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1. Introdução 
!
Importa começar por dizer que o estilo de escrita de Sen é fluido, agradável de ler e os 

seus argumentos são, frequentemente, ilustrados por inúmeros exemplos da história, da 

literatura e de factos da vida corrente, revelando a sua enorme cultura e atenção ao “dia a 

dia” de um mundo complexo e atribulado. Daí que a leitura de “A Ideia de Justiça” seja, 

antes de mais, um prazer e, só depois, o “material” para um trabalho académico.   

!
Não vamos fazer uma recensão da obra de Sen, nem sequer fazer uma leitura crítica das 

suas opções, procuraremos sim perceber em que medida a “teoria da justiça” proposta 

por Sen pode ter uma influência prática directa na eliminação das injustiças. 

!
Na verdade, é mesmo este o objetivo de Sen, colocar-nos perante uma “perspetiva 

centrada nas realizações” que nos “permite compreender mais facilmente a importância 

de, neste mundo, nos aplicarmos a tentar impedir casos de injustiça manifesta, ao invés 

de sairmos em busca do que é perfeitamente justo”  . 1

!
Como refere Matte Zwolinski “as ideias-chave do livro são relativamente poucas e 

repetidas ao longo de todo o livro. Apesar de poucas, as ideias-chave são muito 

importantes.”   É, pois, em torno desta ideias-chave que organizaremos a nossa análise. 2

Na nossa perspetiva essas ideias-chave são as seguintes: (i) crítica da teoria 

neocontratualista de John Rawls; (ii) defesa de uma teoria de enfoque comparativo, 

inspirado em autores como Adam Smith, Karl Marx e Stuart Mill; (iii) abordagem às 

capacidades e à ideia de liberdade; e (iv) prática da democracia. 
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!
Antes de entrarmos na análise, ainda que resumida, destas ideias, procuraremos, de 

relance, dar uma visão geral da forma como o livro em estudo - “A Ideia de Justiça” - está  

organizado. 

!
Por fim, uma breve referência à importância desta obra. 

!
!
2. “A Ideia de Justiça”, o livro 
!
Neste livro, Amartya Sen reflete sobre o facto de existirem “razões de justiça plurais e 

concorrentes, tendo todas elas bons títulos de imparcialidade, sem embargo de 

divergirem entre elas - e de entre si rivalizarem.”    3

!
A abordagem a uma “ideia de justiça” é uma questão da filosofia, mas Sen concentra-se 

basicamente em autores cuja obra tem impacto no pensamento económico, como sejam 

Adam Smith, Karl Marx e Stuart Mill. Sen é, ele próprio, um pensador económico, tendo 

recebido em 1998 o Prémio Nobel da Economia. Este livro é dedicado a John Rawls  , 4

sendo as suas críticas dirigidas à teoria neocontratualista de Rawls. 

!
O livro está dividido em quatro partes. Assim: 

!
2.1. Na primeira parte, “As Exigências da Justiça”, são apresentadas e defendidas 

algumas das mais importantes teses de Sen como seja a procura por uma teoria da 

justiça comparativa. Aqui é discutido o contributo da “Teoria da Justiça” de Rawls, 

designadamente a abordagem rawlsiana da “justiça como equidade”, concluindo Sen que 

mais importante do que encontrar a “justiça” ou a “instituição justa”, é responder à questão 

de reduzir a injustiça do caso concreto. 

!
2.2. Na segunda parte, “Formas de Racionalidade”, Sen discute as questões relativas à 

racionalidade e objetividade. Sen reconhece a existência de um divergência entre a 

perspetiva moral e a prática política, mas essa divergência não deve ser encarada com 
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cepticismo. Para Sen o que realmente importa é “a pessoa concreta numa posição 

relativa”. Para tanto recorre à figura do “observador independente” de Adam Smith. “Dado 

que a discussão pública pode assumir uma forma contrafactual (“o que diria sobre isso um 

espectador imparcial que olhasse para as coisas com uma certa distância?”), uma das 

principais preocupações de Adam Smith consiste na necessidade de convocar uma ampla 

variedade de pontos de vista e modos de ver, baseados em experiências diferentes, 

próximas ou longínquas que sejam, em vez de nos contentarmos em ter confrontos - 

actuais ou contrafactuais - apenas com aqueles outros que vivem no mesmo meio 

sociocultural e que têm o mesmo tipo de experiências, preconceitos e convicções acerca 

do que é razoável e irrazoável, ou com o mesmo tipo de convencimentos sobre o que é 

viável e inviável.”   A objetividade, em matéria de convicções éticas e políticas, exige, 5

portanto, um escrutínio racional, operado a partir de diferentes pontos de vista. “O uso da 

razão pode servir para reflectirmos sobre a maneira certa de ver e tratar as outras 

pessoas, as outras culturas e as pretensões alheias, mas também sobre os diferentes 

fundamentos que levam ao respeito e à tolerância.”    6

!
Na terceira parte, “Os Materiais da Justiça”, Sen aborda ao longo de vários capítulos as 

questões relativas às capacidades e à natureza e significado moral da equidade e da 

liberdade. A posição de Sen perante o conceito de liberdade é, necessariamente, plural, 

usado de muitas maneiras diferentes pelo que é importante saber mais sobre esses 

diferentes domínios em que o conceito é usado. (…) “a pluralidade de aspectos da 

liberdade pode ainda ser alvo de outros tipos de abordagem e de caracterização ou 

identificação, para além da já acenada distinção entre os aspectos da oportunidade e do 

processo. A liberdade para realizar aquilo que alguém razoavelmente pretenda realizar 

apresenta uma relação com uma gama variada de factores, e a relevância destes não 

será a mesma para os diferentes conceitos de liberdade.”   Nesta parte, importa referir a  7

ideia de desenvolvimento  , de Sen, como processo de expansão das necessidades reais 8

de que as pessoas desfrutam. Isto é relevante na medida em que, se a justiça do caso 

concreto deve ser medida em termos da sua capacidade para promover as liberdades, 
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então justiça e desenvolvimento, andarão, necessariamente juntos. Não se concebendo 

desenvolvimento sem justiça. 

  

Na quarta parte, “Argumentação Pública e Democracia”, é estabelecida a relação que 

deve existir entre o “uso público da razão”, que Sen considera apto a justificar a validade 

objectiva de juízos morais, e a noção de “democracia”, entendida como um governo 

baseado na prática da discussão pública. 

!
Sen procura identificar a natureza da democracia e dos direitos humanos. A abordagem 

de Sen aos direitos humanos se, por um lado, reflecte a sua perspectiva de realização da 

justiça, por outro, dá crédito a essa mesma perspetiva. De facto, Sen, defende a tese 

iluminista de que a justiça deve ter carácter universal, sendo os direitos humanos capazes 

de determinar valores de justiça dotados de validade universal. As correntes dominantes 

da filosofia política vão no sentido de que cabe aos Estados a garantia do respeito pelos 

direitos humanos. Sen vem dizer-nos que isso não é necessariamente assim. Saber se o 

Estado, por oposição aos indivíduos e associações voluntárias, é o melhor para a 

realização dos direitos humanos é uma questão empírica. O que quer que seja que os 

Estados têm de significativo deve ser aferido pela sua contribuição para o bem-estar 

humano, e não apenas baseado numa presunção do bem. 

!
!
3. As ideias-chave da Teoria da Justiça de Sen 
!

3.1. Crítica da teoria neocontratualista de Rawls !
Toda a base teórica do livro está centrada na oposição entre teorias morais 

transcendentais e comparativas, que correspondem às duas vertentes éticas por ele 

identificadas no iluminismo moderno.  

!
Sen critica o transcendentalismo da tradição contratualista, de que Rawls é representante 

e que, segundo ele, tem dominado o discurso ético contemporâneo e envolve a busca de 

uma sociedade perfeitamente justa.  

!
   

Cristina Paula Baptista
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Tais abordagens são “focadas em arranjos” (arrangement-focused), no sentido em que 

procuram identificar e definir os arranjos sociais formadores de uma comunidade perfeita 

e medem a justiça de uma sociedade actual por referência a um arquétipo de sociedade 

desenhado por estas teorias. O caráter transcendental encarna-se na posição original, 

que é esta situação hipotética ideal, na qual agentes cobertos de um véu de ignorância 

(isto é, ignorando que posições terão na sociedade que estão a instituir, o que asseguraria 

a imparcialidade) escolhem os princípios básicos de justiça, que, para Rawls são: a 

liberdade e o princípio da diferença e da igualdade.  A par da escolha ideal desses 

princípios, com prioridade dada ao primeiro, surge a preocupação com o estabelecimento 

de instituições justas. 

!
Sen faz críticas importantes ao pensamento de Rawls, como sejam possibilidade de se 

considerarem diferentes princípios de justiça,  da necessidade da discussão pública tendo 

em conta a pluralidade dos valores e das normas e a necessidade de responder a 

perguntas comparativas sobre a justiça. Como bem refere Sen, a abordagem de Rawls (e 

a de um contratualista clássico, Thomas Hobbes) não é capaz de dar resposta às 

questões da justiça global, centrando-se no ideal de uma sociedade justa. A este 

propósito convém relembrar que já Rousseau, no “contrato social”, explicitamente 

confessou não poder tratar das ligas de Estados e dos tratados internacionais.  

!
“A ideia de justiça”, no entanto, concentra-se na filosofia anglófona, com alusões ao 

pensamento indiano tradicional. Os iluminismos alemão e francês não são 

consistentemente abordados e a rápida classificação de Kant como um contratualista ao 

lado de Hobbes e Locke não deixa de suscitar alguma surpresa. Como refere Pádua 

Fernandes   “ as obras de Kant que serviriam para fundamentar o uso público da razão e a 9

justiça (contra um Estado mundial, que seria tirânico para o filosofo alemão) estão 

ausentes deste livro. A tese kantiana de que a violação dos direitos humanos em um lugar 

Cristina Paula Baptista

!  Pádua Fernandes, in, artigo publicado no Globo http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/9
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na Terra seria sentida em todos os lugares  , bem poderia ter sido explorada por Sen, em 10

vez de se lhe ter referido como uma mera “intuição” de Martin Luther King. 

!
!

3.2.Teoria de Enfoque Comparativo !
A esta vertente contrapõe Sen aquilo a que chama de “comparação focada em 

realizações” (realization-focused comparison), que reconhece a impossibilidade de 

construir instituições políticas perfeitas e se concentra no estabelecimento de critérios 

capazes de orientar as escolhas humanas no sentido de que elas sejam mais justas que 

as alternativas possíveis. 

!
Em vez de imaginar modelos de sociedades perfeitamente justas, Amartya Sen tenta 

recusar visões unifocais da justiça, e, inspirado pela teoria do “espectador imparcial” de 

Adam Smith, sustenta que a discussão pública deve ser submetida a olhares que 

questionem os valores paroquiais — os “olhos do resto da humanidade”. Este observador 

imparcial procede a partir da comparação de diferentes perspectivas, o que nos permite 

ver outras posições sem as julgar como certas ou erradas, mas antes dando ao 

espectador uma apreciação das vantagens e desvantagens de uma determinada posição 

comparativa. 

!
O pensamento de Sen é influenciado pelo pensamento filosófico indiano. A distinção entre 

as concepções de justiça como niti e como nyaya, assumem uma grande importância. 

“Entre os principais casos em que se emprega o termo niti, contamos a propriedade 

enquanto característica organizacional e a correcção dos comportamentos.” (…) “o termo 

nyaya corresponde a um conceito compreensivo que aponta para a justiça realizada”  . O 11

que lhe importa é a realização da justiça, mais do que a determinação “pura” da justiça. 

(…) a realização da justiça, no seu sentido de nyaya, não é apenas uma questão de emitir 
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!  Conf. “A Paz Perpétua, Um Projecto Filosófico”, Immanuel Kant, 1795 in www.lusofonia.net . 10

Neste obra, Kant dá um valor supremo aos direitos humanos que se sobrepõem às razões de 
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mas toda a política deve dobrar os seus joelhos diante do direito, podendo, no entanto, esperar 
alcançar, embora lentamente, um estádio em que ela brilhará com firmeza.”pág. 47 

!  Obra citada, pág. 5911
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um juízo sobre instituições e regras, mas antes um juízo sobre as sociedades como elas 

são em si mesmas.”   12

!
Sen parte da teoria das escolhas sociais desenvolvida por Keneth Arrow, para 

desenvolver o seu próprio modelo de escolhas sociais, que invoca uma capacidade real e 

racional para avaliar e classificar diferentes resultados a partir de uma posição particular. 

Chegamos, assim, a um ranking de soluções, em que podemos comparar resultados, que 

não são ideais, com outros e dizer quais são os que estão mais próximos do resultado 

ideal. A teoria da escolha social abre, assim, espaço para a incompletude.  

!
Sen, liga a teoria da justiça à teoria das escolhas sociais e identifica um conjunto de 

contribuições particularmente significativas das escolhas sociais para a teoria da justiça.  13

“É bem verdade que a conexão fundamental entre uma argumentação de tipo público e as 

exigências postas por decisões sociais participadas é algo de central, não apenas no 

âmbito do desafio prático de tentar tornar a democracia mais efectiva, mas ainda em 

relação ao problema de tipo conceptual que consiste em fornecer uma base para uma 

ideia de justiça adequadamente articulada que se queira assentar nas exigências da 

escolha social e da equidade.”   14

!
Como referem Costa e Carvalho (2011)   “ Embora Sen não utilize a oposição tópica/15

sistemática, essa oposição entre teorias comparativas e transcendentais parece 

compatível com a distinção entre perspectivas que buscam elaborar um sistema de 

avaliação unificado e completo e enfoques que se contentam em fornecer uma rede de 

tópoi capazes de guiar juízos concretos. Assim, torna-se possível o estabelecimento de 

critérios que envolvem a prevalência comparativa de certos elementos sobre outros, sem 

que a combinação de todos os critérios forme uma hierarquia rígida, pré-determinada e 

impessoal.” Aqui a principal tarefa é encontrarem-se os juízos comparativos relevantes, a 

que se chega através da argumentação pessoal e pública, em vez de nos concentrarmos 

em discorrer sobre todas as comparações que poderiam ser consideradas. Assim, 

Cristina Paula Baptista

!  Obra citada, página 6012

!  Conf. obra citada a págs. 164 a 170.13

!  Obra citada, pág. 172.14

!  Costa, Alexandre Araújo e Carvalho, Alexandre Douglas Zaidan de, “Amartya Sen - A Ideia de 15

Justiça”, São Paulo, Companhia das Letras, 2011. pág. 308 
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podemos dizer que Sen, adopta uma postura em que opta pelo estabelecimento de uma 

tópica: um conjunto de orientações que permitem organizar decisões possíveis dentro de 

um determinado âmbito, mas que não têm pretensões de completude. Este modelo 

desenvolve-se de uma forma dinâmica, absorvendo novas formas de avaliação moral e 

ética, decorrentes das próprias mudanças nos valores sociais prevalecentes. 

!
!

3.3. Abordagem às Capacidades e à Liberdade !
Na medida em que a justiça está sempre ligada à realização de uma determinada ideia de 

Bem, é necessário ter critérios para avaliar se a vida de uma pessoa pode ser 

considerada boa. Para a economia esses critérios estão ligados à posse de rendimentos, 

riqueza e recursos, são as teorias baseadas na utilidade dos recursos. Em contraposição 

Sen propõe uma teoria “baseada na liberdade” (freedom-based). 

!
O conceito de liberdade para Sen analisa-se numa dupla perspectiva: (i) a liberdade deve 

fornecer a oportunidade de prosseguirmos os nossos objectivos; e (ii) deve dar-nos a 

oportunidade de escolha sobre quais os objectivos que devemos prosseguir. A liberdade 

surge-nos como uma capacidade para procurar fazer justiça a partir da diversidade das 

posições humanas, bem como da diversidade dos interesses humanos.  

!
“Ao fazermos uma avaliação das nossas vidas, temos boas razões para nos 

interessarmos, não apenas pelo tipo de vida que conseguimos levar, mas também pela 

liberdade de que efectivamente gozamos para que possamos escolher entre diferentes 

estilos de vida ou diferentes maneiras de viver as nossas vidas. De facto, uma das coisas 

que devemos realmente acarinhar é a nossa liberdade de determinarmos o tipo de vida 

que queremos viver, pois é esse um dos elementos preciosos que fazem parte da própria 

vida”.   16

!
A avaliação da liberdade deve ser feita em termos de capacidades (capabilities), uma vez 

que o que está em causa é ajuizar “da vantagem de uma pessoa tendo em conta a 

capacidade dessa pessoa para fazer aquelas coisas a que, por alguma razão, dá valor. 

Quando vista em termos de oportunidades, a vantagem de uma pessoa será menor do 

Cristina Paula Baptista
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que a de outrem, se ela tiver menor capacidade - uma menor oportunidade real - para 

conseguir realizar aquelas coisas a que, por alguma razão, dá valor”    17

!
Este enfoque colocado na liberdade como capacidade possibilita uma avaliação que leva 

em linha de conta uma pluralidade de objectivos que as pessoas têm, em vez de 

identificar um padrão ideal como desejável. É a partir desta pluralidade de objectivos que 

se geram as “combinações funcionais valorativas” (combinations of valued functionings), 

que podem ser julgadas de modo comparativo. 

!
!

3.4. A Prática da Democracia !
O papel da argumentação pública é central na compreensão da justiça e admiti-lo 

“conduz-nos a considerar uma particular conexão entre a ideia da justiça e a prática da 

democracia, já que, na filosofia política contemporânea, foi ganhando um apoio alargado 

essa visão em que a democracia aparece sobretudo como “governo pela discussão”.   18

!
Sen defende a possibilidade de uma razão objetiva na ética e na política. O critério de 

objetividade e a imparcialidade está vinculado à ideia de argumentação pública: tendemos 

a considerar objetivos os juízos e as avaliações que provavelmente sobreviveriam “a uma 

discussão pública e informada”   19

!
Ao longo do último capítulo do livro, Sen, procura explicar-nos as raízes da democracia no 

mundo e dá-nos uma visão da história da participação popular e da razão pública em 

diferentes regiões e países. O que concluímos é que, não obstante a estrutura 

institucional da prática contemporânea da democracia ser, em grande parte, fruto das 

experiências europeia e americana dos últimos séculos, a democracia, entendida como 

governação participativa e governo por meio do debate político e exercício da razão 

pública, expressa uma tendência real na vida social, com uma história muito mais longa e 

difundida, que abrange tanto o Ocidente quanto o Oriente antigo e moderno. Sen, procura 

Cristina Paula Baptista

!  Obra citada, pág. 319.17

!  Obra citada, pág. 428.18

!  Obra citada, pág. 85. 19
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desta forma demonstrar que é possível a elaboração de uma argumentação pública mais 

ampla, inclusive de âmbito mundial. 

!
Dando resposta a esta preocupação universalista, Sen, defende que os direitos humanos 

constituem uma pauta ética universalizada, segundo a qual todas as pessoas em posição 

de fazer algo para defender esses direitos têm uma boa razão para fazê-lo, ainda que 

essa obrigação não constitua uma obrigação jurídica efectiva. Assim, ainda que não exista 

uma sanção pelo seu não cumprimento, não se deve confundir o facto de existir esta 

obrigação, ainda que vagamente especificada, com uma ausência de qualquer obrigação. 

!
Outra questão que se coloca é a de saber como podem ser definidos esses direitos 

humanos? Para Sen, a sua validade ética está baseada no pressuposto implícito de que 

“eles são capazes de resistir a um escrutínio aberto e informado”.   20

!
Nesta acepção os direitos humanos, ou melhor, as declarações de direitos humanos, são 

verdadeiras afirmações éticas da necessidade de se dar atenção ao significado das 

liberdades que estão incorporadas na formulação desses direitos, pelo que um ponto de 

partida importante para a investigação da relevância destes pode ser-nos dada pela 

importância das liberdades que lhes estão subjacentes. “Para que uma liberdade possa 

ser incluída por parte de um direito humano, claramente, ela terá de ser suficientemente 

importante para oferecer razões que obriguem os demais a prestar-lhe séria atenção.”   21

!
!
4. Conclusão 
!
É possível vivermos num mundo mais justo? Podemos reduzir as injustiças? 

!
Amyrtia Sen chama a atenção para os problemas sérios com que se debate o mundo e 

propõe uma teoria que nos possa fornece a base para juízos que nos deem indicações 

acerca de quando e por que razão, estamos mais próximos ou mais distantes da 

concretização da justiça. 

Cristina Paula Baptista

!  Obra citada pág. 473.20

!  Obra citada pág. 484.21
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Amartya Sen propõe-nos o estabelecimento de uma tópica: um conjunto de orientações 

que organize decisões plausíveis dentro de um campo determinado, mas que não têm 

pretensões de completude. Esta tópica garante a possibilidade de um modelo que se 

pode desenvolver de maneira orgânica, incorporando diversas e novas formas de 

avaliação moral, decorrentes das mudanças nos valores sociais prevalecentes. 

A “ideia de justiça” de Amartya Sen é especialmente atraente para os juristas já que o que 

se busca é definir critérios adequados para uma combinação justa de interesses. Ora,  o 

direito, na sua realização, busca essa justiça do caso concreto, no contexto complexo e 

plural dos nossos dias.  

Como alguns autores já referiram esta é uma obra de filosofia aplicada às ciências socais, 

e não um livro de filosofia pura. Ao longo de todo o livro, Sen propõe-se a estabelecer 

uma teoria capaz de orientar uma escolha valorativa racionalmente informada, baseada 

na ideia de que a escolha e a ponderação podem ser difíceis mas não são impossíveis, 

desde que baseadas em combinações de objectos diversos.  

Uma das maiores contribuições de “A Ideia de Justiça” é mostrar que a tarefa de 

responder à questão “como promover uma sociedade justa, estável e cooperativa entre 

pessoas autônomas livres e iguais” exige um trabalho mais cooperativo entre as ideias da 

filosofia política e as análises das ciências sociais em geral, e que essa resposta não 

pode ser meramente teórica e conceptual, mas sim prática e política. Trata-se de uma 

tarefa que tem de ser levada adiante pelas próprias pessoas na vida social e no exercício 

da argumentação pública, num debate crítico, reflexivo, aberto e ininterrupto sobre como 

lidar com as exigências conflitantes entre o possível e o desejável. A este debate não 

poderá faltar a perspectiva do direito.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
Cristina Paula Baptista
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