que, preenchido o requisito principal para fazer jus ao 
recebimento dos valores, ou seja, a necessidade de auxilio diário de 
terceiro em razão de incapacidade. 

Nesse sentido, Miguel Horvath Júnior (2014, p. 314) afirma 
que “há de se entender que se trata de dois benefícios distintos, 

conquanto tenham como fundamento o mesmo evento, a saber, a 
invalidez. A Constituição garante proteção contra invalidez, não 
determinando se a proteção teria de ser única”. 

Assim, pode-se entender que ambos os benefícios são 
distintos já que cada um tem seus próprios requisitos de concessão, 
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sendo, no caso do adicional, dispensado o requisito de contribuições 
específicas. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos em seu art. 
XXV, 1, dispõe que todo ser humano tem direito a um padrão de vida 
capaz de lhe assegurar a saúde, os serviços sociais indispensáveis, 
bem como o direito à segurança em caso de invalidez.  

No mais, a Convenção Internacional dos Direitos das 
Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009), acolhida pelo Brasil 
com forma e força de Emenda Constitucional, revela ser direito de 
todos os portadores de algum tipo de deficiência a garantia do 
direito a uma vida digna, devendo o Estado contribuir para sua 
efetivação.  

Nesta linha de pensamentos, Amartya Sen destaca que os 
direitos humanos não se definem como aplicação do mero texto legal 
contido em uma norma, mas sim, são uma declaração ética daquilo 

que realmente deve ser feito. 
 

É evidente que a “existência” de direitos humanos não se compara 
a existência de, por exemplo, do Big Bem no centro de Londres. E 

tampouco se compara à existência de uma lei legislada contida em 
um código. As proclamações de direitos humanos, mesmo que 
sejam formuladas reconhecendo a existência de coisas chamadas 

direitos humanos, são declarações éticas realmente fortes sobre o 
que deve ser feito (Sen, 2011, p. 392, grifos do original). 

 
A Convenção ora mencionada destaca aquilo que Amartya 

Sen caracteriza como “o que deve ser feito”, prezando restar 
configurada violação da dignidade e dos valores humanos a 
discriminação das pessoas portadores de alguma deficiência, assim, 

entende-se que a não extensão do adicional de 25% (vinte e cinco 
por cento) a todas as espécies de aposentadoria do RGPS discrimina 
aqueles que venham a adquirir deficiência posterior ao evento da 
aposentadoria, estando por desrespeitar normas de caráter 
constitucional. 
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Assim, o presente trabalho está por clarear a possibilidade 
de extensão da majoração a todos os beneficiários de aposentadoria, 

garantindo que todos os cidadãos que venham a ser acometidos pela 
grande invalidez tenham meios de conseguir sobreviver com a 
doença, tendo forma de custear os gastos com a contratação de 
terceiro que esteja por lhe acompanhar nos momentos mais difíceis 

de sua vida, seja este um profissional ou até mesmo um ente 
familiar, pois, no caso deste, certamente terá que abandonar o 
emprego para dedicar-se o dia todo ao acompanhamento do 
aposentado acometido pela invalidez maior. 

Portanto, a majoração tem a finalidade de dar assistência ao 
aposentado, não deixando que este se torne miserável em razão da 
doença que lhe acometeu, desprovido de fundos para contratação de 
terceiro e para garantia do direito a sobrevivência digna, com meios 
de sustento. 

No mais, o art. 201 da Constituição Federal assegura que a 
Previdência Social cobrirá os eventos de doença, invalidez, morte e 
idade avançada, não referindo que somente poderá ser garantido 
um benefício, ao contrário, dizendo que haverá a cobertura “dos 
eventos”. Assim, entende-se que poderá haver a cobertura do evento 
de idade avançada, pela aposentadoria por idade e a concomitante 
concessão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) a lhe 
garantir a cobertura do evento da grande invalidez. 

A não aplicação do adicional de 25% a todas as espécies de 
aposentadoria vem a gerar também situação de hipossuficiência 
econômica daquele excluído da tutela do Estado no caso da grande 
invalidez, pois os valores do custo do acompanhante permanente 

restam por diminuir os meios de sustento. Sen (2010, p. 393) já 
afirmava: 

 
Deus já colocou a disposição dos seres humanos todo o necessário 
para que as coisas fossem assim. No entanto mais da metade da 
humanidade carece daquilo que é mais imprescindível. Os estragos 

produzidos pela pobreza são altíssimos. De forma realista, João 
Paulo II (1999a) alterou o fato de que “o problema da pobreza é 
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algo urgente que não pode ser deixado para amanhã”. Com efeito, 

muitas das consequências por ele geradas são irreversíveis [...] 

 

Com a aplicação extensiva do adicional de 25% a todas as 
espécies de aposentadoria do regime geral de previdência social, 
observado os requisitos para a concessão, a saber: a grande invalidez 
e a necessidade de auxílio permanente de outrem estará por ser 
evitada se a situação de hipossuficiência financeira daquele que 
necessita de cuidador permanente. 

Por fim, cumpre demonstrar em breves considerações, a 
aplicação do adicional de 25% na jurisprudência dos Tribunais, 
sendo que a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência 
proferiu em março do ano de 2015 decisão no sentido de ser cabível 
a extensão do adicional sore a aposentadoria por idade, entretanto 

dita decisão não vincula o entendimento dos Tribunais Regionais 

federais. 
Em texto, intitulado de Prestando Contas a Sociedade, 

escrito pelo Desembargador Federal do TRF4 Rogério Favreto, este 
destaca entender a possibilidade de extensão do adicional de 25% 
(vinte e cinco por cento) a aposentadoria por idade e tempo de 
contribuição, a fim de assegurar o tratamento isonômico a todos os 
segurados da Previdência Social. Conforme segue trecho: 
 

Outra ação representativa foi referente ao adicional de 25% ao 
aposentado que necessite de cuidador, não somente para o 

beneficiário de aposentadoria por invalidez, mas também para 
aquele jubilado por tempo de contribuição ou idade e, 
posteriormente necessite de apoio de terceiro para seus atos 

ordinários da vida, como garantia de tratamento isonômico. Essa 
decisão, mesmo que não unânime e ainda passível de reforma, face 

o debate sobre a concretização dos direitos fundamentais 
envolvidos, ensejou profunda repercussão e debates no meio 
jurídico, com volume significativo de acessos e compartilhamentos 

das redes sociais do Tribunal (no Facebook do TRF4 houve mais 
32 mil acessos e 550 compartilhamentos). Todo esse interesse 
jurídico e social somente reforça a importância do julgador estar 
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atento às demandas sociais atuais, buscando melhor refletir sobre 

a efetivação dos direitos fundamentais.  (Apelação Cível n. 
0017373-51.2012.404.9999, julgado em 27/08/13, grifos do autor)  
 

A decisão citada ao final do trecho acima colacionado foi 
reanalisada no ano de 2014, sendo alterado o posicionamento 
anterior, não mais concedendo a extensão do adicional sobre o caso 
analisado, pelos fundamentos seguintes: “A extensão do benefício a 
casos outros que não a aposentadoria por invalidez viola os 
princípios da legalidade (artigo 5º, II e 37, caput, da Constituição da 
República) e da contrapartida (artigo 195, § 5º, da Constituição 
Federal)” 

Em contrapartida, eleva-se a indagação feita pelo Relator 
Rogerio Favreto no julgamento da Apelação nº 5001010-
40.2014.404.7215 (12/02/2015, grifos do autor): 

 

Qual a diferença entre o aposentado por invalidez que necessita do 
auxílio permanente de terceiro e de outro aposentado por qualquer 
das modalidades de aposentadoria previstas em lei, que sofre de 

uma doença diagnosticada depois e que remeta a necessidade do 
mesmo apoio de terceiro? NENHUMA, salvo o momento da 
ocorrência da "grande invalidez"!  

 
Em razão das demandas repetitivas versando sobre o 

adicional de 25% (vinte e cinco) por cento, o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, onde inclui-se o Estado do Rio Grande do Sul, 
evoluiu, estando em trâmite um incidente de demandas repetitivas 
para discussão do adicional, estado todos os processos suspensos até 
a solução desta demanda, que por fim vinculará o entendimento das 

câmaras de julgamento. 
 

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
(IRDR), suscitado pelo autor da ação nº 5002183-
89.2015.4.04.7013/PR, versando sobre o direito à ampliação do 

adicional previsto no art. 45 da Lei 8.213/91 aos demais benefícios 
previdenciários. 
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Em sua inicial, o suscitante defende o cabimento do incidente ao 

exemplificar alguns julgados que concluíram por decidir a questão 
de forma diversa. Requer a suspensão da demanda originária e de 
outras que estejam em tramitação na 4ª Região. Por fim, pugna 

pelo acolhimento da tese de ampliação às demais aposentadorias 
concedidas pelo regime geral da Previdência Social o referido 
adicional de 25%. 

 Recebido o incidente, a Presidência desta Corte determinou a 
distribuição a um dos integrantes desta 3ª Seção do TRF4. 

(Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Seção) Nº 
5026813-68.2016.4.04.0000/PR, admitido em 05/08/2016, 
evento 10). 

  
Entretanto, importante salientar que com a decisão do 

incidente de demandas repetitivas acima colacionado, somente 
restará estabelecida a tese de julgamento favorável ou contrária a 
aplicação do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) no âmbito 

do Tribunal da 4ª Região, o que se espera seja favorável para 
garantia da Justiça, sendo eu nos demais tribunais das outras regiões 
o entendimento não resta vinculado, bem como não possuem 
grande número de ações versando sobre a matéria.  

Diante das importantes considerações trazidas acima, passa-
se a breve análise da aplicação prática do adicional de 25% (vinte e 
cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, trazendo-se os 
julgados judiciais favoráveis à concessão extensiva do acréscimo a 
todas as espécies de aposentadoria do RGPS, demonstrando-se que 
o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde o Rio Grande do Sul 
está inserido é o mais avançado na matéria de extensão do referido 
adicional, portanto, o mais próximo de sanar a desigualdade social 

existente e configurar a verdadeira justiça.  
 

4 CONCLUSÃO 
 

Em razão de todo o estudo acima realizado, verifica-se que 
para a proteção de uma vida digna, tem-se a previsão legal do art. 
45 da Lei 8.213/1993, qual traz a garantia de acréscimo de 25% 
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(vinte e cinco por cento) sobre o valor da aposentadoria. Porém, 
como mencionado ao longo do trabalho, dito acréscimo é previsto 

taxativamente sobre a renda da aposentadoria por invalidez, ficando 
os demais aposentados desamparados no caso de serem acometidos 
por doença grave incapacitante, o que acarreta em flagrante 
desigualdade social, por sua vez trabalhada sob o conceito de 

Amartya Sen, entre os segurados aposentados do RGPS. 
O princípio da igualdade é de fundamental observância 

quando se trata da aplicação do acréscimo de 25%, uma vez que há 
situação de igualdade entre os aposentados atingidos pela invalidez 
maior. 

Assim, deve-se efetivar o exercício dos direitos sociais, 
fundamento do estado democrático de direito, através da aplicação 
extensiva do adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre todas 
as espécies de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social, 

desde que comprovada a situação de invalidez a ensejar auxilio 
permanente de terceiro para realização de atividades básicas da 
vida, garantindo-se a observância do princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana e da igualdade, para assim chegar-se a 
verdadeira justiça na aplicação prática do texto legal, conforme 
conceitos norteados pelo ilustre doutrinador Amartya Sen. 
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