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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, além da riqueza, saúde, qualidade de vida, segurança 

ou educação, a concepção do desenvolvimento alcança um novo paradigma ao incluir 

uma variável fundamental, representada pela questão intergeracional da preservação do 

meio ambiente. Sendo assim, uma moderna concepção de um desenvolvimento 

sustentável ganha força. A concepção do desenvolvimento passa a exprimir anseios 

éticos e econômicos de uma distribuição equitativa, equilibrada e sustentável dos bens e 

benefícios produzidos e ou oferecidos pelo planeta. Observa-se, por outro lado, uma 

heterogeneidade conceitual na elaboração de ferramentas e indicadores da avaliação 

desse desenvolvimento. Na perspectiva de Amartya Sen, o desenvolvimento não é 

descrito como um aumento da renda agregada de uma nação ou de uma renda per capita 

da população, mas sim como a ampliação das liberdades que os indivíduos desfrutam. O 

aumento da liberdade compreende tanto o meio quanto o fim do desenvolvimento, pois 

a ampliação das liberdades leva ao desenvolvimento e o desenvolvimento da sociedade, 

por sua vez, promove a ampliação das liberdades. Amartya Sen destaca cinco liberdades 

instrumentais entendidas como direitos e oportunidades que ajudam a promover a 

capacidade geral de uma pessoa: as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora.  

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é o de estudar 

comparativamente, com base em pesquisa documental e bibliográfica, um rol de novos 

indicadores de desenvolvimento, analisados e sintetizados a partir das cinco liberdades 

instrumentais de Amartya Sen. Os resultados obtidos atendem aos objetivos propostos e 

podem vir a constituir um modelo na discussão sobre a construção, análise e utilização 

de novos indicadores de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Amartya Sen, Liberdades Instrumentais, Desenvolvimento 

Sustentável, Novos Indicadores de Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades, as well as wealth, health, quality of life, safety or 

education, the concept of development reaches a new paradigm by including a key 

variable, represented by the question of intergenerational preservation of the 

environment. Thus, a modern concept of sustainable development gains strength. The 

concept of development is to express ethical and economic aspirations of equitable, 

balanced and sustainable goods and benefits, or produced and offered by the planet. It is 

observed, moreover, a heterogeneity in the conceptual drawing tools and indicators of 

the evaluation of development. 

 In view of Amartya Sen, development is not described as an increase in 

aggregate income of a nation or a per capita income of the population, but as the 

expansion of the freedoms that individuals enjoy. The increased freedom includes both 

the means and the end of development, because the expansion of freedom leads to the 

development and the development of society, in turn, promotes increased freedoms. 

Amartya Sen highlights five instrumental freedoms construed as rights and 

opportunities that help promote overall capacity of a person: political freedoms, 

economic facilities, social opportunities, transparency guarantees and protective 

security. 

 In this context, the general objective of this study is to comparatively study, 

based on archival research and bibliography, a list of new indicators of development, 

analyzed and synthesized from the five instrumental freedoms of Amartya Sen. The 

results meet the proposed objectives and may well be a model in the discussion on the 

construction, analysis and use of new indicators of development. 

 

Keywords: Amartya Sen, Instrumental Freedoms, Sustainable Development, New 

Development Indicators. 
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RESUMEN 

 

En las últimas décadas, así como la riqueza, la salud, la calidad de vida, la 

seguridad o la educación, el concepto de desarrollo llega a un nuevo paradigma 

mediante la inclusión de una variable clave, representada por la cuestión de la 

preservación del medio ambiente intergeneracional. Por lo tanto, un concepto moderno 

de desarrollo sostenible gana fuerza. El concepto de desarrollo es la de expresar las 

aspiraciones éticas y económicas de los bienes equitativo, equilibrado y sostenible y los 

beneficios o se han producido y ofrecido por el planeta. Se observa, además, una 

heterogeneidad en las herramientas de dibujo conceptuales e indicadores de la 

evaluación del desarrollo. 

 En vista de Amartya Sen, el desarrollo no se describe como un aumento en 

el ingreso total de una nación o un ingreso per cápita de la población, pero a medida que 

la expansión de las libertades que disfrutan los individuos. La mayor libertad incluye 

tanto a los medios y el fin del desarrollo, debido a la expansión de la libertad conduce a 

la elaboración y desarrollo de la sociedad, a su vez, promueve el aumento de las 

libertades. Amartya Sen destaca cinco libertades instrumentales interpretados como 

derechos y oportunidades que ayudan a promover la capacidad general de una persona: 

la libertad política, facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de 

transparencia y de seguridad de protección. 

 En este contexto, el objetivo general de este estudio es estudiar de forma 

comparativa, basada en la investigación de archivo y bibliografía, una lista de los 

nuevos indicadores de desarrollo, analizado y sintetizado a partir de las cinco libertades 

instrumentales de Amartya Sen. Los resultados cumplen con los objetivos propuestos y 

bien puede ser un modelo en el debate sobre la construcción, análisis y utilización de 

nuevos indicadores de desarrollo. 

 

Palabras clave: Amartya Sen, Libertades Instrumentales, Desarrollo Sostenible, los 

Nuevos Indicadores de Desarrollo. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, além das ideias de riqueza, qualidade de vida, saúde, 

segurança ou educação, a concepção do desenvolvimento alcança um novo paradigma 

ao incluir uma variável fundamental, representada pela questão intergeracional da 

preservação do meio ambiente: uma moderna concepção, a do desenvolvimento 

sustentável, ganha força. Exemplo referencial na construção do conceito do 

desenvolvimento sustentável, o Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment de Estocolmo (UNEP, 1972, p1), afirma, no início do seu primeiro 

princípio, que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 

de condições de vida adequada em um meio que lhe permite levar uma vida digna e 

gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as 

gerações presente e futura. Nesse sentido, a concepção do desenvolvimento passa a 

exprimir anseios éticos e econômicos de uma distribuição equitativa e sustentável dos 

bens e benefícios produzidos e ou oferecidos pelo planeta. 

Por outro lado, não só as indicações dos benefícios sociais que são 

oferecidos pelas atividades econômicas, mas também quais as melhores medidas 

orientadoras para atingir o desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente 

sustentável, tornam-se cada vez mais relevantes. As expressões “indicadores 

econômicos”, “indicadores sociais” ou “indicadores ambientais”, revelam a clara 

necessidade humana de medir, avaliar e informar os mais variados aspectos da 

sociedade, de se conhecer a realidade da vida humana. Observa-se, entretanto, uma 

heterogeneidade conceitual na elaboração de ferramentas e indicadores de avaliação 

desse desenvolvimento.  

No presente trabalho é estudada a perspectiva normativa de 

desenvolvimento de Amartya Sen (2000, p.10), que entende o desenvolvimento como o 

processo de expansão de liberdades reais que o ser humano desfruta, tanto no papel 

constitutivo da liberdade no desenvolvimento, quanto no papel instrumental dessas 

liberdades. Amartya Sen tem se destacado entre os economistas, cientistas e educadores 

do mundo todo por defender que o desenvolvimento de um país está ligado às 

oportunidades que são oferecidas à população de poder fazer escolhas e por seus 

estudos sobre a pobreza e a fome. Em suas obras destacam-se estudos demonstrando 

que as verdadeiras causas da pobreza não são eliminadas simplesmente pelo 
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crescimento econômico, que a promoção do bem-estar deve estar orientada em valores 

éticos e que determinados aspectos da vida humana são valiosos por si próprios, tais 

como estar alimentado, agir livremente ou estar livre de doenças evitáveis. Suas ideias 

estão incorporadas nas classificações e cálculos que definem os países em termos de 

desenvolvimento. Por suas contribuições à economia do bem-estar, Amartya Sen 

ganhou, em 1998, o Nobel de Economia. 

Na perspectiva de Amartya Sen, o fenômeno do desenvolvimento não é 

descrito como um aumento da renda agregada da nação ou da renda per capita da 

população, mas sim representado pela ampliação das liberdades que os indivíduos 

desfrutam. O aumento da liberdade compreende tanto o meio quanto o fim do 

desenvolvimento. A ampliação das liberdades passa a ser o fim primordial do processo 

de desenvolvimento e também o meio de atingi-lo. Sen (2000, p.55) destaca cinco 

liberdades instrumentais entendidas como direitos e oportunidades que ajudam a 

promover a capacidade geral de uma pessoa: as liberdades políticas, as facilidades 

econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança 

protetora. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa será o de analisar 

comparativamente novos indicadores do desenvolvimento, uma vez que a discussão 

sobre a construção, a análise e a utilização de indicadores do desenvolvimento torna-se 

relevante diante da exigência de posicionarmo-nos sobre qual futuro a nossa civilização 

herdará. Para tanto, serão analisadas e discutidas a evolução do conceito de 

desenvolvimento, a conceituação de indicadores de desenvolvimento, a abordagem 

normativa de Sen, sua perspectiva das liberdades instrumentais e sua perspectiva de 

desenvolvimento sustentável. Em seguida, será explicitada a metodologia utilizada nesta 

pesquisa e apresentados modernos indicadores de desenvolvimento, seus pressupostos 

teóricos fundamentadores e seus funcionamentos. Os indicadores serão classificados de 

acordo com suas categorias de medidas e reagrupados utilizando-se das dimensões de 

análise propostas das cinco liberdades instrumentais. Por fim, serão apresentadas as 

conclusões alcançadas pelo presente trabalho, as limitações observadas na pesquisa e as 

referências bibliográficas. 

Justifica-se o objetivo desta pesquisa, o de analisar comparativamente novos 

indicadores de desenvolvimento utilizando as cinco liberdades instrumentais propostas 

por Amartya Sen, pela necessidade de uma melhor caracterização, compreensão e 
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limitações do conceito de desenvolvimento, dada sua importância em termos de 

orientação geral da sociedade. Além das tradicionais perspectivas voltadas para o 

aumento de renda e riqueza, outras perspectivas se colocam: a distribuição justa dessa 

renda e riqueza; a necessidade de uma orientação global de crescimento voltada para a 

manutenção do estoque dos bens oferecidos pelo planeta; e uma orientação global de 

crescimento atenta para a preservação do meio-ambiente. Também se justifica porque, 

para uma melhor utilização do conceito de desenvolvimento, faz-se necessário conhecer 

os diversos indicadores existentes, incluindo-se nesse rol, os novos e modernos 

indicadores de desenvolvimento. 

Seguindo esse roteiro, no Capítulo I, como uma introdução histórica, serão 

brevemente abordadas as concepções de pensadores que ajudaram a construir a noção 

moderna de liberdade, poder e justiça, como Weber, Maquiavel, Descarte, Hobbes, 

Locke, Montesquieu, Rousseau e Kant. Em seguida, serão apresentadas e discutidas a 

evolução do conceito de crescimento econômico e de desenvolvimento e a construção, 

análise e utilização dos modelos de mensuração de desenvolvimento. Tanto autores 

clássicos como Smith, Betham, Mill, Marshall e Schumpeter, quanto os mais recentes, 

como Kuznets, Pigou, Coase e Keynes, servem como base estrutural na formação desses 

conceitos. Para a conceituação do desenvolvimento sustentável e as bases 

informacionais utilizadas nas diversas abordagens e metodologias avaliatórias desse 

desenvolvimento, abordaremos autores como Brundtland, Georgescu-Roegen, Brown, 

Dowbor, Sachs, Guevara e Veiga.  

No Capítulo II serão tratadas e discutidas as perspectivas de 

desenvolvimento e de justiça de Sen, iniciando por sua crítica aos modelos da Teoria 

Clássica de Smith, do utilitarismo de Bentham e Mill, sua discussão com as concepções 

de justiça de Rawls e do libertarismo de Nozick, finalizando com sua perspectiva das 

liberdades instrumentais. Para finalizar o Capítulo II, será apresentada a concepção de 

Sen sobre o desenvolvimento sustentável, onde o que se procura é um equilíbrio entre as 

perspectivas social, ambiental e econômica, mas que a preocupação com a integridade 

ambiental, central no desenvolvimento sustentável, deve respeitar o elemento humano, 

central em qualquer conceito. 

No Capítulo III será apresentada, inicialmente, a abordagem metodológica 

utilizada nesta pesquisa. Serão utilizadas a pesquisa bibliográfica e o método 

comparativo, com suas implícitas realizações de análise (a decomposição do todo em 
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suas partes componentes) e de síntese (a reconstituição do todo pela reunião das partes 

decompostas para análise), procurando identificar e classificar, comparativamente, 

diferentes metodologias de avaliação de desenvolvimento. Serão utilizados dados 

secundários, obtidos na primeira etapa do trabalho (Capítulo I e II, referencial teórico e 

contextualização da perspectiva de Sen e do conceito de desenvolvimento) a partir de 

material bibliográfico, com base em livros, artigos de periódicos científicos e material 

disponível na internet e, na segunda etapa do trabalho (Capítulo III, indicadores de 

desenvolvimento), obtidos a partir de documentos referentes aos diferentes indicadores 

de desenvolvimento encontrados, como artigos, livros e manuais relativos aos 

indicadores, obtidos principalmente nos endereços eletrônicos dos órgãos responsáveis 

por sua execução.  

Em seguida apresentaremos, com base na pesquisa bibliográfica, novos 

indicadores de desenvolvimento, seus pressupostos teóricos fundamentadores e seus 

funcionamentos. Será feita a análise comparada dos indicadores de avaliação de 

desenvolvimento e sua síntese sob a perspectiva das liberdades instrumentais de 

Amartya Sen. Os indicadores serão decompostos de acordo com suas categorias de 

medidas e reagrupados utilizando-se as dimensões de análise propostas das liberdades 

instrumentais sugeridas por Sen: as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora. A síntese 

individual de cada indicador será consolidada num quadro geral com todas as 

ferramentas utilizadas. Será apresentado um quadro geral dessa etapa do trabalho, 

considerando todas as categorias de análise conjuntamente. 

Finalmente serão discutidas as limitações observadas na pesquisa e as 

referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO I – O DESENVOLVIMENTO E AS BASES INFORMACIONAIS 

 

O objetivo deste Capítulo I é o de apresentar a evolução do pensamento 

contemporâneo sobre crescimento econômico e sobre desenvolvimento e discutir as 

bases informacionais utilizadas nas diversas abordagens de avaliação.  

As ideias, inicialmente de crescimento econômico e, posteriormente, de 

desenvolvimento, estão já há tempos inclusas no pensamento do homem. O conceito de 

crescimento econômico pode ser encontrado nos textos econômicos clássicos, nos 

diversos estudos sobre o acréscimo de riqueza produzida. Mas este, o crescimento, não 

pode ser considerado sinônimo daquele, do desenvolvimento, muito mais amplo. E dada 

sua complexidade e abrangência, os conceitos de crescimento, desenvolvimento e, 

contemporaneamente, desenvolvimento sustentável, apresentam uma variedade de 

definições e interpretações que muitas vezes se confundem. 

Por seu lado, as bases informacionais usadas nas metodologias de avaliação 

as desses conceitos refletem suas múltiplas interpretações. Sen (2000, p.72), ao 

considerar que essas bases informacionais refletem o pensamento econômico, ou antes, 

“o estado de poder”, nas diversas fases do pensamento humano sobre ética e justiça 

social, utiliza-se de uma parábola para iniciar a discussão sobre quais bases devem ser 

escolhidas na construção dessas metodologias: 

Annapurna, uma dona de casa que se vê diante do desejo de arrumar seu 

jardim, defronta-se com três trabalhadores desempregados prontos a executar o serviço 

pelo mesmo pagamento, Dinu, Bishanno e Rogini, os três aptos a levar a cabo a tarefa. 

O trabalho necessário para essa atividade é indivisível, isto é, não existe a possibilidade 

dos três trabalhadores executarem, cada um, uma parte do trabalho. Sendo uma pessoa 

ponderada, Annapurna averigua, então, para qual dos três seria mais apropriado propor 

o trabalho: embora todos os três sejam pobres, Dinu é o mais pobre deles; por outro 

lado, Bishanno empobreceu há pouco tempo e está psicologicamente deprimido, sendo 

o mais infeliz dos três; e Rogini, finalmente, possuidora de uma doença crônica 

suportada estoicamente, é a mais debilitada dos três e sua qualidade de vida seria a mais 

beneficiada.  

Sobre a reflexão de qual a decisão que deva tomar, Annapurna reconhece 

que se soubesse apenas um dos três fatos, a decisão seria fácil. Entretanto, ela está 

ciente de todos os fatos, cada qual com sua relevância. No primeiro fato, o argumento 
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da renda igualitária levaria a escolha para Dinu. No segundo fato, o argumento da 

felicidade levaria a escolha para Bishanno. Por fim, no terceiro fato, o argumento da 

qualidade de vida levaria a escolha para Rogini.  

Sen faz uso dessa parábola para lembrar que tanto as informações incluídas, 

quanto as informações excluídas, caracterizam as teorias da ética e da justiça social 

vigentes. 

 

Em grande medida, cada abordagem avaliatória pode ser caracterizada 

segundo sua base informacional: as informações que são necessárias para 

formar juízos usando essa abordagem e – não menos importante – as 

informações que são “excluídas” de um papel avaliatório direto nessa 

abordagem. As exclusões informacionais são componentes importantes de 

uma abordagem avaliatória. Não se permite que as informações excluídas 

tenham influência direta sobre os juízos avaliatórios e, embora isso muitas 

vezes seja feito de um modo implícito, o caráter da abordagem pode ser 

fortemente influenciado pela insensibilidade às informações excluídas (SEN, 

2000, p.74). 

 

Há uma base multi-informacional para entender a pobreza e a escassez de 

renda é um aspecto importante da pobreza. No entanto, segundo Sen, não se podem 

ignorar outros aspectos, tais como saúde ou educação. Uma pessoa que possui mais 

renda que a outra, porém é analfabeta ou sofre de uma doença grave, pode ser 

igualmente pobre se comparada a um indivíduo que sofre privações de renda.  

Dentro desse contexto, como uma introdução histórica, serão brevemente 

abordadas as concepções de pensadores que ajudaram a formar a noção moderna de 

liberdade, poder e justiça, como Weber, Maquiavel, Descarte, Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau e Kant. Em seguida, serão apresentadas e discutidas a evolução 

do conceito de crescimento econômico e de desenvolvimento e a construção, análise e 

utilização dos modelos de mensuração de desenvolvimento. Tanto autores clássicos 

como Smith, Betham, Mill, Marshall e Schumpeter, quanto os mais recentes como 

Kuznets, Pigou, Coase, Keynes e Stiglitz servem como base estrutural na formação 

desses conceitos. Para a conceituação do desenvolvimento sustentável e as bases 

informacionais utilizadas nas diversas abordagens e metodologias avaliatórias desse 

desenvolvimento, abordaremos autores como Brundtland, Georgescu-Roegen, Brown, 

Dowbor, Sachs, Guevara e Veiga.  
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1.1. Uma perspectiva histórica 

Como introdução, numa perspectiva histórica, é conveniente abordar, 

brevemente, as concepções de pensadores que ajudaram a formar a noção moderna de 

poder, justiça e liberdade. Com abordagens positivas, voltadas para a descrição, 

explicação e relacionamento de fatos e fenômenos, de caráter objetivo, “do que é”, ou 

com abordagens normativas, preocupadas com valores, ideias, ética, de caráter 

subjetivo, “do que deveria ser”, essas concepções procuram entender ou explicar os 

fenômenos econômicos e sociais que nos circundam.  

O poder, “essa capacidade para influenciar, modificar, ou mesmo 

determinar o comportamento das outras pessoas” (DIAS, 2008, p.28), definida por 

Weber (2000, p.33) como “a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma 

relação social, mesmo que haja resistência, não importando o fundamento desta 

probabilidade”, seja ele possuído por reis, senhores feudais, presidentes ou generais, 

seja ele, na sua forma moderna, representado pelo corporativismo mundial, que “agindo 

no espaço planetário, na ausência de governo mundial, e frente à fragilidade do sistema 

multilateral, manejam grande poder sem nenhum contrapeso significativo” (DOWBOR, 

2012, p1), se encontra no âmago da evolução histórica dos processos sociais do homem. 

No final do século XV, auge do renascer de novas compreensões sobre as 

relações sociais, Nicolau Maquiavel (1996, p.98), em O Príncipe, guiado pela busca da 

verità effetuale das coisas, entende que há alguns atributos negativos na natureza 

humana, entende que os homens “são ingratos, volúveis, simuladores, tementes do 

perigo, ambiciosos de ganho”, que duas forças opostas sempre estarão presentes nas 

sociedades, uma que quer dominar e outra que não quer ser dominada e, nesse contexto, 

o poder aparece como única possibilidade de enfrentar a natureza humana. Maquiavel 

acredita que a dicotomia entre essência e aparência se sobrepõe a das virtudes e vícios, 

que é necessário separar a moral individual da moral política, e que ao detentor do poder 

cabe agir de acordo com as circunstâncias e não a partir de preceitos éticos. Nesta 

perspectiva, serão morais todos os atos manifestamente úteis à sociedade ou ao 

governante que a comanda, imorais, os que só tiverem em vista a satisfação de 

interesses privados e egoísticos, que conflitem com os interesses da sociedade 

(ESCOREL, 1958, p.20). Descartes, ao comparar o pensamento de Maquiavel com seu 

próprio, tende a acreditar que o problema não consiste no que se entende objetivamente 
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por justiça, mas sim na intenção do sujeito que a da: “as mais justas ações se tornam 

injustas quando os que as fazem as pensam tais” (apud ARAUJO, 1994, p.116).  

Quase um século mais tarde, Hobbes (1974, p.74), em Leviatã, entende que 

a sociedade civil, cuja característica é viver em desordem, dá origem ao Estado 

garantidor da paz, e a ele deve se subordinar. Entende que a natureza concebe os 

homens iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito, e que, nesse estado de 

natureza, todo o homem tem direito a tudo. 

 

O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jusnaturale, é a 

liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que 

quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida e, 

portanto, fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem 

como meios adequados a esse fim (HOBBES, 1974, p.74).  

 

Hobbes (1974, p.48) considera que a natureza do homem não muda 

conforme a época e que “da igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à 

esperança de atingirmos nossos fins”. Fica claro que se dois homens desejarem a mesma 

coisa, impossível de ser usufruída por ambos simultaneamente, eles se tornarão 

inimigos, “e no caminho para seu intento que é principalmente sua própria conservação, 

e às vezes apenas seu deleite esforçam-se por destruir ou subjugar um ao outro”. 

Hobbes também entende que o poder do governante tem que ser ilimitado e que o 

contrato social é um pacto de submissão do povo ao seu representante. Ao dar mais 

poderes ao seu representante, ao seu governante, a fim de instaurar e manter a paz, o 

indivíduo, no sentido exato de proteger a sua própria vida, abdica de um direito próprio. 

Se esse fim não for atendido, não se deve mais a obediência ao representante, e essa é a 

“verdadeira liberdade”. Fica claro que, no pensamento de Hobbes, não há outro modo 

de se estabelecer as condições necessárias para a conservação da vida e para a 

realização segura do exercício das faculdades naturais humanas que não seja pela 

submissão consentida da vontade de cada homem à vontade soberana do Estado 

(MATTOS, 2011, p.338). 

A concepção liberal de Locke (1973, p.43) defende que o indivíduo é 

anterior à sociedade, que os homens são, por princípio, pacíficos e vivem em concórdia 

e harmonia. São iguais, livres e desfrutam da propriedade, que é um direito natural e, 

portanto, precede o fenômeno sociedade. O estado da natureza, pela mediação do 
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contrato social que é um pacto de consentimento, se transforma no estado civil. O 

governo não possui outra finalidade além da defesa e preservação dessa propriedade. 

Dessa forma, os direitos naturais inalienáveis do indivíduo são a vida, a liberdade e a 

propriedade e essa perspectiva de associação da liberdade com a propriedade acaba por 

confundir a concepção liberal como sendo a defesa incondicional da propriedade e do 

livre mercado. 

 

Nenhum outro homem podia se sentir lesado por esta apropriação de uma 

parcela de terra com o intuito de melhorá-la, desde que ainda restasse 

bastante, de tão boa qualidade, e até mais que indivíduos ainda desprovidos 

pudessem utilizar. Se bem que, na realidade, a cerca que um homem 

colocasse em seu benefício não reduziria nunca a parte dos outros. Deixar 

uma quantidade igual que outro homem fosse capaz de utilizar, equivaleria a 

não tomar nada. Ninguém pode se sentir lesado por outra pessoa beber, ainda 

que em uma quantidade exagerada, se lhe é deixado todo um rio da mesma 

água para matar sua sede. O que vale para a água, vale da mesma forma para 

a terra, se há quantidade suficiente de ambas (LOCKE, 1973, p.43). 

 

Charles de Secondat de Montesquieu (2000, p.166) entende ser possível, 

“assim como na física newtoniana, encontrar uniformidades, padrões na variação dos 

comportamentos e nas formas de organizar os homens”. Quaisquer formas de poder, 

mesmo a democracia ou a aristocracia, não são, por natureza, formas de Estados livres. 

Mesmo que a liberdade política só se encontre em governos moderados, até nesses 

poderá haver o abuso do poder. Para que não haja esse abuso de poder é preciso que, 

pela disposição das coisas, “o poder limite o poder”. A Constituição pode ser “tal que 

ninguém seja obrigado a fazer coisas que a lei não obriga e não fazer aquelas que a lei 

permita”.  

A abordagem iniciada por Hobbes, concentrada nos arranjos institucionais 

justos para a sociedade, é seguida por Locke, Nozick e Rawls. Essa abordagem 

“institucionalista transcendental” procura identificar a justiça perfeita e acertar as 

instituições (SEN, 2011, p.36). Essa abordagem também é seguida por Rousseau, que 

acredita que a liberdade do homem não consistisse em fazer o que quer, mas sim em 

nunca fazer o que não quer. Para Rousseau, “não há liberdade sem Leis, nem onde 

alguém está acima das Leis: um povo livre obedece, mas ele não serve” (apud REIS, 

2000, p.13).  



10 

 

Se quisermos saber no que consiste, precisamente, o maior de todos os bens, 

qual deva ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verificar-se-á 

que se resume nesses dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade. A 

liberdade, porque qualquer dependência particular corresponde a outro tanto 

de força tomada ao corpo do Estado, e a igualdade, porque a liberdade não 

pode subsistir sem ela. (ROUSSEAU, 1978, p.127) 

 
A concepção de liberdade de Rousseau não admite quaisquer privilégios, 

inclusive aqueles baseados no poder econômico de uma minoria. A verdadeira liberdade 

se concretiza na constituição legítima da sociedade civil e na transformação social de 

concepção de todo, existente enquanto ser natural, para uma concepção de parte, 

enquanto ser social. 

 

Concebo, na espécie humana, dois tipos de desigualdade: uma que chamo de 

natural ou física, por ser estabelecida pela natureza e que consiste na 

diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do 

espírito e da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou 

política, porque depende de uma espécie de convenção e que é estabelecida 

ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos 

vários privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como o serem 

mais ricos, mais poderosos e homenageados do que estes, ou ainda por 

fazerem-se obedecer por eles (ROUSSEAU, 2006, p.38). 

 

Seguindo essa linha filosófica, espalha-se pelas nações mais desenvolvidas 

do século XVIII, a crença de uma liberdade que signifique, fundamentalmente, tomar 

para si próprio a autoridade do próprio destino. O iluminismo das ideias traz consigo 

modernos conceitos de liberdade. Viver de maneira esclarecida significa colocar a razão 

acima de qualquer tipo de crença, seja ela religiosa ou política.  

 

Esclarecimento (Aufklärung) é a saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de 

seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 

culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 

entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo 

sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu 

próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento (KANT, 1985, p.63). 
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Na moderna fundamentação social, a universalidade dos direitos humanos 

não se deve à identidade biológica representada pelo naturalismo clássico ou à 

fraternidade divina entre os homens, mas sim a um acordo político entre pessoas, 

asseguradas pelas leis e garantidas pelo Estado. O Estado Contratualista, que considera 

sociedade e Estado como frutos de convenção entre os indivíduos, fundamentado na 

legitimidade conferida pelo Jusnaturalismo, que consiste em atribuir aos indivíduos 

direitos originários e inalienáveis, encerram, como fundamento, a liberdade individual.  

As teorias contratualistas e jusnaturalistas se fortalecem nos pensamentos 

iluministas de universalidade encontrados no pensamento de Imannuel Kant, que 

conceitua o Direito como “o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode 

unir-se ao arbítrio de outro segundo uma lei universal da liberdade” (KANT, 2003, 

p76), tem como princípio universal que “qualquer ação é justa se for capaz de coexistir 

com a liberdade de todos de acordo com uma lei universal, ou se na sua máxima a 

liberdade de escolha de cada um puder coexistir com a liberdade de todos de acordo 

com uma lei universal” (KANT, 2003, p76).  

Seguindo essa concepção iluminista-liberal e da liberdade como um direito 

natural e inalienável do indivíduo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

aprovada pela Assemblée Nationale Constituante francesa, em seu artigo inicial, dispõe 

que “os homens nascem e são livres e iguais em direitos e as distinções sociais só 

podem fundar-se na utilidade comum” (LA DECLARATION DES DROITS DE 

L’HOMME ET DU CITOYEN, 1789, p1). Tanto a Revolução Francesa de 1789 quanto 

a Constituição francesa de 1791, representam marcos históricos na formação do Direito 

dos países da Europa Ocidental, que acabam por adotar as ideias políticas, filosóficas, 

econômicas e sociais desse movimento revolucionário (GILISSEN, 2001, p.413). Da 

mesma época, a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, segue a mesma 

linha: 

 

Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, 

estabelecer a justiça, assegurar a tranqüilidade interna, prover a defesa 

comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos 

descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta 

Constituição para os Estados Unidos da América (UNITED STATES OF 

AMERICA, 1787, p1). 
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A concepção filosófica liberal também estará representada no pensamento 

econômico, melhor detalhada no Capítulo II, através de clássicos como David Hume e 

Adam Smith, e observada nas relações econômicas, através da Revolução Industrial: 

aumento da produção de bens industrializados, êxodo das populações para os centros 

urbanos, crescimento econômico, crescimento da população e melhoria das condições 

de vida para alguns. Infelizmente com desespero e dificuldade para a grande maioria, 

iniciando um processo de descontentamento social.   

 

A classe média vitoriosa e os que aspiravam a essa condição estavam 

contentes. O mesmo não acontecia aos pobres, aos trabalhadores (que, pela 

própria essência, constituíam a maioria), cujo mundo e cujo estilo de vida 

tradicionais tinham sido destruídos pela revolução Industrial, sem que fossem 

substituídos automaticamente por qualquer outra coisa. É essa desagregação 

que forma o cerne da questão dos efeitos sociais da industrialização 

(HOBSBAWM, 2003, p.79) 

 

 Esse liberalismo econômico clássico de laissez-faire, onde as liberdades 

dos indivíduos estão representadas pela liberdade de exercer a propriedade, a liberdade 

da expressão política e a liberdade da iniciativa econômica, dominará o pensamento 

econômico até o início do século XX, mas, conforme Hobsbawm, esse modelo tenderia 

ao colapso econômico: 

 

Suponhamos que a primeira guerra mundial tivesse sido apenas uma 

perturbação temporária, apesar de catastrófica, numa economia e civilização 

fora isso estáveis. A economia teria então voltado a alguma coisa parecida ao 

normal após afastar os detritos da guerra e daí seguido em frente 

(HOBSBAWN, 1995, p.90). 

 

Como resposta à crise econômica do pós Primeira Guerra Mundial, 

solidifica-se a concepção capitalista do estado forte e intervencionista, capaz de regular 

a demanda, oferecer subsídios e ser provedor, trazida do neoclassicismo de Alfred 

Marshall e das teorias de John Maynard Keynes, que, na sua forma mais avançada, após 

a Segunda Guerra Mundial, incorpora ideias socialistas, e produz o Estado do Bem-

Estar Social. Se, pelo lado puramente econômico, trouxe o abandono da ortodoxia da 

pura lógica do mercado, e, pelo lado político, configurou a construção de uma 
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democracia liberal contra o perigo do fascismo e do bolchevismo, por outro, pelo lado 

moral, significou a defesa das concepções de justiça social, solidariedade e 

universalismo (ESPING-ANDERSEN, 1995, p.73).  

Em declínio em todo o mundo, o welfare state é encontrado ainda hoje no 

modelo Social Democrata de Estado de Bem Estar Social de países europeus como 

Dinamarca e Suécia, onde a provisão estatal participa não apenas dos serviços básicos 

como educação e saúde, como também serviços de bibliotecas, teatros e museus, 

creches, e com generosas transferências monetárias a título de pensão, aposentadoria, 

auxílio gravidez, auxílio saúde e seguro desemprego. Ou onde a fraternidade é 

observada na aceitação de menores salários ou de maiores tributos, se comparados à 

média da União Europeia e a outros países do mundo (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Taxa média de tributos paga pelo trabalhador na OECD, 2000/2008 
Fonte: OECD. Disponível em http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=23113 

 

A partir década de 70, o estado de poder da sociedade civil e dos 

trabalhadores volta a perder força, com a incorporação, pelos países mais ricos, da 

concepção neoliberal. O chamado Consenso de Washington para a América Latina é 

exemplo da concepção da liberação das atividades econômicas privadas e da 

desregulamentação das atividades praticadas pelo Estado, através de privatizações. 

Conforme Stiglitz (1998, p.1), esse consenso confundiu meios com fins: “ele 

considerava a privatização e a liberalização do comércio como fins em si mesmos, em 
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vez de considerá-los como meio para se alcançar um crescimento mais sustentável, 

equânime e democrático”. Para ele, o consenso de Washington estava focado na 

estabilização dos preços, em detrimento do crescimento e da estabilidade da produção, 

concentrando-se nas privatizações, dando pouca atenção à infra-estrutura institucional, 

básica para o funcionamento dos mercados. O consenso não teve a capacidade de 

reconhecer que o fortalecimento das instituições financeiras é tão importante para a 

estabilidade econômica quanto o é o aumento das reservas ou o controle dos deficits do 

orçamento.  

Se de um lado, tal como Sen (1995, p.5) percebe na democracia, como um 

sistema válido universalmente, e cuja aceitação também tenda a ser universal, uma das 

mais importantes revoluções no pensamento humano e uma das maiores contribuições 

do recém-findo século XX, de outro, também percebemos que o procurado Bem-Estar 

Social universal torna-se cada vez mais inviável. A desigualdade de renda dos países 

diminuiu entre as décadas de 1950 a 1970 na maior parte das economias desenvolvidas, 

em desenvolvimento e de planejamento central, mas, no entanto, desde os anos 1980, 

este declínio se tornou mais lento ou se estabilizou. Hoje, com mercados abertos à 

globalização de forças externas e com o poder concentrado nos grandes conglomerados 

ou em grandes fortunas, verifica-se crescimento da desigualdade em numerosos países 

(DOWBOR, 2006, p.12). Os dados que temos são inquietantes, se não trágicos: em 

2011, de acordo com a publicação Revista Forbes 2011 (FORBES MEDIA LLC, 2011), 

as 1.200 pessoas mais ricas do mundo (aproximadamente 0,000017% de um total 

aproximado de 7 bilhões de pessoas) detém uma fortuna equivalente a cerca de 7,3% do 

PIB total mundial estimado de 2010 (aproximadamente US$ 4,6 trilhões de um total 

aproximado de US$ 63 trilhões), enquanto que, conforme as Nações Unidas, no 

Millennium Development Goals Report 2011 (UNITED NATIONS, 2011), a estimativa 

mundial de pessoas abaixo da linha de pobreza (rendimentos de até US$ 1,25 por dia) 

em 2005 alcançava a expressiva marca de 1,4 bilhões de pessoas, representando um 

máximo US$ 630 bilhões de rendimentos nesse ano de 2005. 

Para Petrini (2010, p.1), essa racionalidade moderna de um lado consegue 

importantes conquistas, “que parecem concretizar nova etapa da história, vitoriosa sobre 

limites da natureza e sobre deficiências humanas”, por outro lado, entretanto, as guerras 

de alcance global e as experiências totalitárias em regimes francamente ditatoriais ainda 

convivem com frequentes violações dos direitos humanos e do meio ambiente. 
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O desenvolvimento da ciência moderna e a organização social que dele 

resulta caracterizam- se por um mal-estar bastante difuso. Com efeito, 

realizou-se um grande desenvolvimento nos domínios das ciências e da 

técnica, mas o esforço para dominar a natureza e a história acabou 

conduzindo a razão a servir o poder. Tendo abandonado as exigências 

elementares como ponto de referência para a sua atividade, restou à razão 

colocar-se a serviço do poder e do mercado (PETRINI, 2010, p.1). 

 

Essa “ideologia modernista”, segundo Touraine (1994, p.32), acaba por 

dominar o mundo econômico numa forma de capitalismo onde a economia de mercado 

“significa o desaparecimento de todo o controle holístico da atividade econômica, a 

independência desta em relação aos objetivos próprios do poder político ou religioso e 

aos efeitos das tradições e privilégios”. Com dados de 2007, pesquisa realizada por 

membros do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique aponta que apenas 737 grupos 

mundiais acumulam cerca de 80% do controle sobre o valor de todas as empresas 

transnacionais (VITALI et al, 2011, p.4).  

A concentração do poder mundial parece irreversível e qualquer projeto 

mundial de reformas econômicas ou de políticas de desenvolvimento social e 

sustentável fica ao critério desses poucos detentores do poder. O que se percebe hoje é 

uma sequência de crises mundiais, trazidas pelo colapso do neoliberalismo, sem prazo 

para acabar e entendida por muitos como sem perspectivas concretas de solução, pois 

“como a civilização que tínhamos perdeu sua vigência e como nenhum outro projeto de 

civilização aponta no horizonte, estamos vivendo, literalmente, num vácuo civilizatório. 

Há um nome para isso: barbárie" (ROUANET, 1993, p.11).  

 

 

1.2. A evolução do conceito de desenvolvimento 

Abordadas as concepções de pensadores que ajudaram a formar a noção 

moderna de poder, justiça e liberdade, iniciamos, a seguir, o entendimento do conceito 

de desenvolvimento. Etimologicamente, segundo o Houaiss (2003), o termo 

“desenvolvimento” tem sua origem na associação entre des+envolver, cujo significado é 

tirar o que está oculto ou libertar o que está envolto. Tem os sentidos de crescimento: 

aumento, composição (de um músculo), exposição: elaboração (de um pensamento), 
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progresso: adiantamento, crescimento, expansão (da ciência) e prosseguimento: 

desdobramento, desenrolamento, evolução (de uma conversa). Nicola (2007, p.284) 

considera que a expressão desenvolvimento tem o significado de movimento em direção 

ao melhor: embora essa noção tenha seus precedentes no conceito aristotélico de 

movimento, como passagem da potência ao ato ou explicação do que está implícito, seu 

significado otimista é peculiar à filosofia do século XIX e está estreitamente ligado ao 

conceito de progresso. Seu sinônimo mais próximo é evolução. A expressão 

desenvolvimento significa, para Outhwaite (1996, p.197), a conquista do progresso 

econômico e social (desenvolvimento) através da transformação do estado de 

subdesenvolvimento (baixa produção, estagnação, pobreza) em países designados de 

forma variada como “pobres”, “subdesenvolvidos”, “menos desenvolvidos” ou “em 

desenvolvimento”. O crescimento econômico é uma condição necessária, ainda que 

insuficiente, para o progresso social, representado pela satisfação de necessidades 

básicas, tais como nutrição, saúde e habitação adequadas (superação da pobreza 

absoluta), ao que se pode acrescentar ainda outras condições de uma existência humana 

plena, tais como o acesso universal à educação, liberdades civis e participação política 

(superação de pobreza ou privação relativa).  Conforme Sandroni (2005, p.242), o 

desenvolvimento econômico significa o crescimento econômico (aumento do Produto 

Nacional Bruto per capita) fundamental na estrutura de sua economia. 

Somadas às concepções de poder, justiça e liberdade, as ideias de 

crescimento econômico e de desenvolvimento, estão, há tempos, no pensamento do 

homem, na sua busca pela melhoria das condições de vida da sociedade. Encontrado já 

nos textos econômicos de Adam Smith e David Ricardo, os estudos do acréscimo de 

riqueza produzida pelo crescimento econômico e seus correspondentes efeitos na 

distribuição per capita e nos danos causados por ela ao meio ambiente, sob as mais 

diversas perspectivas, estão presentes até hoje e, dada a complexidade e abrangência, 

apresentam uma variedade de conceitos e interpretações, que muitas vezes se 

confundem, outras tantas se contradizem.  

Nas últimas décadas do século XIX, Alfred Marshall introduz conceitos 

importantes na análise econômica. Um desses conceitos é o representado pelos efeitos 

externos refletidos no preço de mercado dos bens, os quais não foram espontaneamente 

causados pelos produtores ou pelos consumidores desses bens, ou seja, o conceito das 

“externalidades” do processo produtivo, quer as positivas, ao descrever as vantagens da 
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concentração de indústrias especializadas, quer as negativas, representadas por exemplo 

pelo “mercado de trabalho, se a atividade que ela realiza é de uma só classe, como, por 

exemplo, um trabalho que só pode ser feito por homens fortes” (MARSHALL, 1996, 

p.320). Esse importante conceito é analisado e discutido até os dias de hoje, 

exemplificada na discussão das externalidades negativas representadas pelos danos 

causados pelo processo de crescimento econômico ao meio-ambiente. Marshall também 

contribuiu com a discussão sobre o aumento da riqueza nacional proveniente da 

execução de obras em decorrência de desastres que causaram danos ambientais e, de 

maneira oposta, da vantagem de uma nação gastar recursos com a educação. 

 

Podemos concluir, portanto, que não se podem medir as vantagens de 

consagrar fundos públicos e particulares para a educação do povo apenas 

pelos seus frutos diretos. Até mesmo como uma aplicação de capital, é 

vantajoso dar às massas maiores oportunidades do que as que possuem 

atualmente, pois é só por esse meio que todos aqueles que morreriam 

desconhecidos terão o impulso necessário para fazer brotar suas aptidões 

latentes. E o valor econômico de um único gênio industrial é suficiente para 

cobrir as despesas da educação de toda uma cidade, pois uma única idéia, 

como por exemplo o grande invento de Bessemer
1
, aumenta tanto a 

capacidade produtiva da Inglaterra como o trabalho de cem mil homens 

(MARSHALL, 1996, p.270).  

 

Para Giannetti (1992, p.81) “é importante frisar que Marshall sustentou um 

argumento de caráter econômico quando defendeu uma distribuição menos desigual da 

riqueza e da renda, de modo que promovesse a formação do capital humano”. 

 

Não existe extravagância mais prejudicial ao crescimento da riqueza nacional 

do que aquela negligência esbanjadora que permite que uma criança bem-

dotada, que nasça de pais destituídos, consuma sua vida em trabalhos 

manuais de baixo nível (MARSHALL, apud GIANNETTI, 1992, p.81). 

 

                                                           

1 O invento de Henry Bessemer, de 1855, foi o primeiro processo industrial de baixo custo para a 
produção em massa de aço a partir de ferro gusa fundido, com a remoção de impurezas do ferro pela 
oxidação com ar soprado através do ferro fundido.  
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Como ideia inicial, a “visão pré‑analítica” que se tem de um sistema 

econômico é a representada por um fluxo circular (Figura 2) isolado e fechado em si, 

que traduz os conceitos de interdependência e equilíbrio entre os vários processos 

produtivos do sistema econômico com a representação das trocas econômicas como um 

fluxo circular de bens e dinheiro entre os vários setores econômicos (CECHIN; VEIGA, 

2010, p.440), sem, contudo, contemplar o meio-ambiente. 

 

 
Figura 2 – Fluxo Circular 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 

No começo do século XX, desenvolvem-se análises do estado natural de 

uma economia, o denominado “estado estacionário” do equilíbrio e das causas que 

podem afetar a taxa de variação no processo de desenvolvimento. Na obra The Theory 

of Economic Development, de 1912, Joseph Schumpeter considera que o início do 

processo de desenvolvimento se apresenta com a quebra do fluxo circular, através de 

inovações introduzidas pelos empresários, que causam a ruptura do estado estacionário 

de equilíbrio. Schumpeter (1997, p.74) acredita que o crescimento econômico apresenta 

uma característica apenas expansiva do fluxo circular, enquanto o desenvolvimento 

acontece na ruptura, causada por inovações tecnológicas, criadas por empresários 

inovadores, por vezes financiados pelo crédito bancário. Nesse momento, o processo 

produtivo deixa de ser rotineiro e passa a proporcionar um lucro extraordinário.  

 

mercado de
bens e serviços

mercado de
fatores de produção

empresas famílias

receita

despesa

salários,  
aluguéis e lucro

renda

bens e serviços
comprados

bens e serviços
vendidos

insumos para
a produção

terra, trabalho
e capital

moeda

bens e
serviços



 

Entenderemos por “desenvolvimento”, portanto, apenas as mudan

econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, 

por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças emergindo 

na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 

desenvolvimento econômico é na p

mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que 

não há 

que o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado 

economi

arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e portanto a 

explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos 

que são descritos pela teoria econômica

 

Em outra perspectiva, 

Simon Kuznets analisa as diversas 

renda. Para Kuznets (1955, p.1)

mudanças de longo prazo n

distribuição da renda no decorrer do crescimento econômico de um país

determinam o nível secular e as tendências das desigualdades de renda

a hipótese de um “U” invertido para representar um aumento inicial da desigualdade de 

renda no curto prazo, que se reverteria no longo prazo, ao se impor o crescimento 

econômico (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Curva de Kuznets 
Fonte: adaptado pelo autor 

 

Entenderemos por “desenvolvimento”, portanto, apenas as mudan

econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, 

por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças emergindo 

na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 

desenvolvimento econômico é na prática baseado no ato de que os dados 

mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que 

não há nenhum desenvolvimento econômico. Pretenderíamos com isso dizer 

que o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado 

economicamente, mas que a economia, em si mesma sem desenvolvimento, é 

arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e portanto a 

explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos 

que são descritos pela teoria econômica (SCHUMPETER, 

perspectiva, no estudo Economic Growth and Income Inequality

diversas relações entre esse crescimento e a desigualdade de 

(1955, p.1), o tema central do seu estudo é a causa e 

mudanças de longo prazo na distribuição da renda pessoal, a desigualdade na 

renda no decorrer do crescimento econômico de um país

determinam o nível secular e as tendências das desigualdades de renda. 

invertido para representar um aumento inicial da desigualdade de 

que se reverteria no longo prazo, ao se impor o crescimento 
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Entenderemos por “desenvolvimento”, portanto, apenas as mudanças da vida 

econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, 

por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças emergindo 

na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 

rática baseado no ato de que os dados 

mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que 

desenvolvimento econômico. Pretenderíamos com isso dizer 

que o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado 

camente, mas que a economia, em si mesma sem desenvolvimento, é 

arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e portanto a 

explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos 

CHUMPETER, 1997, p.74). 

Income Inequality, 

a desigualdade de 

a causa e o caráter das 

desigualdade na 

renda no decorrer do crescimento econômico de um país, e que fatores 

. Kuznets sugere 

invertido para representar um aumento inicial da desigualdade de 

que se reverteria no longo prazo, ao se impor o crescimento 
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Essa mesma hipótese foi utilizada mais tarde para representar uma “Curva 

Ambiental de Kuznets” representativa de um aumento inicial de degradação ambiental 

de curto prazo, que se reverteria no longo prazo ao se impor o crescimento econômico, 

devido às preferências do consumidor, às imposições institucionais ou aos avanços 

tecnológicos (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 – Curva Ambiental de Kuznets 
Fonte: adaptado pelo autor 

 

Pioneiro nos estudos dos danos causados pelo crescimento econômico ao 

meio ambiente, Pigou, em The Economics of Welfare de 1932, propõe uma solução 

pública para resolver as externalidades negativas causadas pelo crescimento ao meio 

ambiente, ao atribuir valor monetário a essas externalidades e sugerir um ajuste de 

preços de mercado através da cobrança de taxas e impostos corretivos às atividades 

prejudiciais ao estoque de recursos naturais ou danosos ao meio ambiente, o “princípio 

poluidor pagador” (Gráfico 3). A solução de Pigou será adotada através da 

Recomendação C (72) 128, a partir de maio de 1972, pelo OECD.  

 

O princípio usado para alterar os custos das medidas de prevenção e controle 

da poluição, para estimular a utilização racional dos recursos ambientais 

escassos e para evitar distorções ao comércio e ao investimento 

internacionais, é o conhecido princípio do poluidor-pagador. Este princípio 

expressa que o agente poluidor deve suportar todos os custos do 

desenvolvimento das medidas acima mencionadas decididas pelas 

autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja num estado 

aceitável. Em outras palavras, o princípio do poluidor-pagador significa que 
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todos os custos dessas medidas devem se refletir no custo dos bens ou 

serviços que causem poluição na produção ou no consumo, e que essas 

medidas não devem ser acompanhadas de nenhum tipo de subsídio que crie 

distorções significativas no comércio internacional e investimento (OECD, 

1972, item 4). 

 

  

Gráfico 3 – Imposto Pigouviano 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

A solução de Pigou será usada por muitos governos até meados da década 

de sessenta, quando Ronald Coase (1960, p.1) publica sua “solução privada” de 

resolução das externalidades negativas em The Problem of Social Cost. O que ficou 

conhecido como Teorema de Coase afirma que, numa economia em que todos os ativos 

pertencem a alguém não há a necessidade de regulação por parte do governo, pois isto 

será feito pelo próprio mercado. Se os agentes envolvidos com as externalidades 

puderem negociar a partir de direitos de propriedade bem definidos pelo Estado e sem 

custos de transação, poderão negociar e chegar a um acordo em que as externalidades 

serão internalizadas. 

Uma nova fase dos estudos sobre o desenvolvimento será marcada pelo 

Relatório Meadows, produzido a pedido do Clube de Roma, ao colocar a questão do 

meio ambiente no centro das atenções. O relatório, uma publicação pioneira e que viria 

a se tornar a mais vendida sobre o tema até hoje, alerta para o crescimento exponencial 

da população, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, e para os danos 

oriundos do modelo vigente de desenvolvimento ao desconsiderar a capacidade limitada 



22 

 

dos recursos naturais. Mas alerta também para os efeitos maléficos do crescimento 

econômico causados sobre o meio ambiente.  

 

Muitas pessoas estão concluindo com base em evidências significativas e 

razoavelmente objetivas, que a duração da vida da biosfera como uma região 

habitável para os organismos deve ser medida em décadas, em vez de em 

centenas de milhões de anos. Isso é totalmente culpa de nossa própria 

espécie. Só muito recentemente o homem tem-se preocupado com os efeitos 

de suas atividades sobre o meio ambiente. As tentativas científicas de medir 

tal efeito são ainda recentes e muito incompletas. Seguramente, não somos 

capazes, agora, de chegar a uma conclusão final sobre a capacidade que a 

terra tem de absorver a poluição (MEADOWS et al, 1972, p.67). 

 

As conclusões básicas do grupo de pesquisadores coordenado por Dennis 

Meadows (1972, p.20), foram: 

a) se as atuais tendências de crescimento da população mundial industrialização, 

poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos naturais continuarem 

imutáveis, os limites de crescimento neste planeta serão alcançados algum dia 

dentro dos próximos cem anos. O resultado mais provável será um declínio súbito e 

incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial,  

b) é possível modificar estas tendências de crescimento e formar uma condição de 

estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até um futuro remoto. O 

estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo que as necessidades 

materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas, e que cada pessoa tenha 

igual oportunidade de realizar seu potencial humano individual,  

c) se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segundo resultado, em 

vez de lutar pelo primeiro, quanto mais cedo ela começar a trabalhar para alcançá-

lo, maiores serão suas possibilidades de êxito. 

Nessa mesma linha, crescem as assembleias internacionais sobre o meio 

ambiente. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (UNEP, 

1972), a Conferência de Estocolmo, sem dúvida representa um marco histórico para a 

discussão da problemática ambiental ao discutir a necessidade do controle populacional 

e a redução do crescimento econômico e ao denunciar o sistema vigente de produção e 

acumulação de riqueza como devastador dos recursos naturais. Como alternativa ao 

antagonismo da concepção vigente de “crescimento a qualquer custo” de um lado ao 
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modelo de “crescimento zero” de outro, introduziu-se a abordagem 

“ecodesenvolvimentista”, um desenvolvimento atento ao trinômio eficiência econômica, 

equidade social e equilíbrio ecológico, representada anos mais tarde pelo Triple Botton 

Line de desenvolvimento (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Triple Botton Line 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

Em seu primeiro princípio, o Report of the United Nations Conference on 

the Human Environment (UNEP, 1972), produzido na Conferência de Estocolmo, 

afirma que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequada em um meio cuja qualidade lhe permite levar uma vida 

digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio 

para as gerações presente e futura. As políticas que promovem ou perpetuam o 

apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de 

opressão e de dominação estrangeira continuam condenadas e devem ser eliminadas. No 

segundo princípio afirma que os recursos naturais da Terra, inclusos o ar, a água, o solo, 

a flora e a fauna, especialmente as amostras representativas dos ecossistemas naturais, 

devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma 

cuidadosa planificação ou regulamentação, segundo seja mais conveniente. 

Na Declaração de Cocoyoc (UNCTAD, 1974) da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, do Programa de Meio Ambiente das 

Nações Unidas (UNEP), são colocadas hipóteses relacionadas ao desenvolvimento e ao 
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meio ambiente: que a explosão populacional é decorrente da absoluta falta de recursos 

em alguns países, pois se verifica que quanto maior a pobreza de uma nação, maior é o 

seu crescimento demográfico; que a destruição ambiental também ocorre na pobreza 

pela extrema utilização dos recursos naturais; e que os países desenvolvidos têm uma 

parcela de culpa nos problemas globais uma vez que têm um elevado nível de consumo. 

A Conferência reconhece as ameaças tanto aos “limites internos" das necessidades 

humanas básicas quanto os "limites externos" dos recursos físicos do planeta, mas são 

otimistas ao afirmar que um novo sentido de respeito pelos direitos humanos 

fundamentais e para a preservação do planeta está surgindo. 

Com a publicação do documento Our Common Future (BRUNDTLAND, 

1987), elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), Gro Harlem Brundtland apresenta uma das definições 

mais utilizadas para o desenvolvimento sustentável “como sendo aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades”. Esta definição sugere a necessidade de 

equilibrar duas preocupações, uma tem a ver com as necessidades presentes, ou 

“intrageracional”, e a outra diz respeito às necessidades no futuro, “intergeracional”. A 

Comissão considera que a pobreza generalizada não é mais inevitável. A pobreza não é 

apenas um mal em si, entretanto, o desenvolvimento sustentável requer a satisfação das 

necessidades básicas de todos e dar oportunidades a todos de cumprir suas aspirações 

para uma vida melhor. Um mundo onde a pobreza é endêmica sempre estará sujeito a 

catástrofes ecológicas. 

O Relatório apresenta um rol de medidas a serem adotadas: a limitação do 

crescimento populacional, a garantia de alimentação no longo prazo, a preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas, a diminuição do consumo de energia e 

desenvolvimento de tecnologias que admitam o uso de fontes energéticas renováveis, o 

aumento da produção industrial nos países pouco industrializados na base de 

tecnologias ecologicamente adaptadas, o controle da urbanização selvagem e integração 

entre campo e cidades menores e a satisfação das necessidades básicas das pessoas.  

De acordo com outra histórica publicação, o relatório Human Development 

Report (UNDP, 1990), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, o desenvolvimento é um processo de alargamento das escolhas das 

pessoas, com possibilidade de saúde, educação, padrão de vida decente, liberdade 
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política, direitos humanos garantidos e auto-respeito. Desenvolvimento é permitir que 

as pessoas tenham essas escolhas. O processo do desenvolvimento deve criar para as 

pessoas, individual e coletivamente, um ambiente propício a se levar vidas produtivas 

de acordo com suas necessidades e interesses. 

Em 1992 é realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como a Rio-

92, ECO-92 ou a Cúpula da Terra. Apesar da grande decepção da não participação dos 

Estados Unidos em importantes declarações, cresce o grau de consciência sobre o 

modelo de desenvolvimento adotado mundialmente e também dos perigos e das 

limitações que este apresenta. A percepção da relação entre desenvolvimento sócio-

econômico e as transformações do meio ambiente entra definitivamente no discurso 

oficial dos 106 chefes de Estado presentes e o surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável de concretiza. Na Conferência são apresentados o 

Convênio sobre a diversidade Biológica, a Convenção sobre as Mudanças Climáticas, a 

Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre o uso das Florestas e a Agenda 21, 

um plano de 40 capítulos, que em seu preâmbulo apresenta: 

 

A humanidade se encontra em um momento de definição histórica. 

Defrontamo-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre 

as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das 

doenças e do analfabetismo, e com a deterioração contínua dos 

ecossistemas de que depende nosso bem-estar. Não obstante, caso se 

integrem as preocupações relativas a meio ambiente e 

desenvolvimento e a elas se dedique mais atenção, será possível 

satisfazer às necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, 

obter ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e construir um 

futuro mais próspero e seguro. São metas que nação alguma pode 

atingir sozinha; juntos, porém, podemos - em uma associação mundial 

em prol do desenvolvimento sustentável (AGENDA 21, 1992). 

 

Simultaneamente a essas assembleias internacionais iniciadas em 1972, 

cientistas nacionais e internacionais, citados a seguir, dedicam-se a desenvolver e 

publicar estudos e pesquisas sobre o crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento 

sustentável. Conforme Guevara (2011, p.25), as alterações ambientais provocadas pelo 
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homem começaram a se tornar preocupantes entre o final da década e início dos anos da 

década de 1970.  

 

A partir daí, a concepção de meio ambiente antes restrita a aspectos físicos e 

biológicos, ampliou-se abrangendo o meio social, econômico, cultural 

passando a considerar a integração entre eles. Nesse período, uma 

progressiva tomada de consciência começou a mobilizar a sociedade em 

torno de fóruns internacionais. Ao mesmo tempo, a temática ambiental foi 

ganhando mais espaço em instituições governamentais, no pensamento de 

intelectuais e nos meios de comunicação (GUEVARA, 2011, p.25). 

 

Para Singer (1977, p.38), o produto total de uma sociedade pode crescer sem 

que essa sociedade se desenvolva, ou seja, o estudo do desenvolvimento não se 

confunde com o estudo do crescimento econômico. A noção de desenvolvimento 

implica em mudanças nas estruturas econômicas, sociais, políticas e institucionais.  

 

Podemos definir crescimento econômico, em seu sentido mais amplo, como o 

aumento contínuo, no tempo, do Produto Nacional Bruto, em termos reais. 

Em seu sentido mais restrito, crescimento econômico seria o aumento do 

produto per capita no período considerado para análise. Desenvolvimento 

econômico, no sentido que se dá mais comumente a esta expressão, é um 

processo de transformação qualitativa da estrutura de um país (SINGER, 

1977, p.38). 

 

Para Furtado (1983, p.90), o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de 

crescimento, superando-a. O desenvolvimento se refere ao crescimento de um conjunto 

de estrutura complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão de nível 

tecnológico.  

 

Na verdade, ela traduz a diversidade das formas sociais e econômicas 

engendrada pela divisão do trabalho social. Porque deve satisfazer às 

múltiplas necessidades de uma coletividade é que o conjunto econômico 

nacional apresenta sua grande complexidade de estrutura. Esta sofre a ação 

permanente de uma multiplicidade de fatores sociais e institucionais que 

escapam à análise econômica corrente (FURTADO, 1983, p.90). 
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Segundo Furtado (2004, p.483), o “crescimento econômico, tal qual o 

conhecemos, vem se fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem 

seu afã de modernização, já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social 

subjacente”. Não é condição suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da 

população apenas dispor de recursos para investir. O crescimento se transforma em 

desenvolvimento apenas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das 

condições de vida da população. Essa transformação não se dá espontaneamente, ela é 

fruto da realização de um projeto ou expressão de uma vontade política. “As estruturas 

dos países que lideram o processo de desenvolvimento econômico e social não 

resultaram de uma evolução automática, inercial, mas de opção política orientada para 

formar uma sociedade apta a assumir um papel dinâmico nesse processo”.  

 

O desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de aumento 

de produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso 

a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às 

aspirações da coletividade (FURTADO, 2004, p.483). 

 

Furtado (1974, p.75) também responde à questão feita no estudo The Limits 

to Growth, de Meadows - sobre qual seria o impacto global se as atuais formas de vida 

dos povos ricos chegassem efetivamente a universalizar-se por todo o planeta - de forma 

clara: “se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do 

meio ambiente seriam de tal ordem (ou, alternativamente, o custo do controle da 

poluição seria tão elevado) que o sistema econômico mundial entraria necessariamente 

em colapso”. Furtado finaliza com a conclusão de que a hipótese de generalização 

global das formas de consumo que prevalecem nos países desenvolvidos, não tem 

sustentabilidade dentro das possibilidades evolutivas do sistema capitalista.  

 

O interesse principal do modelo que leva a essa ruptura cataclísmica está em 

que ele proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida criado 

pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, 

em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida, é de tal 

forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de 

sobrevivência da espécie humana. Temos assim a prova definitiva de que o 

desenvolvimento econômico – a ideia de que os povos pobres podem algum 
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dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente 

irrealizável. Sabe-se agora de forma irrefutável que as economias da periferia 

nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam 

o atual centro do sistema capitalista (FURTADO, 1974, p.75). 

 

Conforme Morin e Kern (1993, p.58), a questão do desenvolvimento deve 

ser problematizada, não só sob a perspectiva dos modelos “capitalista/socialista”, mas 

também sob o ponto de vista cultural e ecológico. A ideia de desenvolvimento foi a 

idéia-chave dos anos do pós-guerra, havia um mundo considerado desenvolvido 

dividido em dois, um  capitalista  e o outro socialista, e ambos procurava levar seu 

modelo de desenvolvimento ao terceiro mundo. Hoje, após os diversos fracassos de 

ambos, do desenvolvimento do modelo capitalista  ocidental e da crise do comunismo 

que levou à falência do modelo socialista de desenvolvimento, ainda há uma crise 

mundial do desenvolvimento.  

Para Sachs (2007, p.293), o desenvolvimento entrou na agenda internacional 

após 1945, por causa da necessidade da recuperação das economias destruídas pela 

Segunda Grande Guerra e pela necessidade da emancipação das antigas colônias. O 

objetivo inicial foi a da equiparação do desenvolvimento com o crescimento econômico, 

uma vez que os países estavam em ruínas. O desenvolvimento foi associado com o 

crescimento econômico, visto como uma condição necessária, mas de maneira alguma 

suficiente, para a sua efetivação, “do ponto de vista social, os mesmos ritmos de 

crescimento podem levar ao desenvolvimento, ao mau desenvolvimento ou até mesmo 

ao desdesenvolvimento”. É tentador definir desenvolvimento de um “ponto de vista 

organicista: germinação, crescimento, maturação, decadência e decomposição”, uma 

vez que a palavra foi adaptada das ciências naturais, mas o assunto é muito mais 

complexo, pois o “desenvolvimento socioeconômico é um processo histórico em 

evolução, que depende, pelo menos em parte, da imaginação, dos projetos e das 

decisões dos seres humanos” e que depende em muito das limitações do meio ambiente.  

 

Desse modo, desenvolvimento pode ser compreendido como um processo 

intencional e autodirigido de transformação e gestão de estruturas 

socioeconômicas, direcionado no sentido de assegurar a todas as pessoas uma 

oportunidade de levarem uma vida plena e gratificante, provendo-as de meios 

de subsistência decentes e aprimorando continuamente seu bem-estar, seja 
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qual for o conteúdo concreto atribuído a essas metas por diferentes 

sociedades em diferentes momentos históricos (SACHS, 2007, p.293). 

 

Para facilitar a compreensão do conceito de sustentabilidade, Sachs (1993, 

p.37) divide a sustentabilidade em cinco grupos (Figura 4):  

 

 
Figura 4 – Classificação de Sachs para as Sustentabilidades 
Fonte: adaptado pelo autor 
 

a) a sustentabilidade social, que se refere à melhoria da qualidade de vida e à maior 

igualdade da sociedade,  

b) a sustentabilidade econômica, que se refere a uma alocação e gerenciamento 

eficiente dos recursos em geral e pela regularidade de fluxos do investimento 

público e privado, 

c) a sustentabilidade ecológica, que se refere à base física do processo de crescimento 

e tem como objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, incorporados 

as atividades produtivas,  

d) a sustentabilidade espacial, que se refere às questões da ocupação territorial, na 

busca da mais equilibrada configuração rural-urbana,  e  

e) a sustentabilidade cultural, que se refere ao processo normativo de 

ecodesenvolvimento privilegiando as soluções particulares de cada ecossistema, 

cultura e local.  
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Nessa mesma linha, Georgescu-Roegen (1995, p.84) discute, na 

“bioeconomia”, o conceito econômico de “decrescimento” e conclui que o crescimento 

econômico não é sustentável para o ecossitema global. Considera a existência de uma 

confusão nas discussões sobre o tema crescimento porque o termo é usado em múltiplos 

significados. Há crescimento apenas quando há aumentos na produção per capita de 

bens, o que significa um empobrecimento dos recursos disponíveis. O desenvolvimento 

significa a introdução de inovações.  

Para Morin e Le Moigne há, entre os homens, um princípio da auto-eco-

organização, onde os seres vivos são seres auto-organizadores que se autoproduzem 

indefinidamente e utilizando a energia para salvaguardar sua autonomia.  

 

Como eles têm necessidade de gastar energia, de informação e de 

organização no seu meio ambiente, sua autonomia é inseparável dessa 

dependência, e é preciso, pois, concebê-los como seres auto-eco-

organizadores. O principio da auto-eco-organização vale, evidentemente de 

maneira especifica, para os humanos que desenvolvem sua autonomia, 

dependendo da sua cultura, e para as sociedades que dependem do seu meio 

ambiente geoecológico (MORIN; LE MOIGE, 2000, P.210). 

 

Morin (2005, p.243) entende que todo ser aberto age e retroage em seu 

ambiente : “toda atividade produtora tem efeitos múltiplos, diversos, complexos sobre o 

ambiente. A práxis transforma: as exportações não são a restituição das importações, o 

devolvido não é o retirado”. O ambiente externo se modifica, se transforma e se adapta 

por causa dos efeitos das ações, das reações, dos produtos e dos subprodutos. 

 

A mais prodigiosa de todas as transformações de ambiente que se possa 

conceber é evidentemente a operada pelos sóis, que, cada um a partir de uma 

nuvem gasosa, criam e continuam a criar um universo de uma riqueza, de 

uma vedadeira variedade, de uma complexidade extraordinaria. 

A transformação é dupla. Um ser-máquina pode criar o que há de mais 

organizado, organizante, quer dizer, trazer complexidade e organização ao 

ambiente. Mas, fazendo isso, necessariamente ele rejeita a energia degradada, 

subprodutos, dejetos, e a práxis mais ricamente organizacional tende, de uma 

certa forma, que pode ser ao mesmo tempo complementar, concorrente e 

antagônica, a reorganizar e a desorganizar seu ambiente.  
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Assim, os seres vivos transformam seu ambiente; autoproduzindo-se, e se 

alimentam e co-produzem seu ecossistema, sempre o degradando por suas 

poluições, seus dejetos, suas predações (animais) e suas depredações 

(humanas) (MORIN, 2005, p.243). 

 

Para Bellen (2006, p.13), “a reflexão sobre o tema desenvolvimento, 

juntamente com a pressão exercida pela antroposfera sobre a ecosfera, levou ao 

crescimento da consciência sobre os problemas ambientais gerados por padrões de vida 

incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente”. Essa reflexão, que 

começa a surgir a partir da década de 1970, vai levar ao surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável. A questão que se coloca, então, é como o 

desenvolvimento sustentável pode ser definido e operacionalizado. No entendimento de 

Dowbor (2000, p.2), conceitos como desenvolvimento social, meio ambiente, ética e 

outras idéias nascem de maneira conturbada, nesta nova discussão sobre o 

desenvolvimento humano. Porém, centrar-se no crescimento econômico e esperar que o 

resto aconteça aos moldes da escola austríaca do Ludwig von Mises Institute, em um 

processo de trickle down
2, não é realista, e “faz parte da utopia dos equilíbrios naturais, 

versão liberal das ilusões sociais”.  

 

A compreensão do bem público está se tornando razoavelmente consensual. 

Da eficiência econômica não decorre naturalmente a justiça social, ou o 

respeito ao meio ambiente. Da mesma forma, tentar centrar tudo na justiça 

social sem assegurar os recursos econômicos dos investimentos sociais tem 

pouco sentido. E naturalmente nem as ações sociais nem as atividades 

econômicas terão qualquer sentido se continuarmos a destruir o planeta. O 

objetivo geral resume-se assim nesta fórmula bastante simples que hoje 

encontramos nos textos das Nações Unidas: precisamos de um 

desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo, e sustentável em 

termos ambientais. Atingir um dos objetivos sem atentar para os outros 

simplesmente não resolve a questão. E não basta dizer que o sistema vigente 

é menos ruim do que todos outros: é menos ruim cair do décimo-quinto 

andar, e não mais do vigésimo? (DOWBOR, 2000, p.4) 

 

                                                           

2 A expressão literal “cair para baixo” é usada para traduzir a teoria econômica que defende que o 
aumento da riqueza dos mais ricos reverterá para as demais classes automaticamente.  Disponível em 
<http://www.mises.org.br/About.aspx>. 
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Nesse sentido, Solow (1992) considera que o desenvolvimento sustentável é 

aquele capaz de permitir que a geração futura tenha o mesmo padrão que a atual 

geração, e que aquela possa fazer o mesmo, e assim, sucessivamente.  

 

Para Solow (1993), do ponto de vista da análise econômica, o 

desenvolvimento sustentável compreende o fluxo máximo de produto/renda 

que pode ser gerado a partir de um estoque de capital em expansão, 

obedecida a exigência da sua conservação. Essa exigência tem um papel 

fundamental; se a atual geração deixar para as gerações futuras um estoque 

de capital que não seja menor que o existente no presente, nossos 

descendentes terão condições de usar esse capital para gerar, pelo menos, o 

mesmo nível de bem-estar que usufruímos hoje. E também se aplica aos 

nossos descendentes a injunção da conservação do capital (MUELLER, 

2005, p.700). 

 

Lawn (2003, p.3) considera que o desenvolvimento sustentável significa 

coisas diferentes para pessoas diferentes. Isso porque o conceito de desenvolvimento 

sustentável é utilizado em variados locais e variados contextos, por pessoas de diversas 

origens culturais e para finalidades distintas. Também, porque os diversos debates sobre 

o desenvolvimento sustentável têm sido influenciados por uma ampla gama de pontos 

de vista sobre a relação entre os seres humanos, sistemas econômicos e para o ambiente 

natural do qual eles fazem parte, e, como não poderia ser diferente, existem as mais 

diversas opiniões a respeito de como o desenvolvimento sustentável deve ser medido e 

o que é necessário caminharmos em direção à meta de um desenvolvimento sustentável. 

Esses debates acadêmicos, técnicos e políticos, entre as diversas correntes 

de pensamento sobre o tema refletem nas recentes assembleias internacionais. O 

relatório da UNECE/OECD/Eurostat (2008, p.12) observa claramente duas perspectivas 

no tratamento do desenvolvimento sustentável, uma conhecida como a “visão 

integrada”, que considera que a meta do desenvolvimento sustentável é garantir tanto o 

bem-estar daqueles que vivem atualmente quanto o das gerações futuras, e outra 

conhecida como a “visão orientada”, onde a preocupação do desenvolvimento 

sustentável deve estar limitada apenas a garantir o bem-estar das gerações futuras.  

Para o Banco Mundial (2011, p.41), a interligação entre segurança e 

desenvolvimento é discutida dentro da noção de segurança humana, que contempla a 
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libertação do medo, a libertação da carência e a liberdade para viver com dignidade. 

Reconhecendo a importância da segurança humana e da sua ênfase em colocar as 

pessoas no centro do foco, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2011 

utiliza o termo “segurança cidadã” para intensificar a perspectiva na libertação da 

violência física e libertação do medo da violência. 

Sob uma outra perspectiva, no contexto jurídico-ambiental internacional, o 

que se percebe é o avanço da aceitação da ideia do desenvolvimento sustentável, 

refletido, inclusive, na forma de tributação. A “ecotributação” já é uma realidade em 

diversos países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Itália, Reino Unido, 

Espanha e Portugal (TUPIASSU, 2006, p.163). No contexto nacional, conforme Silva 

(1994, p.26) considera, temos o exemplo da constituição de 1988, primeira Carta do 

país a tratar, em termos amplos e modernos, a questão ambiental. Pode-se até dizer que 

ela é uma constituição eminentemente ambientalista, ao apresentar, no título da ordem 

social, especificamente um capítulo sobre o meio ambiente.  

 

Capítulo VI - Do Meio Ambiente 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V - 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; 
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei. 

§ 3º 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. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 

ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 

definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas (BRASIL, 

2010, p.36).  

 

Pelo exposto, percebe-se o crescente grau de consciência mundial sobre a 

necessidade de modelos de desenvolvimento que propiciem de alguma forma a 

eficiência econômica, a equidade social e o equilíbrio ecológico. Não obstante a 

dificuldade imposta pelos ditames da economia neoliberal vigente e pelos leais 

seguidores da política do trickle down, segue os esforços no sentido de novos modelos 

sociais. Um claro e atual exemplo desses esforços é a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada na cidade do Rio de Janeiro em 

junho de 2012. Conhecida como Rio+20, a conferência marcará o vigésimo aniversário 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 

ocorreu na capital carioca em 1992, e os dez anos da Cimeira Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johanesburgo, na África do Sul, em 2002. 

Organizado em conformidade com a Resolução 64/236 da Assembleia Geral da ONU, 

de março de 2010, além de renovar o compromisso mundial em torno da 

sustentabilidade, o evento será uma oportunidade de se avaliar o progresso alcançado 
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nos últimos 20 anos, as lacunas ainda existentes na efetivação dos acordos 

internacionais e os desafios novos e emergentes. Nesse sentido, a Secretaria da 

Conferência preparou uma série de temas básicos a serem discutidos e analisados: 

segurança alimentar; água; energia; cidades; empregos verdes com inclusão social; 

oceanos, mares e pequenos povoados insulares em desenvolvimento; desastres naturais; 

mudanças climáticas; florestas e biodiversidade; degradação e desertificação do solo; 

montanhas; químicos e resíduos; consumo e produção sustentáveis; educação; e 

igualdade de gênero. Baseada nos três pilares, econômico, social e ambiental, e com as 

perspectivas local, regional e global, a Rio+20 tratará basicamente de dois temas: da 

“economia verde” no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza, e do quadro institucional e estrutura de governança para o desenvolvimento 

sustentável no âmbito das Nações Unidas. Para Feldmann, “os limites do planeta que 

estão sendo ultrapassados precisam ser reconhecidos pelos países e fazer parte das 

discussões e, além disso, a agenda da Rio+20 precisa ser mais inovadora e permitir 

maior participação de governos locais” (FELDMANN, 2012). Ter resultados favoráveis 

e imediatos é o desafio inadiável que se apresenta à nossa geração. 

 

Pode-se comprovar que a economia está em conflito com os sistemas naturais 

da Terra nas notícias diárias de colapso de pesqueiros, encolhimento de 

florestas, erosão de solos, deterioração de pradarias, expansão de desertos, 

aumento constante dos níveis de dióxido de carbono (CO2), queda de lençóis 

freáticos, aumento da temperatura, tempestades mais destrutivas, 

derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, morte de recifes de coral 

e desaparecimento de espécies. Essas tendências, que assinalam uma relação 

cada vez mais estressada entre a economia e o ecossistema da Terra, estão 

causando prejuízos econômicos cada vez maiores. A certa altura, isso poderá 

subjugar as forças mundiais do progresso e levar ao declínio econômico. O 

desafio de nossa geração é reverter essas tendências, antes que a deterioração 

ambiental conduza a um declínio econômico de longo prazo, como ocorreu 

com tantas outras civilizações anteriores (BROWN, 2003, p.4). 

 

 

1.3. As bases informacionais 

Apresentados os conceitos e interpretações sobre o tema desenvolvimento, a 

etapa seguinte é a da identificação ou a informação do fenômeno observado: tanto das 
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indicações dos benefícios sociais que são gerados pelo crescimento das atividades 

econômicas, quanto o próprio desempenho institucional enquanto provedor desses 

benefícios sociais. Putnam (2005, p.26) lembra que há muito a ciência social 

comparativa trabalha para compreender a dinâmica desse desempenho institucional.  

 

Na literatura existente, identificam-se três correntes de pensamento para 

explicar esse desempenho: (1) enfatizar o projeto institucional, derivada dos 

estudos jurídicos formais, onde admite-se que o governo representativo 

viável depende da boa arrumação de suas partes e de uma razoável dose de 

sorte na vida econômica e nas questões institucionais, (2) enfatizar os fatores 

sócio-econômicos, derivada da ideia político-social que as perspectivas da 

verdadeira democracia dependem do desenvolvimento social e do bem-estar 

econômico e (3) que destaca a importância nos fatores sócio-culturais no 

desempenho das instituições democráticas (PUTNAM, 2005, p.26).  

 

Em qualquer dos três casos, a discussão sobre as medidas e ou metodologias 

de indicação e a clara necessidade de se conhecer a realidade da vida humana, de se 

medir, avaliar e informar os mais variados aspectos da sociedade mostra-se relevante 

diante da exigência de posicionarmo-nos sobre qual realidade futura a nossa civilização 

herdará. Para tanto, essa indicação deve exprimir, como medida numérica, a informação 

de uma determinada realidade do nosso mundo, ser construída sobre uma determinada 

metodologia de bases matemáticas, e vir de encontro à necessidade do conhecimento, da 

informação ou da avaliação de uma realidade social. Sua legitimação como medida e 

informação dessa realidade da vida humana deve, fundamentalmente, contemplar a 

convenção social vigente. Deve-se considerar essa legitimação contextualizada, 

temporal e socialmente, dentro do que é valorizado, do que tem valor num dado e 

singular momento. Dessa forma, um indicador econômico “é um conjunto de dados 

estatísticos, passíveis de mudança e oscilações, capaz de dar uma ideia do estado de 

uma economia em determinado período ou data” (SANDRONI, 2005, p.418). Um 

indicador pode ser entendido como uma ferramenta facilitadora da percepção de uma 

tendência ou fenômeno não facilmente observável, encerrando a capacidade de informar 

a evolução de uma determinada característica (HAMMOND et al, 1995, p.1).  Na sua 

construção, deverá ser observada a sequência de relação entre dados primários, dados 



37 

 

analisados, indicadores e índices, num diagrama que denominam de “pirâmide de 

informações” (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Pirâmide de informações de Hammond 
Fonte: Hammond et al, 1995 

 

Jannuzzi (2009, p.15) considera como atributo fundamental a relevância 

social da temática à qual o indicador se refere para justificar sua produção e legitimar 

seu emprego no processo de análise, formulação e efetivação de políticas públicas. 

Além disso, o indicador deve possuir duas importantes propriedades: “validade de 

constructo e confiabilidade”. Para ele, “é recente o desenvolvimento científico da 

organização de sistemas abrangentes de mediação das transformações sociais e a 

avaliação de desempenho das políticas sociais nas sociedades”. 

 

Um indicador social é uma media em geral quantitativa dotada de significado 

social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 

conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 

programática (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 

empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 

social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 

Para a pesquisa acadêmica, o Indicador Social é, pois, o elo de ligação entre 

os modelos explicativos da Teoria Social e a evidência empírica dos 

fenômenos sociais observados. Em uma perspectiva programática, o 

Indicador Social é um instrumento operacional para monitoramento da 

realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas públicas 

(JANNUZZI, 2009, p.15). 
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As primeiras tentativas de se construir um conjunto de dados estatísticos que 

pudesse representar o estado da economia ou de uma realidade social, conforme 

Rossetti (2009, p.15), foram feitas nos meados de século XVII. Consolidaram-se nas 

metodologias desenvolvidas por Simon Kuznets e Richard Stone no Sistema de Contas 

Nacionais, em 1934, e por Wassily Leontief na Matriz Insumo-Produto, na década de 

1940, com base nas teorias de Keynes e Schumpeter sobre os agregados econômicos e 

fluxo circular. O Sistema de Contas Nacionais inclui as categorias dos fluxos de bens e 

serviços cujo principal indicador é o Produto Interno Bruto, uma medida estatística e 

contábil do total de bens e serviços finais produzidos, obtido pelo somatório dos valores 

adicionados, pelos agentes econômicos residentes em uma dada economia, em 

determinado tempo, independentemente do seu destino: vendas, consumo ou estoque. 

No final dos anos sessenta, cresce a corrente de pensamento questionando a validade do 

uso do PIB como medidor do bem-estar econômico. Em artigo pioneiro, Is Growth 

Obsolete?, Willian Nordhaus e James Tobin (1972, p.512) mostram que a maximização 

do Produto Bruto não é um objetivo adequado de política, uma vez que ele é um índice 

de produção e o objetivo final da atividade econômica é o consumo. Para os autores, a 

grande questão levantada pelos críticos de crescimento econômico é se todos estão 

crescendo de maneira significativa e se as estatísticas do Produto Nacional Bruto dão 

respostas de medidas de bem-estar econômico. Nesse sentido, nos meados da década de 

sessenta, crescem as evidências do descompasso entre crescimento econômico e 

melhoria das condições sociais da população em países do terceiro mundo.  

 

A despeito do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), persistiam altos 

níveis de pobreza e acentuavam-se as desigualdades sociais em vários países. 

Crescimento econômico não era, pois, condição para garantir o 

Desenvolvimento Social. O indicador PIB per capita, até então usado como 

proxy de nível de desenvolvimento socioeconômico pelos países, mostrava-se 

cada vez menos apropriado como medida representativa do bem-estar social 

(JANNUZZI, 2009, p.15). 

 

Em termos de metodologia, o que herdamos, segundo Dowbor (2007, p.17), 

é um sistema de contas nacionais desenvolvido na década de 50, no quadro das Nações 

Unidas, e que nos fornece o Produto Interno Bruto: 
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O PIB não mede o bem-estar. Esta constatação de Jean Gadrey e de Jany-

Catrice, autores de um excelente estudo sobre o estado da arte dos 

indicadores de riqueza, é hoje de suma importância. Na realidade, o PIB 

mede o valor dos bens e serviços comerciais produzidos durante um ano. 

Nada diz sobre a riqueza acumulada numa sociedade, nem se o PIB elevado 

está sendo atingido às custas da venda do capital natural (o petróleo dos 

países produtores, por exemplo), nem sobre a queixa da dona de casa que 

constata que quem plantou e colheu um pé de alface contribuiu para o PIB do 

país, enquanto ela que comprou, lavou, picou e serviu a salada não contribuiu 

com nada. O PIB se interessa apenas pelo equivalente monetário de um grupo 

restrito de atividades (DOWBOR, 2007, p.17). 

 

Gadrey e Jany-Catrice (2006, p.24) consideram que os diversos indicadores 

econômicos e sociais não são apenas reflexos passivos dos fenômenos avaliados, mas 

“também fazem parte, com outros elementos de nosso ambiente informacional, daquilo 

que organiza nossas molduras cognitivas, nossa visão do mundo, nossos valores, nossos 

julgamentos”. Dessa forma, a problemática dos indicadores de riqueza diz respeito a 

toda a sociedade e a todos os cidadãos, e a observada predominância de determinados 

indicadores não é, portanto, imparcial. Exige, por isso, que se abram as discussões e 

debates, atualmente restritos a um pequeno círculo de especialistas. 

 

Vamos mais longe. Muitos dos indicadores sintéticos que encontraremos 

repousam em variantes de noção de “bem-estar” coletivo no âmbito de um 

país. Ora, existem objeções clássicas a respeito da impossibilidade de 

“agregar as preferências individuais”, na tentativa de obter uma noção 

coletiva de “bem-estar”. Essa impossibilidade é “demonstrada” 

matematicamente com base em hipóteses muito específicas, em que se 

apresentam aos indivíduos certas preferências, que eles não podem discutir 

entre si com o objetivo de alterá-las e conciliá-las, e nas quais as opções são 

fechadas (GADREY; JANY-CATRICE, 2006, p.24). 

 

Mas, se de um lado, as indicações e medidas de crescimento e 

desenvolvimento há muito são estudadas, de outro, depara-se com o apenas recente 

debate sobre os efeitos desse crescimento e desse desenvolvimento sobre o meio-

ambiente e com a devida proteção dos recursos naturais, cada vez mais escassos. 

Percebe-se, então, que a moderna concepção de desenvolvimento como um direito 
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social procura exprimir os anseios éticos e econômicos de uma distribuição equitativa, 

equilibrada e sustentável, dos bens e benefícios produzidos e ou oferecidos pelo planeta. 

Dowbor completa: 

 

Cabe aqui lembrar a importância que foi o surgimento, em 1990, do Relatório 

sobre o Desenvolvimento Humano, das Nações Unidas, que sugere uma 

fórmula simples mas poderosa: temos de assegurar uma sociedade 

economicamente viável, socialmente justa, e ambientalmente sustentável. Na 

medida em que esta articulação de objetivos está se tornando aceita de forma 

generalizada, com a disponibilização anual de um balanço mundial que cruza 

os três enfoques, e com todas as limitações dos estudos gerais, temos aí um 

“norte” de grande importância. Na academia, ainda temos dificuldades, pois 

algumas áreas científicas estudam o social, outras o econômico, outras ainda 

o ambiental, quando as iniciativas têm de ser vistas simultaneamente sob os 

três ângulos. A segmentação está sendo cada vez mais claramente contestada, 

pois impede a visão sistêmica do processo (DOWBOR, 2010, p.15). 

 

Deparamo-nos com a necessidade de indicadores que possibilitem a 

avaliação de uma política abrangente, que contemple o “norte” do triple bottow line. 

Nesse sentido, o tema central de uma política abrangente para o desenvolvimento 

sustentável passa a ser a coordenação das diferentes políticas setoriais com o objetivo de 

encontrar o equilíbrio entres as conflitantes perspectivas sociais, econômicas e 

ecológicas e os indicadores-chave para descrever problemas sob a perspectiva da 

sustentabilidade devem servir como instrumento de controle o desempenho geral das 

medidas políticas e representar uma ferramenta de comunicação dirigida ao público em 

geral e a mídia (LAWN, 2006, p.1). 

Na classificação de Veiga (2010, p.44), grande parte dos tradicionais 

indicadores de bem-estar tem origem em informações oriundas das contabilidades 

nacionais e, com a perspectiva da sustentabilidade, outras abordagens foram utilizadas, 

caracterizando três grupos de ferramentas de avaliação do desenvolvimento: 

a) a construção de grandes e ecléticas coleções, ou dashboards,  

b) índices compostos ou sintéticos, com várias dimensões, cujas variáveis costumam 

ser alguns dos dados pinçados das mencionadas coleções, e 

c) índices focados no grau de sobreconsumo, subinvestimento ou excessiva pressão 

sobre recursos.  
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Também, no sentido de auxiliar o desenvolvimento e utilização de medidas 

de mensuração e avaliação do desenvolvimento, os Princípios de Bellagio, resultado do 

trabalho realizado por um grupo de especialistas e pesquisadores de diversos países 

reunidos em novembro de 1996 no Centro de Conferências de Bellagio apoiados pela 

Fundação Rockfeller, servem de guia e orientação. De acordo com Hardi e Zdan, esses 

princípios servem como diretrizes para o conjunto do processo de avaliação, incluindo a 

escolha e concepção de indicadores, sua interpretação e comunicação do resultado e 

devem ser aplicados como um conjunto completo, sendo orientados para melhorar as 

atividades de avaliação de grupos comunitários, organizações não-governamentais, 

corporações, governos nacionais ou instituições internacionais (HARDI; ZDAN, 1997, 

p.1). Os dez princípios de Bellagio que envolvem as etapas do processo de 

desenvolvimento de indicadores são:  

1) visão condutora e meta, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve ser 

guiada por uma visão clara do que seja desenvolvimento sustentável e das metas 

que definam essa visão,  

2) perspectiva holística, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve incluir 

uma revisão do sistema todo e de suas partes; considerar o bem-estar dos 

subsistemas ecológico, social e econômico, seu estado atual, bem como sua direção 

e sua taxa de mudança, de seus componentes, e a interação entre as suas partes; e 

considerar as consequências positivas e negativas da atividade humana de um modo 

a refletir os custos e benefícios para os sistemas ecológico e humano, em termos 

monetários e não monetários, 

3) elementos essenciais, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve 

considerar a equidade e a disparidade dentro da população atual e entre as gerações 

presentes e futuras, lidando com a utilização de recursos, consumo excessivo e 

pobreza, direitos humanos e acessos a serviços; considerar as condições ecológicas 

das quais a vida depende; e considerar o desenvolvimento econômico e outros 

aspectos que não são oferecidos pelo mercado e contribuem para o bem-estar social 

e humano, 

4) alcance adequado, avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve adotar um 

horizonte de tempo suficientemente longo para abranger as escalas de tempo 

humana e dos ecossistemas atendendo às necessidades das futuras gerações, bem 

como da geração presente em termos de processo de tomada de decisão em curto 
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prazo; definir o espaço de estudo para abranger não apenas impactos locais, mas, 

também, impactos de longa distância sobre pessoas e ecossistemas; e construir um 

histórico das condições presentes e passadas para antecipar futuras condições,  

5) enfoque prático, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve ser baseada 

em um sistema organizado que relacione as visões e metas dos indicadores e os 

critérios de avaliação; um número limitado de questões-chave para análise; um 

número limitado de indicadores ou combinação de indicadores para fornecer um 

sinal claro do progresso; na padronização das medidas quando possível para 

permitir comparações; e na comparação dos valores dos indicadores com as metas, 

valores de referência, padrão mínimo e tendências,  

6) abertura, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve construir os dados 

e indicadores de modo que sejam acessíveis ao público; e tornar explícitos todos os 

julgamentos, suposições e incertezas nos dados e nas interpretações,  

7) comunicação eficaz, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve ser 

projetada para atender às necessidades do público e do grupo de usuários; ser feita 

de uma forma que os indicadores e as ferramentas estimulem e engajem os 

tomadores de decisão; e procurar a simplicidade na estrutura do sistema e utilizar 

linguagem clara e simples, 

8) ampla participação, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve obter 

ampla representação do público: profissional, técnico e comunitário, incluindo 

participação de jovens, mulheres e indígenas para garantir o reconhecimento dos 

valores, que são diversos e dinâmicos; e garantir a participação dos tomadores de 

decisão para assegurar uma forte ligação na adoção de políticas e nos resultados da 

ação, 

9) avaliação contínua, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve 

desenvolver a capacidade de repetidas medidas para determinar tendências; ser 

interativa, adaptativa e responsiva às mudanças, porque os sistemas são complexos 

e se alteram frequentemente; ajustar os objetivos, sistemas e indicadores com os 

novas visões decorrentes do processo; e promover o desenvolvimento do 

aprendizado coletivo e o respostas necessárias para a tomada de decisão, e 

10) capacidade institucional, a continuidade na avaliação rumo ao desenvolvimento 

sustentável deve ser assegurada pela delegação clara de responsabilidade e 

provimento de suporte constante no processo de tomada de decisão; provimento de 
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capacidade institucional para a coleta de dados, sua manutenção e documentação; e 

apoio ao desenvolvimento da capacitação local de avaliação. 

Finalmente, Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009), no Report by the Commission on 

the Measurement of Economic Performance and Social Progress concluem que existem 

três problemas bem diferentes: uma coisa é medir desempenho econômico (que não 

deve ser medido pela produção e sim pela renda), outra é medir qualidade de vida ou 

bem-estar (que só pode ser medida por um índice composto e sofisticado, não o Índice 

de Desenvolvimento Humano), e uma terceira é medir a sustentabilidade do 

desenvolvimento (que precisa ser medido com indicadores físicos). Também, 

lembrando Hammond et al (1995, p.33), não podemos esquecer de considerar o aspecto 

que cada nação tem suas próprias prioridades e características para a coleta e análise de 

dados, as quais refletem suas necessidades internas na gestão dos seus recursos e na 

suas regulamentação ambiental.  

Percebe-se, portanto, a complexidade e abrangência dos conceitos 

crescimento, desenvolvimento e, contemporaneamente, desenvolvimento sustentável. 

Tais conceitos apresentam uma variedade de definições e interpretações que muitas 

vezes se confundem, outras tantas se opõem e há a clara necessidade de uma melhor 

caracterização, compreensão e limitações do tema, dada sua importância em termos de 

orientação geral da sociedade. Dessa forma, seguindo o roteiro proposto, no próximo 

Capítulo serão tratadas e discutidas as perspectivas de desenvolvimento e de justiça de 

Sen, iniciando por sua crítica aos modelos da Teoria Clássica de Smith, do utilitarismo 

de Bentham e Mill, sua discussão com as concepções de justiça de Rawls e do 

libertarismo de Nozick, finalizando com sua perspectiva das liberdades instrumentais, e 

finalmente a concepção de Sen sobre o desenvolvimento sustentável.   
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CAPÍTULO II – AS LIBERDADES INSTRUMENTAIS DE AMARTYA SEN 

 

O objetivo deste Capítulo II é o de apresentar e discutir o conceito de 

desenvolvimento de Amartya Sen. Serão apresentadas concepções econômicas que 

auxiliaram na formação do pensamento econômico contemporâneo e antecederam a 

abordagem normativa de Sen. Iniciaremos com a crítica de Sen à perspectiva clássica de 

Smith, passando pelos utilitaristas de Bentham e Mills, pela ideia de justiça de Rawls e 

pelo libertarismo de Nozick. Finalmente apresentaremos a abordagem normativa do 

desenvolvimento como liberdade e as liberdades instrumentais de Amartya Sen. 

Economista indiano nascido em Santiniketan em 1933, Amartya Sen é de 

família originária de Dhaka, capital de Bangladesh. Filho do professor de química da 

Universidade de Dhaka, Ashutosh Sen e da professora de sânscrito Kshiti Mohan Sen, 

morou com os pais em Mandalay, Burma. Foi educado em Santiniketan e na St. 

Gregory's School de Dhaka, formou-se em Economia no Presidency College de Calcuta, 

obtendo Ph.D. pelo Trinity College de Cambridge. Foi professor titular da Delhi School 

of Economics, da London School of Economics, da Oxford University e da Harvard 

University. Em 1998 tornou-se Reitor do Trinity College, de Cambridge, tendo recebido 

nesse mesmo ano o Prêmio Nobel de Economia por seus trabalhos teóricos na área 

social e por ter contribuído para uma nova compreensão dos conceitos sobre miséria, 

fome, pobreza e bem-estar social em regiões pobres nos quais a atividade principal é a 

agricultura. Foi presidente da Econometric Society, da International Economic 

Association, da Indian Economic Association e da American Economic Association. 

Em 1988 tornou-se vice-presidente honorário da Royal Economic Society. É um dos 

fundadores do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento, a 

Universidade da ONU. É membro do conselho editorial de diversas publicações, como 

Economics and Philosophy, Ethics, Feminist Economics, Gender and Development, 

Indian Economic and Social History Review, Indian Journal of Quantitative Economics, 

Journal of Peasant Studies, Pakistan Development Review, Pakistan Journal of Applied 

Economics, Philosophy and Public Affairs, Social Choice and Welfare, Common 

Knowledge, Critic & Review, Theory and Decision e Business and the Contemporary 

World. Amartya Sen tem se destacado entre os economistas, cientistas e educadores do 

mundo todo por defender que o desenvolvimento de um país está essencialmente ligado 

às oportunidades que ele oferece à população de fazer escolhas e exercer sua cidadania. 
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Suas ideias estão incorporadas nas classificações e cálculos que definem os países em 

termos de desenvolvimento e nos padrões de classificação dos países, contempladas no 

Índice de Desenvolvimento Humano.  

 

 

2.1. A crítica de Sen à perspectiva clássica e ao utilitarismo 

Um consenso dos historiadores sobre o pensamento econômico é de que ele 

tenha se formado gradativamente, fruto da acumulação de experiências vividas, até ser, 

finalmente, com a formação da economia capitalista, entendido como uma ciência. 

Dessa forma, podemos afirmar que a ciência econômica inicia-se entre os anos de 1750 

e 1780 com a ascensão da economia política clássica de Adam Smith, porém, conforme 

ressalva Sen (2007, p.19), suas raízes remontam séculos antes. 

 

De fato, pode-se dizer que a economia teve duas origens muito diferentes, 

ambas relacionadas de modos bem diversos, respectivamente concernentes à 

“ética”, de um lado, e ao que poderíamos denominar “engenharia”, de outro. 

A tradição ligada à ética remonta no mínimo a Aristóteles. Logo no início de 

Ética a Nicômaco, Aristóteles associa o tema da economia aos fins humanos, 

referindo-se à sua preocupação com a riqueza. Ele considera a política “a arte 

mestra”. A política tem de usar “as demais ciências”, inclusive a economia, e 

“como, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que devemos fazer, a 

finalidade dessa ciência precisa incluir as das outras, para que essa finalidade 

seja o bem para o homem”. O estudo da economia, embora relacionado 

imediatamente à busca da riqueza, em um nível mais profundo está ligado a 

outros estudos, abrangendo a avaliação e intensificação de objetivos mais 

básicos. “A economia, em última análise, relaciona-se ao estudo da ética e da 

política, e esse ponto de vista é elaborado na Política de Aristóteles. [ ] A 

segunda questão refere-se à avaliação da realização social. Aristóteles 

relacionou-a a finalidade de alcançar o “bem para o homem”, mas apontou 

algumas características especialmente agregativas no exercício: “Ainda que 

valha a pena atingir esse fim para um homem apenas, é mais admirável e 

mais divino atingi-lo pra uma nação ou para cidades-Estados” (Ética a 

Nicômaco, I.2;Ross, 1980,p.2). Essa “concepção da realização social 

relacionada à ética” não pode deter a avaliação em algum ponto arbitrário 

como “satisfazer a eficiência (SEN, 2007, p.19). 
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Essa visível dicotomia entre “ética” e “engenharia” permanece nos estudos 

dos problemas econômicos, desde sua consolidação entre os anos de 1750 e 1780 com a 

ascensão da economia política, na “perspectiva clássica” de Adam Smith, até os dias 

atuais, e, apesar de estarmos hoje num mundo de crescimento e opulência nunca 

anteriormente vistos, pode-se arriscar dizer que cada vez mais a parte ética da economia 

perde espaço para os mais diversos cálculos e modelagens determinísticas.  

Na sua evolução, a ciência econômica consolida-se com a Teoria Clássica, 

alicerçada pelas concepções de livre comércio de David Hume e pelo liberalismo 

econômico de Adam Smith. Giannetti (1994, p.1) percebe em Hume e Smith um duplo 

conceito de paixão: “as paixões do corpo, aqueles apetites que nascem da necessidade 

de preservar fisicamente o indivíduo e perpetuar a espécie, e as paixões mentais, aquelas 

que têm sua origem em algum hábito particular da imaginação, o desejo de melhorar as 

próprias condições”. Publicada em 1759, a obra Teoria dos Sentimentos Morais exprime 

a filosofia moral de Adam Smith. Segundo Smith, seis motivos determinam de um 

modo natural a conduta humana: o amor de si mesmo, a simpatia, o desejo de ser livre, 

o sentimento da propriedade, o hábito do trabalho e a tendência para trocar. Para Smith 

(1999, p.82), cada homem é por natureza o melhor juiz de seu próprio interesse e, 

portanto, deve ter a liberdade para, à sua maneira, procurar seus interesses. Essa 

liberdade possibilita, não só a maior satisfação do agente, como também o maior bem-

estar comum.  

 

A felicidade da humanidade, bem como de todas as outras criaturas racionais, 

parece ter sido o propósito original projetado pelo Autor da natureza, quando 

ele as trouxe à existência. E essa opinião é ainda mais confirmada pelo exame 

dos trabalhos da natureza, que parecem todos projetados para promover a 

felicidade e proteger contra a miséria. Mas, agindo de acordo com os ditames 

de nossas faculdades morais, perseguimos necessariamente os meios mais 

eficazes para promover a felicidade da humanidade e pode-se dizer, portanto, 

que, em certo sentido, cooperamos com a Divindade e promovemos, tanto 

quanto está em nosso poder, o plano da Providência (SMITH, 1999, p.82) 

 

Datada de 1776, a obra Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da 

Riqueza das Nações representa um marco no pensamento acerca do crescimento 

econômico ao tratar da formação da riqueza de uma nação. Ela se divide em cinco livros 

que estudam, respectivamente, os problemas da produção, distribuição, circulação, 
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capital, políticas econômicas passadas e finanças públicas. O liberalismo econômico da 

obra de Smith (1996, p.70), identifica no princípio da divisão do trabalho, aliada à sua 

produtividade, um dos fatores econômicos preponderantes na formação e expansão da 

riqueza nacional, que, por sua vez, possibilita o crescimento da renda, propicia uma 

redistribuição de renda entre capital e trabalho e, finalmente, alcança o 

desenvolvimento.  

 

Contudo, nem todos os aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas 

representam invenções por parte daqueles que utilizavam essas máquinas. 

Muitos deles foram efetuados pelo engenho dos fabricantes das máquinas, 

quando a fabricação de máquinas passou a constituir uma profissão 

específica; alguns desses aperfeiçoamentos foram obra de pessoas 

denominadas filósofos ou pesquisadores, cujo ofício não é fazer as coisas, 

mas observar cada coisa, e que, por essa razão, muitas vezes são capazes de 

combinar entre si as forças e poderes dos objetos mais distantes e diferentes. 

Com o progresso da sociedade, a filosofia ou pesquisa torna-se, como 

qualquer ofício, a ocupação principal ou exclusiva de uma categoria 

específica de pessoas. Como qualquer outro ofício, também esse está 

subdividido em grande número de setores ou áreas diferentes, cada uma das 

quais oferece trabalho a uma categoria especial de filósofos; e essa 

subdivisão do trabalho filosófico, da mesma forma como em qualquer outra 

ocupação, melhora e aperfeiçoa a destreza e proporciona economia de tempo. 

Cada indivíduo torna-se mais hábil em seu setor específico, o volume de 

trabalho produzido é maior, aumentando também consideravelmente o 

cabedal científico.  

É a grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios - 

multiplicação essa decorrente da divisão do trabalho - que gera, em uma 

sociedade bem dirigida, aquela riqueza universal que se estende até as 

camadas mais baixas do povo (SMITH, 1996, p.70). 

 

Para Sen (1999, p.44), Smith deixa contribuições positivas, ao analisar 

pioneiramente as trocas mutuamente vantajosas e o valor da divisão do trabalho. Chama 

a atenção ao lembrar que, apesar de Smith julgar que muitas das nossas ações são 

realmente auto-interessadas e que algumas delas, com efeito, produzem bons resultados, 

devemos entender sua obra avançando além do trecho sobre o açougueiro e o cervejeiro. 
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O apoio que os crentes e defensores do comportamento auto-interessado 

buscaram em Adam Smith é na verdade difícil de encontrar quando se faz 

uma leitura mais ampla e menos tendenciosa da obra Smithiana. Na verdade, 

o professor de filosofia moral e economista pioneiro não teve uma vida de 

impressionante esquizofrenia. De fato, é precisamente o estreitamento, na 

economia moderna, da ampla visão Smithiana dos seres humanos que pode 

ser apontado como uma das principais deficiências da teoria econômica 

contemporânea. Esse empobrecimento relaciona-se de perto com o 

distanciamento entre economia e ética (SEN, 1999, p.44). 

 

Segundo Sen (2011, p.37), na abordagem da justiça de Smith, alinhada à sua 

e oposta ao “institucionalismo transcendental da sociedade justa”, onde é discutido 

como seria um mundo inteiramente justo e os meios de o construir, a atenção está em 

como a justiça será promovida, ou seja, numa análise comparativa das sociedades 

envolvidas em vez da consideração das instituições perfeitamente justas.  

O utilitarismo é a base da economia do bem-estar. Seu conceito-chave, a 

“utilidade”, foi preconizado por David Hume, formulado por Jeremy Bentham e 

desenvolvido por John Stuart Mill e Henry Sidgwick. Bentham defende que a conduta 

das pessoas é governada pela dor e pelo prazer e que as medidas do governo devem ser 

construídas à luz da utilidade, dessa medida de satisfação. No plano dos sentimentos, o 

princípio da utilidade corresponde a um sentimento de aprovação do prazer e de 

desaprovação da dor que dá início às operações mentais e nos leva a aprovar um 

determinado tipo de ação. Para Bentham (1984, p.12), o princípio de utilidade consiste 

no “princípio da maior felicidade para o maior número”.    

 

O princípio que aprova ou desaprova toda ação qualquer que seja de acordo 

com a tendência que ela parece ter a aumentar ou diminuir a felicidade da 

parte cujo interesse está em questão, ou, que é a mesma coisa em outras 

palavras, a tendência a promover ou opor-se a tal felicidade. Digo de toda 

ação, qualquer que seja, e, portanto, não apenas toda ação de um indivíduo 

privado, mas também toda medida de governo (BENTHAM, 1984, p.12). 

 

No plano do entendimento, o princípio da utilidade significa o critério por 

meio do qual se pode definir e ordenar os aspectos relevantes que devem ser 

considerados numa deliberação moral. Na forma clássica do utilitarismo de Bentham, o 

que se deseja avaliar é o somatório das utilidades dos estados das coisas. A utilidade é 
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representada por alguma forma de medida de felicidade. O bem-estar de um indivíduo é 

uma característica mental sua e quanto mais bem-estar sentir, mais terá prazer e 

felicidade. A concepção do utilitarismo de Stuart Mill (2000, p.187) avança em relação 

a Bentham, ao explicar que o conceito não pode ser entendido apenas pela ideia de certo 

ou errado, mas que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a 

felicidade, erradas na medida em que tendem a promover o reverso da felicidade, sendo 

a felicidade a ausência de dor.  

 

O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como 

fundação moral sustenta que as ações são corretas na medida que tendem a 

promover a felicidade e erradas conforme tendam a produzir o contrário da 

felicidade (MILL, 2000, p.187). 

 

Barber (2000, p.92) considera que a revisão de Mill sobre as premissas da 

Economia Política clássica é acompanhada por uma atitude revisionista em relação à 

tradição filosófica vigente. 

 

Segundo seu ponto de vista, os prazeres não podiam ser tão prontamente 

medidos e agregados como o exigi a tal versão do utilitarismo. Em vez disso, 

insistia Mill, as considerações qualitativas deveriam contar tanto quanto as 

quantitativas, e chamou a atenção para as diferentes ordens do prazer, ao 

afirmar enfaticamente que “é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um 

tolo satisfeito”. Com essa modificação, abalaram-se os alicerces da confiança 

Benthamiana no cálculo da felicidade como guia à política social (BARBER, 

2000, p.92). 

 

O entendimento de Mill da ética alicerçada no “princípio da maior 

felicidade” acaba por pressupor uma dinâmica social de novas descobertas, de 

transformações, uma sociedade progressista e pluralista, com liberdade para 

experimentar e buscar o que é melhor e com franca motivação para a inovação. Sobre o 

ponto de vista de Mill sobre o futuro da sociedade, Roll (2000, p.359) pondera: 

 

Em conjunto sua dinâmica segue a de Ricardo, mas lhe acrescenta o famoso 

capítulo “Sobre o estado estacionário”. Mill pensava que o aumento da 

riqueza chegaria a um limite e a sociedade cairia em estado estacionário. O 

progresso da técnica, a lei dos rendimentos decrescente, a acumulação de 
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capital e a ação da concorrência se combinam para produzir uma baixa dos 

lucros, um aumento dos proventos e, se a população fosse impedida de 

crescer injustificadamente, uma melhoria nas condições de vida da classe 

operária. Mas chegar a um estado estacionário não é coisa que se possa dar 

como certa, pois que os progressos da técnica e a exportação do capital 

poderiam permitir um avanço contínuo, mesmo nos países muito 

desenvolvidos (ROLL, 2000, p.359). 

 

Para Sen, a maximização das utilidades como base informacional do critério 

de justiça do utilitarismo apresenta os méritos de se levar em consideração os resultados 

das disposições sociais e de se atentar para o bem-estar das pessoas envolvidas ao julgar 

as disposições sociais e seus resultados.  

 

Para ilustrar a relevância dos resultados, consideremos o fato de que muitas 

disposições sociais são pleiteadas em razão dos atrativos de suas 

características constitutivas, sem jamais levar em consideração seus 

resultados consequentes. Tomemos como exemplo os direitos de propriedade. 

Alguns os consideraram constitutivos da independência individual e 

passaram a reivindicar que nenhuma restrição seja imposta à herança e ao uso 

da propriedade, e rejeitando até mesmo a ideia de tributar a propriedade ou a 

renda. Outros, no pólo político oposto, sentiram repulsa pela ideia das 

desigualdades de propriedade – alguns com tanto e outros com tão pouco – e 

se puseram a exigir a abolição da propriedade privada. 

Por outro lado, a metodologia da indicação baseada nas escolhas observáveis 

de cada pessoa não possibilitada as comparações interpessoais e, desta forma, 

não possibilita o ranking. Além disso, a base informacional não leva em 

conta as desigualdades na distribuição da felicidade, mas tão somente a soma 

total, não atribui importância a reivindicação de direitos e liberdades e, por 

fim, pode ser influenciada por atitudes adaptativas e pelo condicionamento 

mental (SEN, 2000, p.80). 

 

O que se percebe, no uso da teoria da escolha contemporânea, é que a 

identificação da utilidade com o prazer ou satisfação de desejo tem sido abandonada em 

favor da representação numérica da escolha da pessoa. No ponto de vista de Sen, se de 

um lado, essa abordagem tem a vantagem de não exigir a comparação das condições 

mentais de pessoas diferentes, de outro, impossibilita as comparações interpessoais 

diretas das preferências individuais. Sen considera que é difícil conceber que pessoas 
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diferentes possam obter a mesma utilidade, bem-estar ou qualidade de vida, de um 

pacote de mercadorias que outra pessoa possa obter desse mesmo pacote. Considera, 

também, que é difícil conceber que o mesmo pacote de mercadorias, ou a mesma renda 

real, possibilite que duas pessoas tenham oportunidades de qualidade de vida 

semelhantes, dada a multiplicidade de preferências originárias das diferenças, de sexo, 

idade, capacidades ou incapacidades, saúde ou doença, dentre outras.  

 

 

2.2. A crítica de Sen à justiça de Rawls e ao libertarismo de Nozick 

Também, para apresentar o conceito de desenvolvimento de Sen, é 

conveniente apresentar as ideias de justiça de Rawls e Nozick e as contraposições de 

Sen a elas. Uma forma de interpretar Uma Teoria de Justiça de Jonh Rawls é considerá-

la como a construção de uma teoria cuja concepção de valores sociais seja a mais 

razoável possível, dentro de um pluralismo moral característico da sociedade 

contemporânea.  

 

A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o 

é dos sistemas de pensamento. Por mais elegante e econômica que seja, deve-

se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira; da mesma maneira que 

as leis e as instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, 

devem ser reformuladas ou abolidas se forem injustas. Cada pessoa possui 

uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a 

sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da 

liberdade de alguns se justifique por um bem maior desfrutado por outros. 

Não permite que os sacrifícios impostos a poucos sejam contrabalançados 

pelo número maior de vantagens de que desfrutam muitos. Por conseguinte, 

na sociedade justa as liberdades da cidadania igual são consideradas 

irrevogáveis, os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a 

negociações políticas nem ao cálculo de interesses sociais (RAWLS, 2008, 

p.04). 

 

Vita (1999, p.41) entende que existem três tipos de bens relevantes para 

uma teoria da justiça distributiva: primeiro, os bens que são passíveis de distribuição, 

tanto a riqueza e a renda, como o acesso a oportunidades educacionais e ocupacionais e 

a provisão de serviços; segundo, os bens que não podem ser diretamente distribuídos, 
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entretanto são afetados pela distribuição dos primeiros, exemplificados como o 

conhecimento e o auto-respeito; e, finalmente, os bens que não podem ser afetados pela 

distribuição de outros bens, exemplificados como as capacidades físicas e mentais de 

cada pessoa. Nesse sentido, Vita considera que a teoria de Rawls tem implicações claras 

para os dois primeiros tipos de bens. 

 

Uma sociedade liberal-democrática justa, para Rawls, é aquela cujos arranjos 

institucionais básicos — a “estrutura básica da sociedade” — dão existência, 

ainda que de forma aproximada, aos seguintes princípios de justiça: 1. Cada 

pessoa tem o mesmo direito a um esquema plenamente apropriado de 

liberdades básicas iguais, desde que seja compatível com a garantia de um 

esquema idêntico para todos; e 2. As desigualdades sociais e econômicas 

somente se justificam se duas condições forem satisfeitas: (a) se estiverem 

vinculadas a posições e cargos abertos a todos em condições de igualdade 

equitativa de oportunidade; e (b) se forem estabelecidas para o máximo 

benefício possível dos membros da sociedade que se encontrarem na posição 

mais desfavorável (princípio de diferença) (VITA, 1999, p.41). 

 

Na “prioridade da liberdade formal” de Rawls, a questão não é a 

importância comparativa dos direitos, mas sim sua prioridade absoluta. As liberdades 

formais das pessoas têm precedência total e absoluta sobre as demais necessidades, por 

exemplo, não podem ser comprometidos pelas forças das necessidades econômicas. Sen 

(2000, p.84) considera que o argumento em favor dessa total prioridade pode ser 

questionado demonstrando-se a força de outras considerações, como as das extremas 

necessidades. “Por que o peso das necessidades econômicas intensas, que podem ser 

questões de vida ou morte, deveria ser inferior ao das liberdades formais pessoais?” A 

questão crucial não é a total precedência, mas sim, se a liberdade formal de uma pessoa 

deva ser considerada possuidora do mesmo tipo de importância que a de outros tipos de 

vantagens pessoais, rendas, utilidades, etc. 

 

Se a “prioridade da liberdade formal” tem de ser tornada plausível mesmo no 

contexto de países que são intensamente pobres, o conteúdo dessa prioridade 

teria de ser, a meu ver, consideravelmente restrito. Isso, porém, não equivale 

dizer que a liberdade formal não deva ter prioridade, e sim que a forma dessa 

exigência não deva ter o efeito de fazer com que as necessidades econômicas 

sejam facilmente desconsideradas. De fato, é possível fazer a distinção entre 
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(1) a proposta rigorosa de Rawls de que a liberdade formal deva receber 

precedência suprema em caso de um conflito e (2) o procedimento desse 

autor de distinguir a liberdade formal de outros tipos de vantagens para fins 

de um tratamento especial. A segunda proposta, mais geral, concerne à 

necessidade de apreciar e avaliar as liberdades formais diferentemente das 

vantagens individuais de outros tipos (SEN, 2000, p.84). 

 

A teoria libertária de Nozick, de um lado, defende que um Estado mínimo, 

limitado às estreitas funções de proteção contra a violência ou garantia do cumprimento 

de contratos, se justifica, e o contrário, um Estado mais extenso, viola o direito das 

pessoas de não serem obrigadas a fazer certas coisas e, portanto, não se justifica. Todo 

Estado que se excede aos benefícios do “Estado mínimo” é imoral. Estende-se esta 

conceituação ao entendimento que redistribuir riqueza é um ato imoral. Sua noção da 

teoria da propriedade, a “teoria de titularidades ou de pertencimentos”, consta de três 

princípios: aquisição, transferência e compensação. Para Nozick, ao apropriarmo-nos de 

algo que não era possuído por ninguém e compensarmos a outros de maneira razoável 

pelas perdas que isto lhes ocasionará, estamos atuando legitimamente, de acordo com o 

“princípio da aquisição”. De posse e com o direito indiscutível do bem, podemos fazer 

com ele o que desejarmos e sem qualquer tipo de: vendê-lo, usá-lo ou destruí-lo, 

conforme o “princípio da transferência”. Há, entretanto, de se compensar aqueles cujos 

direitos não foram contemplados na apropriação original ou nas sucessivas 

transferências, de acordo com o “princípio da compensação”.  

Nozick (1994, p.172) também entende que a missão do Estado “é se 

responsabilizar pela segurança da propriedade, como um sistema retributivo no qual 

uma distribuição é justa se surgir de outra distribuição justa através de meios legítimos”. 

O que faz ser justo o sistema retributivo, é que os princípios que o regem entendem que 

as circunstâncias ou ações passadas das pessoas podem produzir direitos diferentes ou 

merecimentos diferentes sobre as coisas. Entretanto, sistemas de tipo redistributivo, 

como o socialismo, a social-democracia ou o liberalismo igualitário, seriam injustos 

porque não dariam às pessoas o que os princípios retributivos garantem. As garantias de 

propriedade, tais como adquirir, trocar ou vender, e das transações econômicas, 

representadas pelo chamado “liberalismo econômico”, que considera a concorrência, as 

relações de mercado e de troca como as regras básicas das relações humanas e sociais, 

exprimem as bases dessa concepção de justiça.  
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Se o mundo fosse inteiramente justo, a definição indutiva seguinte cobriria 

exaustivamente a questão da justiça na propriedade. 1. A pessoa que adquire 

uma propriedade de acordo com o princípio da justiça na aquisição tem 

direito a essa propriedade. 2. A pessoa que adquire uma propriedade de 

acordo com o princípio de justiça em transferências, de alguém mais com 

direito à propriedade, tem direito à propriedade. 3. Ninguém tem direito a 

uma propriedade exceto por aplicações (repetidas) de 1 e 2. O princípio 

completo de justiça distributiva diria simplesmente que uma distribuição é 

justa se todos têm direito às propriedades que possuem segundo a 

distribuição. Uma distribuição é justa se, por meios legítimos, surge de outra 

distribuição justa (NOZICK, 1994, p.172). 

 

Na teoria libertária de Nozick, os intitulamentos que as pessoas têm 

mediante o exercício dos direitos não podem exceder em importância aos efeitos dos 

seus resultados. Sen (2000, p.85) contrapõe, ao ponderar que os desvalidos, os 

desempregados ou mesmo as pessoas que empobreceram, podem sucumbir à fome 

precisamente porque seus intitulamentos, ainda que legítimos, não lhes permitem obter 

os alimentos necessários em quantidades suficientes. Na perspectiva de Sen, a proposta 

de uma teoria da prioridade política que seja independente de uma análise ou avaliação 

de suas consequências ou resultados é falha por implicar uma considerável indiferença 

às liberdade substantivas que as pessoas acabam tendo ou não. 

 

A prioridade inflexível dos direitos libertários pode ser particularmente 

problemática, pois as consequências reais da operação desses intitulamentos 

podem incluir resultados terríveis. Em particular, pode conduzir à violação da 

liberdade substantiva dos indivíduos para realizar as coisas às quais eles têm 

razão para atribuir enorme importância, como escapar à mortalidade evitável, 

ser bem nutrido e sadio e saber ler, escrever, cotar, etc. A importância dessas 

liberdades substantivas não pode ser descartada com a justificativa da 

“prioridade da liberdade formal” (SEN, 2000, p.85). 

 

Sen percebe, no utilitarismo, a conveniência da preocupação com as 

consequências dos atos públicos, mas sua falha ao tratar das desigualdades na 

distribuição da utilidade e na garantia dos direitos individuais. Percebe também, no 

libertarismo de Nozick, que o exercício da liberdade formal individual de uma pessoa 

pode causar danos terríveis às liberdades substantivas de outras pessoas. Para Sen, os 
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problemas apresentados na justiça de Rawls estão na distribuição primária de bens a 

qual não contempla as demandas especiais de cada pessoa. Amartya Sen vê pouco 

sentido em formular princípios gerais ordenadores de uma sociedade completamente 

justa, mas antes, constrói sua perspectiva, apresentada a seguir, sobre as possibilidades 

de diminuir as injustiças reais. 

  

 

2.3. A perspectiva de desenvolvimento de Sen e as liberdades instrumentais 

A concepção de liberdade constitui-se num dos importantes processos 

sociais das sociedades humanas. Morin (1999, p.157) considera a liberdade como “a 

capacidade de poder escolher e essa possibilidade pode ser interior, subjetiva ou 

mentalmente possível, liberdade de mente, como também ser exterior, objetiva ou 

materialmente possível: liberdade de ação”. Para ele, a liberdade será tanto maior 

quanto maiores forem as possibilidades de escolhas: “se de um lado experimentamos 

subjetivamente nossa liberdade quando nos é facultado escolher, de outro, toda 

consideração objetiva sobre nossa condição parece reduzir a liberdade a uma ilusão 

subjetiva”.  

 

Sofremos as restrições do meio ao qual devemos nos adaptar; estamos 

sujeitados por nosso patrimônio genético, que gerou e conserva nossa 

anatomia, fisiologia, nosso cérebro e, portanto, a possibilidade de 

inteligência e consciência; estamos sujeitados pela cultura, que 

inscreve em nossa mente, desde o nascimento, normas, tabus, mitos, 

ideias, crenças; estamos submetidos à sociedade, que nos impõe leis e 

proibições; somos até mesmo possuídos por nossas ideias, que tomam 

posse de nós quando achamos que as temos à nossa disposição 

(MORIN, 1999, p.157).  

 

Na perspectiva de Sen, a liberdade representa o alicerce central de 

estruturação de uma organização social justa. Na construção da sua teoria de justiça a 

liberdade constitui o valor moral substantivo fundamental do ordenamento da 

sociedade. A garantia de liberdade, sua promoção e valorização, são as condições para a 

avaliação da justiça social. O valor moral substantivo da liberdade caracteriza a 

sociedade justa, uma vez que dele resultam as condições que possibilitam o 
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funcionamento da sociedade que promove justiça. Com base na crítica da visão de bem-

estar contida no utilitarismo, Sen inicia o desenvolvimento de sua abordagem normativa 

sobre os pilares dos funcionamentos e das capacitações. Para Sen (2000, p.93), o 

conceito de “funcionamentos” reflete as várias coisas que uma pessoa pode considerar 

valiosas fazer ou ter. O conjunto de funcionamentos desenvolvidos por uma pessoa em 

razão de seu poder de escolha estabelece e contribui para seu bem-estar. Os 

funcionamentos representam as metas que a pessoa pretende realizar em decorrência da 

liberdade dela em tentar realizar seus objetivos e não dependem de poder econômico, 

mas das necessidades sociais, culturais ou ambientais. 

 

Um funcionamento é uma realização de uma pessoa: o que ele ou ela 

conseguem fazer ou ser. Isso reflete uma parte do ‘estado’ daquela pessoa. 

Tem que ser distinguido dos instrumentos que são utilizados para alcançar 

aquelas realizações. Por exemplo, o ato de andar de bicicleta tem que ser 

distinguido do fato de se possuir uma bicicleta. Ele também precisa ser 

distinguido da satisfação gerada por esse funcionamento, na verdade, andar 

de bicicleta não deve ser identificado com o prazer obtido através desta ação. 

Um funcionamento é, portanto, diferente de (1) ter bens (e as 

correspondentes características), que é posterior, e (2) ter utilidade (na forma 

de resultado satisfatório daquele funcionamento), que é um importante 

objetivo, prioridade (SEN, 2000, p.93). 

 

A “capacidade” de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de 

funcionamentos cuja realização é possível. É a base referencial para a avaliação das 

condições de justiça social, uma vez que representa a liberdade que uma pessoa tem de 

poder realizar os funcionamentos que considere importante e que preencham suas 

vontades. A capacidade é um tipo de liberdade, é a liberdade substantiva de realizar 

combinações alternativas de funcionamentos, a liberdade para ter estilos de vida 

diversos. 

 

Por exemplo, uma pessoa abastada que faz jejum pode ter a mesma 

realização de funcionamentos quanto a comer ou nutrir-se que uma pessoa 

destituída, forçada a passar fome extrema, mas a primeira pessoa possui um 

“conjunto capacitário” diferente do da segunda (a primeira pode escolher 

comer bem e ser bem nutrida de um modo impossível para a segunda) (SEN, 

2000, p.93). 
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O “conjunto capacitário” consistiria das diversas coisas que uma pessoa 

pode considerar valiosas fazer as quais essa pessoa pode realmente escolher fazer. 

Enquanto a combinação dos funcionamentos de uma pessoa representa suas realizações 

efetivas, o conjunto capacitário representa a liberdade para realizar as possíveis 

combinações alternativas de funcionamentos dentre as que o indivíduo pode escolher. O 

enfoque avaliatório dessa “abordagem da capacidade” pode ser sobre os funcionamentos 

efetivamente realizados, isto é, o que uma pessoa efetivamente faz, ou sobre o conjunto 

capacitário de alternativas ao seu dispor, ou seja, suas oportunidades efetivas. Em cada 

caso há tipos diferentes de informações, no primeiro, as referentes às coisas que uma 

pessoa efetivamente faz e, no segundo, as referentes às coisas que a pessoa é 

substantivamente livre para fazer.  

Dentro desse contexto, Sen (2000, p.10) acredita que o desenvolvimento é o 

processo de expansão das liberdades reais que o homem desfruta. A expansão da 

liberdade é considerada não só o fim primordial, como também o principal meio do 

desenvolvimento. O fim primordial, o papel constitutivo da liberdade no 

desenvolvimento relaciona-se à “importância da liberdade substantiva no 

enriquecimento da vida humana” e que como meio, o papel instrumental das liberdades 

revela-se “como os variados tipos de direitos e oportunidades que contribuem para a 

expansão da liberdade humana”.  

 

O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de 

liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do 

desenvolvimento (SEN, 2000, p.10). 

 

Conforme Veiga (2005, p.251), a expansão da liberdade é vista por Sen 

como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento e consiste na eliminação 

de tudo o que limita as escolhas e as oportunidades das pessoas. Dessa forma, o 

crescimento econômico pode ser muito importante como um meio de expandir as 

liberdades desfrutadas pelos membros de uma sociedade. Mas, segundo Veiga, essas 

liberdades também dependem de muitos outros determinantes, como os serviços de 

educação e saúde ou os direitos civis. A industrialização, o progresso tecnológico ou a 
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modernização social podem contribuir substancialmente para a expansão da liberdade 

humana, mas esta depende também de outras influências.  

 

Se a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um 

argumento fundamental em favor da concentração dos esforços de 

análise nesse objetivo abrangente, e não em algum meio específico ou 

alguma lista de instrumentos especialmente escolhida. O 

desenvolvimento requer que se removam 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 

(VEIGA, 2005, p.252). 

 

O fim primordial, o “papel constitutivo” da liberdade no desenvolvimento 

relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana, 

inclusas nela as capacidades elementares como privação de fome, alfabetização e 

educação, saúde, segurança, participação política ou liberdade de expressão. Para Sen 

(2000, p.18), as liberdades substantivas representam as dimensões fundamentais que 

formam o desenvolvimento de uma sociedade, independente do crescimento econômico, 

mas sim subordinado a uma base de referência mais ampla. Essas liberdades 

substantivas constituem um critério fundamental para a avaliação do desenvolvimento 

humano e social. Contemplam tanto a satisfação das necessidades básicas de ordem 

econômica e social como também as de ordem existencial. 

 

Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com 

a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de 

obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a 

oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água 

tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação da liberdade 

vincula-se diretamente à carência de serviços públicos e assistência social, 

como por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema 

bem planejado de assistência médica e educação ou de instituições eficazes 

para a manutenção da paz e da ordem locais. Em outros casos a violação da 

liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis 

por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da 

vida social, política e econômica da comunidade (SEN, 2000, p.18). 
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Como principal meio, o “papel instrumental” das liberdades revela-se como 

os variados tipos de direitos e oportunidades, ou intitulamentos, um conjunto formado 

pelos pacotes alternativos que podem ser adquiridos mediante o uso dos diversos canais 

legais facultados a uma pessoa, e que contribuem para a expansão da liberdade do 

indivíduo.  

 

Essas liberdades instrumentais tendem a contribuir apara a capacidade geral 

de a pessoa viver mais livremente, mas também têm o efeito de completar 

umas às outras. Embora a análise do desenvolvimento deva, por um lado, 

ocupar-se dos objetivos e anseios que tornam essas liberdades instrumentais 

consequencialmente importantes, deve ainda levar em conta os 

encadeamentos empíricos que vinculam os tipos distintos de liberdade um ao 

outro, reforçando sua importância conjunta. De fato, essas relações são 

essenciais para uma compreensão mais plena do papel instrumental da 

liberdade. O argumento de que a liberdade não é apenas o objetivo primordial 

do desenvolvimento, mas também seu principal meio, relaciona-se 

particularmente a esses encadeamentos (SEN, 2000, p.55). 

 

Sen (2000, p.55) identifica cinco tipos distintos de liberdades instrumentais 

que devem requerer atenção especial, que tendem a contribuir para a capacidade geral 

de uma pessoa viver mais livremente, entendidas como direitos e oportunidades que 

ajudam a promover a capacidade geral da pessoa.  

 

 
Figura 6 – Liberdades instrumentais de Amartya Sem 
Fonte: adaptado pelo autor 

garantias de
transparência
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Essas liberdades instrumentais aumentam diretamente as capacidades das 

pessoas, suplementam-se mutuamente e podem, continuamente, reforçar umas às outras. 

São elas as facilidades econômicas, a segurança protetora, as oportunidades sociais, as 

garantias de transparência e as liberdades políticas (Figura 6). 

As “facilidades econômicas” dizem respeito às oportunidades que os 

indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção 

ou troca. O processo do aumento da renda e da riqueza de um país deve aumentar os 

direitos e oportunidades, os intitulamentos da população, considerando-se não apenas o 

aspecto agregativo, mas também o aspecto distributivo.  

 

As facilidades econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm para 

utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca. 

Os intitulamentos econômicos que uma pessoa tem dependerão dos seus 

recursos disponíveis, bem como das condições de troca, como os preços 

relativos e o funcionamento dos mercados. À medida que o processo de 

desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, estas se 

refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da 

população. Deve ser óbvio que, na relação entre renda e riqueza nacional, de 

um lado, e, de outro, os intitulamentos econômicos dos indivíduos (ou 

famílias), as considerações distributivas são importantes em adição às 

agregativas. O modo como as rendas adicionais geradas são distribuídas 

claramente fará diferença. 

A disponibilidade de financiamento e o acesso a ele podem ser uma 

influência crucial sobre os intitulamentos que os agentes econômicos são 

efetivamente capazes de assegurar. Isso se aplica em todos os níveis, de 

grandes empresas (onde podem trabalhar centenas de milhares de pessoas) a 

pequenos estabelecimentos, que operam com base em microcréditos. Um 

arrocho no crédito pode afetar os intitulamentos econômicos que dependem 

desse crédito (SEN, 2000, p.55). 

 

A “segurança protetora” diz respeito às disposições institucionais fixas que 

promovam e garantam uma rede de segurança social supridora das necessidades e 

benefícios básicos para a sociedade, com alimentação, saúde, educação, habitação e 

emprego.  

 

A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de segurança 

social, impedindo que a população afetada seja reduzida à miséria abjeta e, 
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em alguns casos, até mesmo à fome e à morte. A esfera de da segurança 

protetora inclui disposições institucionais fixas, como benefícios aos 

desempregados e suplementos de renda regulamentares para os indigentes, 

bem como medidas ad hoc, como distribuição de alimentos em crises de 

fome coletiva ou empregos públicos de emergência para gerar renda para os 

necessitados (SEN, 2000, p.57). 

 

As “oportunidades sociais” são as disposições que a sociedade estabelece 

nas áreas de educação, saúde e demais serviços, que influenciam a liberdade substantiva 

de o indivíduo viver melhor.  

 

As oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas 

áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade substantiva 

de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são importantes não só para a 

condução da vida privada (como por exemplo levar uma vida saudável, 

livrando-se de morbidez evitável e da morte prematura), mas também para 

uma participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas. Por 

exemplo, o analfabetismo pode ser uma barreira formidável à participação 

em atividades econômicas que requeiram produção segundo especificações 

ou que exijam rigoroso controle de qualidade (uma exigência sempre 

crescente no comércio globalizado). De modo semelhante, a participação 

política pode ser tolhida pela incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se 

por escrito com outros indivíduos envolvidos em atividades políticas (SEN, 

2000, p.55). 

 

As “garantias de transparência” referem-se às necessidades de sinceridade 

que as pessoas podem esperar, garantindo nitidez e lealdade das relações econômicas, 

políticas e sociais.  

 

As garantias de transparência referem-se às necessidades de sinceridade que 

as pessoas podem esperar: a liberdade de lidar uns com os outros sob garantia 

de dessegredo e clareza. Quando essa confiança é violada, as vidas de 

numerosas pessoas – tanto as envolvidas diretamente como terceiros – podem 

ser afetadas negativamente. As garantias de transparência (incluindo o direito 

à revelação) podem, portanto, ser uma categoria importante de liberdade 

instrumental. Essas garantias têm um claro papel instrumental como 

inibidores da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de transações 

ilícitas (SEN, 2000, p.55). 



62 

 

 

As “liberdades políticas” dizem respeito às oportunidades que as pessoas 

têm para escolher quem deve governar e com base em que princípios. Diz respeito, 

também, à possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter a liberdade de 

expressão política, de ter uma imprensa sem censura e de ter a liberdade de decidir entre 

partidos políticos. Para Sen, construir um sistema democrático é um processo essencial 

do processo de desenvolvimento. 

 

As liberdades políticas, amplamente concebidas (incluindo o que se 

denominam direitos civis), referem-se às oportunidades que as pessoas têm 

para determinar quem deve governar e com base em que princípios, além de 

incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter a 

liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a 

liberdade de escolher entre diferentes partidos políticos, etc. Incluem os 

direitos políticos associados às democracias no sentido mais abrangente 

(abarcando as oportunidades de diálogo político, dissensão e crítica, bem 

como o direito de voto e seleção participativa de legisladores e executivos). 

(SEN, 2000, p.55). 

 

Segundo Sen (2000, p.175), a importância da liberdade política reside em 

três virtudes distintas: a sua importância intrínsica, as suas contribuições instrumentais e 

o seu papel construtivo na criação de valores e normas. A importância intrínsica 

“corresponde à sua importância direta para a vida humana associada a capacidades 

básicas do tipo participação política e social’. As suas contribuições instrumentais 

residem “no seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são ouvidas 

quando expressam e defendem suas reivindicações de atenção política, como as 

reivindicações de necessidades econômicas”. O seu papel construtivo se apresenta “na 

criação de valores e normas corresponde ao seu papel construtivo na conceituação de 

necessidades como a compreensão das necessidades econômicas em um contexto 

social”. 

 

 

2.4. O desenvolvimento sustentável na perspectiva de Sen 

No artigo conjunto com Anand Sudhir, Sustainable Human Development: 

Concept and Priorities, podemos entender a abordagem de Amartya Sen de 
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desenvolvimento sustentável, que é construída sob um contexto social que os autores 

caracterizam como, de um lado, de enormes desigualdades de condições de vida, e de 

outro, com reais ameaças à perspectiva futura da própria raça humana: “a história da 

análise econômica nos permite visualizar duas abordagens sobre o desenvolvimento, as 

concentradas na riqueza global e as concentradas na qualidade de vida” (SUDNIR; 

SEN, 1994, p.3). Os autores entendem que a aceitação e compreensão do contexto 

social e a escolha da abordagem de desenvolvimento a ser tomada depende, 

fundamentalmente, da capacidade de integração e de cooperação de todas as pessoas e 

instituições. Uma abordagem “universalista” combina os interesses relacionados ao 

crescimento econômico, à sustentabilidade dos recursos ambientais, às relações 

humanas, ao equilíbrio social e cultural e aos direitos à existência das futuras gerações. 

Essa concepção universalista reconhece a importância dos recursos e bens disponíveis 

para a estruturação do desenvolvimento, mas seu valor está condicionado à promoção 

das capacidades humanas e à sustentabilidade política, econômica, social, ambiental e 

das gerações futuras. Para os autores, o modelo de desenvolvimento alternativo, 

caracterizado como sustentável, deve-se à necessidade de contemplar a pluralidade de 

interesses, preocupações e aspirações de todo um planeta, a atividade econômica deve 

estar limitada ao suportável pelo ambiente físico e os ecossistemas devem ser utilizados 

de maneira que lhes permita uma renovação indefinida. 

Para Sudhir e Sen, a ideia básica do desenvolvimento humano envolve a 

aceitação da inaceitabilidade do preconceito e da discriminação. O debate 

contemporâneo, então, requer que a perspectiva universalista esteja presente. Entendem, 

também, que a demanda por sustentabilidade é uma reflexão particular da reivindicação 

pela universalidade aplicada às futuras gerações em relação à nossa, porém o 

universalismo também requer que não deixemos de considerar o clamor das demandas 

dos menos privilegiados. A abordagem universalista preserva o tipo de vida que todas 

as pessoas, independente de nacionalidade, classe, raça, gênero ou comunidade, podem 

levar, e este não-sectarismo deve aplicar-se também às diferentes gerações. As 

perspectivas das gerações atuais devem respeitar as possibilidades das gerações futuras 

na mesma medida que as perspectivas em relação às gerações futuras devem respeitar as 

possibilidades de ação da geração presente (SUDNIR; SEN, 1994, p.2). Ambos 

finalizam que o forte argumento de dar prioridade à proteção do meio ambiente vem da 

necessidade ética de garantir que as gerações futuras continuem a usufruir de 
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oportunidades de levar uma vida semelhante às das gerações atuais, mas a ideia carrega, 

entretanto, implicações negativas, se considerarmos possíveis privações atuais 

(SUDNIR; SEN, 1994, p.3). 

Sen (2011, p.286) observa que, apesar de muitas atividades humanas que 

acompanham o processo de desenvolvimento possam ter consequências destrutivas, de 

outra parte, também está ao alcance do poder humano enriquecer ou mesmo melhorar o 

ambiente humano. Acredita, também, que esse poder de intervir com eficácia pode ser 

substancialmente reforçado pelo próprio processo de desenvolvimento e exemplifica 

citando que “o incremento da educação e do emprego das mulheres pode ajudar a 

reduzir as taxas de fertilidade, o que, no longo prazo, pode reduzir a pressão sobre o 

aquecimento global e a crescente destruição dos habitats naturais”. 

Apresentadas as perspectivas de desenvolvimento e de justiça de Sen, das 

suas liberdades instrumentais e da sua perspectiva sobre o desenvolvimento sustentável, 

no próximo capitulo apresentaremos, conforme o roteiro proposto, a conduta 

metodológica utilizada nesta pesquisa e, em seguida, com base na pesquisa 

bibliográfica, novos indicadores de desenvolvimento, seus pressupostos teóricos 

fundamentadores e seus funcionamentos. Os indicadores serão decompostos de acordo 

com suas categorias de medidas e reagrupados utilizando-se as dimensões de análise 

propostas das liberdades instrumentais sugeridas por Sen: as liberdades políticas, as 

facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a 

segurança protetora. A síntese individual de cada indicador será consolidada num 

quadro geral com todas as ferramentas utilizadas. Será apresentado um quadro geral 

dessa etapa do trabalho, considerando todas as categorias de análise conjuntamente. 
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CAPÍTULO III – NOVOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Através da pesquisa do referencial teórico que fundamenta este trabalho, 

procurou-se caracterizar, nos dois Capítulos iniciais, a evolução e as definições do 

conceito de crescimento econômico e desenvolvimento e a perspectiva de 

desenvolvimento de Amartya Sen. Esse referencial teórico servirá como base para a 

definição da orientação metodológica a ser desenvolvida neste Capítulo. Dessa forma, 

será explicitada, inicialmente, a conduta metodológica utilizada no desenvolvimento do 

trabalho. Em seguida, apresentaremos um rol de indicadores de desenvolvimento. 

Inicialmente, a pesquisa bibliográfica apontou e indicadores nacionais e internacionais, 

cujas informações são encontradas nas suas respectivas páginas eletrônicas.  Além desse 

rol de novos indicadores, o Produto Interno Bruto será analisado por ser a tradicional 

indicação de crescimento econômico e ser geralmente citado de forma negativa ou como 

insuficiente nas avaliações de desenvolvimento. Serão apresentadas as bases 

informacionais e as metodologias avaliatórias dos indicadores escolhidos e, em seguida, 

cada um desses indicadores selecionados será analisado e sintetizado de acordo com as 

categorias apontadas por Sen como as liberdades instrumentais: as liberdades políticas, 

as liberdades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a 

segurança protetora.  

  

 

3.1. As liberdades instrumentais e os novos indicadores de desenvolvimento  

Como visto nos dois Capítulos anteriores, dada sua complexidade e 

abrangência, os conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento contemplam 

uma variedade de definições e interpretações que muitas vezes se confundem, outras 

tantas se opõem. Percebe-se, dessa forma, a clara necessidade de uma melhor 

caracterização, compreensão e das limitações desses conceitos, dada sua importância em 

termos de orientação geral da sociedade. Percebe-se, por outro lado, também a 

diversidade de abordagens na indicação ou na mensuração do desenvolvimento. Temos, 

então, diversas ferramentas e indicadores de desenvolvimento, com variadas bases 

avaliatórias, umas mais outras menos abrangentes, umas mais outras menos similares.  

A perspectiva normativa de Sen de desenvolvimento como o processo de 

expansão das liberdades reais que o homem desfruta, tanto no papel constitutivo da 
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liberdade no desenvolvimento, quanto no papel instrumental dessas liberdades, é uma 

das concepções modernas de desenvolvimento e pode, por sua vez, ser usada como base 

na comparação das diversas ferramentas e indicadores de desenvolvimento. Nesse 

contexto, o que se pretende é a construção de um quadro organizado dos modernos 

indicadores de desenvolvimento, elaborado através de uma análise comparativa a partir 

do rol de liberdades instrumentais, que possa se constituir num modelo de alavancagem 

na discussão do desenvolvimento sustentável.  

Para se atingir o resultado final deste trabalho, deverá ser realizado um 

conjunto definido de processos. Conforme Lakatos e Markoni (2003, p.85), o método é 

um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Também, conforme Cervo e Bervian (2002, p.23), a ciência é um processo em 

construção, o conhecimento científico, real e sistemático, procura conhecer, além do 

fenômeno em si, as causas e leis. Por meio da classificação, comparação, aplicação dos 

métodos, análise e síntese, extrai-se do contexto social princípios e leis que estruturam 

um conhecimento válido e universal. Dessa forma, para fazer frente ao objetivo geral 

desta pesquisa de analisar comparativamente, através das liberdades instrumentais de 

Sen, novos indicadores do desenvolvimento, para verificar se essas liberdades senianas 

constituem um modelo de alavancagem na discussão do desenvolvimento sustentável, 

serão perseguidos alguns objetivos específicos, listados a seguir: 

a) contextualizar a evolução do conceito de crescimento, desenvolvimento e do 

desenvolvimento sustentável, 

b) contextualizar a perspectiva de Amartya Sen de desenvolvimento, 

c) contextualizar as liberdades instrumentais de Sen. 

d) determinar novos indicadores de desenvolvimento, 

e) caracterizar os fundamentos teóricos desses indicadores de desenvolvimento, e 

f) comparar os indicadores selecionadas a partir das liberdades Senianas. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, será utilizado o método comparativo, 

técnica científica aplicável sempre que houver dois ou mais termos com as mesmas 

propriedades gerais ou características particulares. Da comparação, importa abstrair as 

semelhanças e destacar as diferenças (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 32). Na aplicação 

da técnica da comparação, está implícita a realização da análise (a decomposição do 

todo em suas partes componentes) e da síntese (a reconstituição do todo pela reunião 
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das partes decompostas para análise). O método comparativo procura semelhanças e 

divergências entre diferentes realidades, sendo este aspecto um dos objetivos principais 

do trabalho que é o de identificar e classificar as diferentes metodologias de avaliação 

de desenvolvimento (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.85). A análise refere-se aos 

objetivos específicos de descrever e caracterizar os funcionamentos dos indicadores de 

desenvolvimento e os pressupostos teóricos que os fundamentam. A síntese refere-se 

aos objetivos específicos de comparar os indicadores selecionados, a partir das 

liberdades Senianas.  

Os indicadores de desenvolvimento estudados serão comparados de acordo 

com os parâmetros formados pelas liberdades instrumentais de Amartya Sen. A 

comparação pode ser considerada, enquanto momento da atividade cognitiva, como 

inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências sociais, conforme 

Schneider e Schimitt (1999, p.49). Para os autores, usando um tipo de raciocínio 

comparativo, podemos “descobrir regularidades, perceber deslocamentos e 

transformações, construir modelos e tipologias, identificando continuidades e 

descontinuidades, semelhanças e diferenças, e explicitando as determinações mais 

gerais que regem os fenômenos sociais”. Também, segundo os autores, o método 

comparativo implica em passos que se articulam deforma diferenciada segundo distintas 

orientações teóricas e metodológicas: a seleção de duas ou mais séries de fenômenos 

que sejam efetivamente comparáveis; a definição dos elementos a serem comparados; e 

a generalização. 

Os parâmetros, formados pelas liberdades instrumentais de Amartya Sen, 

funcionarão como mapa orientativo da análise e da síntese realizada entre os diferentes 

indicadores de desenvolvimento: as liberdades econômicas, a segurança protetora, as 

oportunidades sociais, as garantias de transparência e as liberdades políticas. Os 

trabalhos teóricos de Amartya Sen serão utilizados por serem sabidamente 

considerados, no meio técnico e acadêmico, como de grande contribuição para uma 

nova compreensão dos conceitos sobre miséria, fome, pobreza e bem-estar social e, na 

prática, para a construção de novos indicadores do desenvolvimento. Para Kerstenetzky 

(2000, p.117), “a contribuição de Sen no domínio dos problemas da desigualdade e 

pobreza estende-se desde os aspectos conceituais e de mensuração aos de políticas 

públicas”. Conforme Kang (2011, p.352) “a contribuição do indiano Amartya Sen em 

diversas áreas da economia e da filosofia é ampla e diversificada: seus trabalhos 
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abrangem assuntos como crescimento econômico, escolha racional, escolha social, 

economia do bem-estar, pobreza e desigualdade, desenvolvimento econômico e filosofia 

política normativa”. Lembra, também, que “o Índice de Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem sua concepção baseada em 

muitas das ideias de Sen, além de ele ter contribuído diretamente para sua formulação”.  

Os dados sobre os novos indicadores de desenvolvimento, apresentados a 

seguir, foram coletados a partir de documentos referentes às diferentes ferramentas 

selecionadas, como livros, artigos de periódicos científicos, manuais relativos às 

ferramentas e material disponível na internet artigos. 

 

 

3.2. Indicadores internacionais 

 

Ecological Footprint 

Desenvolvida na University of British Columbia e coordenada atualmente 

pela Global Footprint Network, a ferramenta Ecological Footprint ou Pegada Ecológica 

avalia indicadores de manutenção de energia e recursos naturais e de capacidade de 

absorção de resíduos ou dejetos do sistema. Segundo o The Ecological Footprint Atlas, 

de Brad Ewing et al (2010, p.8), a Pegada Ecológica é uma medida da demanda 

humana, avaliando a quantidade de terra biologicamente produtiva e área de água 

necessária para produzir todos os recursos que um indivíduo, população, ou atividade 

consome e para absorver os resíduos que geram. Essa área é comparada com a 

capacidade biológica (biocapacidade), a quantidade de área produtiva que está 

disponível para gerar esses recursos e absorver os resíduos. Áreas de terra e água são 

dimensionadas de acordo com sua produtividade biológica, essa escala faz com que seja 

possível comparar com ecossistemas diferentes e bioprodutividade em diferentes áreas 

do mundo na mesma unidade: um hectare global (Figura 7).  

Atualizada até 2007, a ferramenta está disponível em 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/. 
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Figura 7 – Evolução da Pegada Ecológica até 2007 
Fonte: The Ecological Footprint Atlas 2010 

 

A ferramenta separa o consumo dentro de cinco categorias: alimentação, 

habitação, transporte, bens de consumo, e serviços. As cinco categorias de consumo 

escolhidas são analisadas em seis categorias de territórios: áreas edificadas, terrenos 

florestais, pesqueiros, áreas de pastagens, lavouras, e pegadas de carbono (Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Evolução da Pegada Ecológica e Biocapacidade 
Fonte: The Ecological Footprint Atlas 2010 
 

É um indicador de utilização de recursos com abordagem no meio ambiente, 

não contempla nenhuma das liberdades instrumentais Senianas (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Síntese do Ecological Footprint 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Environmental Performance Index 

Desenvolvido em conjunto pela Yale University e Columbia University e 

atualizado até 2010, o Environmental Performance Index ou Índice de Desempenho 

Ambiental, segundo Emerson et al (2010, p.5),  classifica 163 países em 25 indicadores 

de desempenho monitorados em dez categorias abrangendo tanto a política pública de 

saúde ambiental quanto a vitalidade de ecossistemas (Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Classificação por países do Índice de Desempenho Ambiental  
Fonte: 2010 Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and 
Policy. 
 

Estes indicadores fornecem uma medida de como os países estão perto de 

estabelecer metas de política ambiental. Esta metodologia, alinhada em relação ao 

objetivo, facilita as comparações entre as nações, bem como a análise de como a 
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comunidade global está trabalhando em cada questão política particular. As categorias 

avaliadas pelo Índice de Desempenho Ambiental são (Figura 10): 

a) Saúde Ambiental, composta pelos indicadores de efeito do ambiente nas doenças, 

saneamento básico, água potável, partículas suspensas na área urbana, poluição do 

ar em interiores e ozônio ao nível do solo, e 

b) Vitalidade dos Ecossistemas, composta por ozônio em ecossistesmas, emissões de 

dióxido de enxofre, qualidade da água natural, demanda sobre a água natural, risco 

de preservação de ambientes, preservação efetiva de ambientes, ambientes críticos, 

áreas marítimas protegidas, reserva florestal em crescimento, intensidade da pesca 

marítima, práticas com rede de pesca, intensidade da irrigação, subvenção agrícola, 

intensidade das terras cultivadas, intensidade de áreas queimadas, regulamentação 

de uso de pesticidas, emissões de gases de efeito estufa per capita, emissões de 

gases de efeito estufa por geração elétrica e emissões industriais de CO2. 

 

 

Figura 10 – Categorias e indicadores do Índice de Desempenho Ambiental 
Fonte: 2010 Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law 
and Policy. 
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O Environmental Performance Index também identifica alguns dos 

problemas críticos dos resultados ambientais, incluindo o nível de desenvolvimento, o 

Estado de Direito e a boa governaça, e um regime regulamentador robusto. A 

classificação individual do EPI proporciona uma indicação de que os países estão 

fazendo com o vetor de pressões ambientais que cada país enfrenta. Esta disponível em 

http://beta.sedac.ciesin.columbia.edu/es/epi/. 

O EPI utiliza 25 indicadores de desempenho de política pública de saúde 

ambiental e vitalidade de ecossistemas. Dessa forma, é um indicador com abordagem no 

meio ambiente, sem contemplar as liberdades instrumentais senianas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Síntese do Environmental Performance Index 
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Environmental Performance Index - - - - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

Environmental Vulnerability Index 

Desenvolvido pela South Pacific Applied Geoscience Commission SOPAC, 

pela United Nations Environment Programme (UNEP) e demais parceiros, a ferramenta 

apresenta 50 indicadores de vulnerabilidade do meio ambiente: ventos altos, períodos 

secos, períodos úmidos, períodos quentes, períodos frios, temperatura marinha, vulcões, 

terremotos, tsunamis, deslizamentos, área de terra, dispersão por país, isolamento, 

relevo, terras baixas, fronteiras, desequilíbrio do ecossistema, abertura ambiental, 

migrações, epidemias, introduções de espécies, espécies ameaçadas, extinções, 

cobertura vegetal, perda de cobertura, fragmentação do ambiente, degradação, reservas 

terrestres, reservas marinhas, agricultura intensiva, fertilizantes, pesticidas, 

biotecnologia, danos do excesso de pesca, esforço de pesca, água renovável, emissões 

de dióxido de enxofre, redução de dejetos, tratamento de dejetos, indústria, vazamentos, 

mineração, saneamento, veículos, população, crescimento populacional, turistas, 

assentamentos costeiros, acordos ambientais e conflitos.  

Disponível em http://www.vulnerabilityindex.net/, a ferramenta está 

atualizada até 2004 (Figura 11). 
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Figura 11 – Classificação dos países pelo Índice de Vulnerabilidade Ambiental em 2004 
Fonte:  SOUTH PACIFIC APPLIED GEOSCIENCE COMMISSION. 
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Dessa forma, semelhante aos dois indicadores anteriores, não contempla 

nenhuma das liberdades instrumentais senianas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Síntese do Environmental Vulnerability Index 
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Environmental Vulnerability Index - - - - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

Living Planet Index 

Desenvolvido pela organização WWF - World Wildlife Found, o Living 

Planet Index ou Índice Planeta Vivo, segundo o WWF (2010, p.20), reflete as mudanças 

na saúde dos ecossistemas do planeta por tendências de rastreamento em quase 8.000 

populações de espécies de vertebrados. Tanto quanto um índice de mercado de ações 

acompanha o valor de um conjunto de ações ao longo do tempo como a soma de sua 

mudança diária, o primeiro LPI calcula a taxa de variação anual para cada população de 

espécies no conjunto de dados. O índice calcula a variação média de todas as 

populações para cada ano desde 1970, quando começou a coleta de dados, para 2007, a 

última data para que os dados globais estão disponíveis. 

O Living Planet Index é um indicador do estado geral dos ecossistemas do 

planeta. Contempla dados internos dos países e globais do consumo dos recursos 

naturais e do aumento dos efeitos da poluição. As avaliações iniciais levaram em conta 

três indicadores do estado dos ecossistemas naturais: a área mundial de cobertura 

florestal, as populações de espécies de água doce e as populações de espécies marinhas. 

Está disponível em http://www.worldwildlife.org/sites/living-planet-report/ e atualizado 

até 2010.  

A ferramenta também não contempla nenhuma das liberdades instrumentais 

de Amartya Sen (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Síntese do Living Planet Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Gross Domestic Product 

Gross Domestic Product ou Produto Interno Bruto é um indicador 

concebido das idéias de Keynes e Schumpeter dos agregados econômicos e do fluxo 

circular, com metodologias desenvolvidas por Simon Kuznets, e Richard Stone no 

Sistema de Contas Nacionais e por Wassily Leontief na Matriz insumo-produto, na 

década de 1940. A partir de 1990 a Organização das Nações Unidas começa a adotar a 

união entre as duas metodologias. Conforme Blanchard (2004, p.21), o Produto Interno 

Bruto é a medida do produto agregado das contas nacionais. Existem três maneiras de 

definir o PIB nessa economia, todos equivalentes: 

a) corresponde ao valor dos bens e serviços finais produzidos em uma economia 

durante um determinado período.  

b) é a soma do valor adicionado na economia em um dado período. 

c) é a soma de toda a renda gerada na economia em um determinado período. 

Segundo o International Monetary Fund3, a soma do Produto Interno Bruto 

estimado para 2010 de todos os países do mundo chegava a 62,9 US$ trilhões. A lista 

estimada pelo órgão para 2010, em US$ bilhões, dos países com maior Produto Interno 

Bruto mostra os Estados Unidos em primeiro, a China em segundo lugar e o Brasil 

ocupando a sétima colocação, com 2 trilhões de dólares. Dados mais atualizados já 

apontam o Brasil na sexta posição, ultrapassando a Inglaterra (Tabela 5). 

 

                                                           

3 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Database, April 2011. Disponível 
em http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx. 
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Tabela 5 – PIB estimado para 2010 

 

Fonte: International Monetary Fund. , adaptado pelo autor 

 

Também estimada pelo órgão, a evolução do Produto Interno Bruto mundial 

projetada desde 1980 até 2016 apresenta um crescimento de quase 50%, desde os 62,9 

trilhões de dólares de 2010 até os cerca de 90,0 trilhões de dólares em 2016 (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 – Estimativa da evolução do PIB Mundial. 
Fonte: International Monetary Fund., adaptado pelo autor 
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O IBGE4 apresenta um quadro representativo da evolução dos componentes 

do Produto Interno Bruto brasileiro, de 2004 a 2008, sob as três óticas de Produção, 

Despesa e Renda (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Evolução do PIB brasileiro 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2008/tabelas_pdf/tab04.pdf 

 

                                                           

4 INSTUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2008/tabelas_pdf/tab04.pdf. 
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Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE5, organização 

responsável pelo cálculo de grande parte das Contas Nacionais, o Produto Interno Bruto 

a preços de mercado representa o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades 

produtoras residentes sendo, portanto, a soma dos valores adicionados pelos diversos 

setores acrescido dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na 

valoração da produção. Por outro lado, o PIB é igual a soma dos consumos finais de 

bens e serviços valorados a preço de mercado sendo, também, igual a soma das rendas 

primárias.  

Dessa forma, o PIB pode ser expresso por três óticas:  

a) do lado da produção - o PIB é igual ao valor da produção menos o consumo 

intermediário mais os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos 

no valor da produção.  

b) do lado da demanda - o PIB é igual à despesa de consumo final mais a formação 

bruta de capital fixo mais a variação de estoques mais as exportações de bens e 

serviços menos as importações de bens e serviços.  

c)  do lado da renda - o PIB é igual à remuneração dos empregados mais o total dos 

impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e a importação mais o 

rendimento misto bruto mais o excedente operacional bruto. 

A Central Intelligence Agency6 faz suas contas, apresentando uma 

população mundial estimada, em julho de 2011, de 6.711 milhões de pessoas. Na sua 

lista estimada dos países com maior população, em julho de 2011, a China vem em 

primeiro lugar, a Índia em segundo lugar, os Estados Unidos da América em terceiro 

lugar e a Indonésia em quarto lugar. O Brasil coloca-se em quinto lugar, com população 

estimada em 203 milhões de pessoas. Também aqui, dados recentes indicam uma 

estimativa da população mundial atingindo sete milhões de pessoas (Tabela 6). 

 

                                                           

5 INSTUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE. Contas Nacionais 
Trimestrais. 2a ed. Série Relatórios metodológicos, n° 28. Rio de Janeiro: Diretoria de Pesquisas do 
IBGE, 2008. 
6 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook. Disponível em 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
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Tabela 6 – Estimativa da população em julho 2011 

 

Fonte: Central Intelligence Agency, adaptado pelo autor 

 

A Central Intelligence Agency também faz suas projeções para os próximos 

anos. Nas estimativas anuais contemplando desde 1950 até o ano de 2100 e com 

projeções de cenários de um crescimento populacional baixo, médio e alto a partir de 

2011, o cenário médio de crescimento populacional apresenta estabilidade em 10 

bilhões de pessoas (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 – Estimativa da evolução da população em três cenários 
Fonte: Central Intelligence Agency, adaptado pelo autor 
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Na situação pessimista, a estimativa seria de uma população de 16 bilhões 

de pessoas no ano de 2100, na situação otimista, a estimativa seria de uma população de 

apenas 6 bilhões de pessoas no ano de 2100. 

Na hipótese do Produto Interno Bruto representar o valor social dos bens, 

um aumento per capita pode ser considerado como um aumento de bem-estar da 

sociedade. Dessa forma, o cálculo da estimativa do Produto Interno Bruto per capita 

médio mundial apresentará aproximadamente US$ 9.300 anuais em 2010. A lista dos 

países com maior Produto Interno Bruto per capita, estimada pelo International 

Monetary Fund7, em dólares, para o ano de 2010, apresenta Luxemburgo e Noruega nos 

dois primeiros lugares e o Brasil na 53ª posição (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – PIB per capita estimado para 2010 

 

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 

 

Na mesma linha, o Coeficiente de Gini, calculado a partir da curva de 

Lorenz, em que a renda familiar acumulada é confrontada contra o número de famílias 

organizadas a partir dos mais pobres aos mais ricos, medindo o grau de desigualdade na 

distribuição da renda familiar, também pode ser considerado como um indicador de 

variação de bem-estar da sociedade (Figura 13).  

                                                           

7 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Database, April 2011 Disponível 
em http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx. 
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Figura 13 – Coeficiente de Gini de países. 
Fonte: International Monetary Fund., adaptado pelo autor 
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O PIB, tanto pelas óticas da produção, da despesa ou do rendimento, reflete 

apenas as transações econômicas de uma sociedade. Mede, portanto, apenas as 

liberdades econômicas, que dizem respeito às oportunidades que os indivíduos têm para 

utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca. Assim 

sendo, contempla apenas as facilidades econômicas ao indicar os valores de produção, 

rendimento ou despesa, mas não contempla as liberdades políticas, as oportunidades 

sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Síntese do Gross Domestic Product 
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Gross Domestic Product sim - - - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

Eco Efficiency 

Conforme o WBSCD (2009, p.4) atinge-se a eco-eficiência através da 

entrega de bens a preços competitivos e serviços que satisfação as necessidades 

humanas e tragam qualidade de vida, reduzindo progressivamente os impactos 

ecológicos e a intensidade de recursos ao longo do ciclo de vida para um nível pelo 

menos ao nível da capacidade de carga estimada da Terra. Segundo o ESCAP (2009, 

p.1), o conceito de eco-eficiência origina-se do conceito da década de 70 de "eficiência 

ambiental". Na década de 1990, Schaltegger e Sturm definiram o conceito da eco-

eficiência como sendo o "elo de negócios para o desenvolvimento sustentável". Foi 

difundido pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

(WBCSD) para o sector empresarial na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) em 1992. Ferramenta destinada a ser uma 

abordagem prática para o setor empresarial no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável através da busca de lucros ao longo prazo incorporando o 

respeito à capacidade de suporte da Terra. Os indicadores relacionam os custos 

ambientais: como (1) emissões de poluentes (CO2 ou as emissões de SOx, demanda 

bioquímica de oxigênio, etc), (2) recursos utilizados (energia ou água utilizada), e (3) 

custo associado com uma carga ambiental (custos de congestionamento de tráfego), com 
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o valor da produção econômica: (1) valor acrescentado do benefício (PIB per capita), 

(2) unidade de produto ou serviço (por km, por m2), e (3) custo associado com uma 

carga ambiental (custos de congestionamento de tráfego). Disponível em 

http://www.iisd.org/business/tools/bt_eco_eff.aspx, a ferramenta contempla apenas as 

facilidades econômicas (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Síntese do Eco Efficiency 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Democracy Index 

O Democracy Index ou Índice de Democracia, do The Economist 

Intelligency Unit, apresenta uma visão global do estado da democracia em 165 países, 

avaliando cinco categorias de análise: processo eleitoral e pluralismo; direitos civis; o 

funcionamento do governo; participação política; e cultura política.  

 

 
Figura 14 – Classificação dos países pelo Índice de Democracia em 2011 
Fonte: Economist Intelligence Unit, 2011. 
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Segundo o relatório Democracy Index (2011), Noruega, Islândia, Dinamarca 

e Suécia ocupam os primeiros lugares (Figura 14), o Brasil ocupa a 45ª classificação. 

O Índice de Democracia, construído para contemplar as liberdades políticas 

de uma nação, analisa cinco categorias: processo eleitoral e pluralismo, direitos civis, o 

funcionamento do governo, participação política, e cultura política. Disponível em 

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2011, não 

contempla nenhuma das outras quatro liberdades instrumentais propostas por Sen 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Síntese do Democracy Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Happy Planet Index  

Desenvolvido pela New Economics Foundation, o Happy Planet Index ou 

Índice do Planeta Felix mede a relação entre a satisfação com a vida e a expectativa de 

vida com a pegada ecológica. Conforme Abdalah et al (2009, p.20), o índice é montado 

a partir de três indicadores, a expectativa de vida e a pegada ecológica, que são 

indicadores objetivos, e um terceiro indicador, de caráter subjetivo, que é a satisfação de 

vida. A satisfação de vida é medida com a pergunta o quão satisfeito uma pessoa está 

com sua vida hoje, considerando tudo na vida dessa pessoa. As respostas são feitas em 

escalas numéricas de 1(totalmente insatisfeito) até 10 (totalmente satisfeito). As 

respostas tem relação com o tamanho e a força da sua origem social, redes, status de 

relacionamento, nível de educação, presença de deficiência, bem como com suas 

condições materiais, tais como renda e emprego, níveis mais elevados de capital social, 

melhor clima, recursos naturais mais ricos, maior expectativa de vida, melhores padrões 

de vida, e mais voz dentro do governo. 
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Países da América Central estão bem classificados: Costa Rica, República 

Dominicana e Jamaica ocupam os primeiros lugares. O Brasil ocupa a 9ª colocação. 

(Figura 15). 

 

 
Figura 15 – Classificação do Índice do Planeta Feliz em 2005 
Fonte: The Happy Planet Index 2.0, adaptado pelo autor 
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Atualizado até 2005, o Índice está disponível em 

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf. A 

ferramenta Happy Planet Index relaciona indicadores de satisfação com a vida, 

expectativa de vida e pegada ecológica. Dessa forma, a ferramenta, contempla a 

segurança protetora ao analisar a expectativa de vida. Não contempla nenhuma das 

outras liberdades instrumentais de Sen (Tabela 12). 

 

Tabela 11 – Síntese do Happy Planet Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Environmental Sustainability Index  

Desenvolvida em conjunto pela Yale University, pela Columbia University, 

pelo World Economic Forum e pelo Joint Research Centre of European Comission, 

atualizada até 2004, a ferramenta Environmental Sustainability Index ou Índice de 

Sustentabilidade Ambiental apresenta indicadores de (1) sistemas ambientais: qualidade 

do ar, biodiversidade, terra, qualidade da água, quantidade de água, (2) redução de 

estresses ambientais: redução da poluição do ar, redução dos estresses do ecossistema, 

redução do crescimento populacional, redução de dejetos e pressões de consumo, 

redução de estresse hídrico, gerenciamento de recursos naturais, (3) redução da 

vulnerabilidade humana: saúde ambiental, sustento humano básico, redução da 

vulnerabilidade a desastres naturais ambientais, (4) capacidade social e institucional: 

governança ambiental, ecoeficiência, envolvimento do setor privado, ciência e 

tecnologia e (5) manejo global: participação em esforços e colaborações internacionais, 

emissões de gases de efeito estufa e redução de pressões ambientais transnacionais. 

Segundo o Environmental Sustainability Index: Benchmarking National 

Environmental Stewardship (2005, p.3), Finlândia, Noruega e Uruguai estão no topo do 

índice. O Brasil situa-se no 11° lugar (Figura 16).  
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Figura 16 – Classificação por países do Índice de Sustentabilidade Ambiental 
Fonte: 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship 
 

O Índice está disponível em http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/esi/ e 

http://www.yale.edu/esi/, contemplando a segurança protetora ao indicar a redução da 

vulnerabilidade humana, saúde ambiental, sustento humano básico Não contempla 

nenhuma das outras dimensões de análise propostas (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Síntese do Environmental Sustainability Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Worldwide Governance Indicators  

O Worldwide Governance Indicators ou Indicador de Governança Mundial 

é um indicador de como as tradições e instituições pelas quais a autoridade de um país é 

exercida, conforme enunciado por Kaufmann et al (2010, p.1). Isso inclui o processo 

pelo qual os governos são escolhidos, monitorados e substituídos, a capacidade do 

governo de efetivamente formular e implementar políticas sólidas e o respeito dos 

cidadãos e do estado para as instituições que governam as interações econômicas e 
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sociais. Para tanto, são avaliadas as seguintes categorias de análise, para a formação do 

indicador:  

a) voz e responsabilidade: até que ponto os cidadãos de um país são capazes de 

participar da escolha do seu governo, bem como a liberdade de expressão, liberdade 

de associação e meios de comunicação livres,  

b) estabilidade política e ausência de violência/terrorismo: a probabilidade de o 

governo vir a ser desestabilizado por métodos inconstitucionais ou violentos, 

inclusive o terrorismo,  

c) eficácia do governo: a qualidade dos serviços públicos, a competência da 

administração pública e sua independência das pressões políticas, e a qualidade da 

formulação das políticas,  

d) qualidade normativa: a capacidade do governo de fornecer políticas e normas 

sólidas que habilitem e propiciem o desenvolvimento do setor privado,  

e) regime de direito: até que ponto os agentes confiam nas regras da sociedade e agem 

de acordo com elas, inclusive a qualidade da execução de contratos e os direitos de 

propriedade, a polícia e os tribunais, além da probabilidade de crime e violência, e  

f) controle da corrupção: até que ponto o poder público é exercido em benefício 

privado, inclusive as pequenas e grandes formas de corrupção, além do 

“aprisionamento” do estado pelas elites e pelos interesses privados.  

Disponível em http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp, está 

atualizado até 2011. 

O índice contempla as liberdades políticas ao avaliar a participação dos 

cidadãos na escolha dos seus representantes, as garantias de transparência ao avaliar a 

qualidade e eficácia do governo. Não contempla as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais e a segurança protetora (Tabelas 13).  

 

Tabela 13 – Síntese do Worldwide Governance Indicators 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Genuine Progress Indicator  

Desenvolvido pela organização norteamericana Redefining Progress de 

Oakland, baseada no ISEW, conforme Talberth (2006, p.8), o Genuine Progress 

Indicator ou Indicador de Progresso Genuíno, leva em consideração indicadores de 

consumo pessoal, distribuição de renda, trabalho doméstico, ensino superior, trabalho 

voluntariado, depreciação de bens duráveis, manutenção de ruas e rodovias, custo do 

crime, tempo com atividades de lazer, custos do sub-emprego, custos do consumo de 

bens duráveis, custos de demora no trânsito, custo com equipamentos antipoluentes, 

custo de acidentes de trânsito,  custos da poluição da água, custos da poluição do ar, 

custos da poluição sonora, perda dos pântanos, perda de terras agrícolas, perda de 

florestas naturais, esgotamento dos recursos energético não-renováveis, danos com 

emissão de dióxido de carbono, custos com a destruição da camada de ozônio, 

investimentos líquidos de capital e as captações externas líquidas.  

Atualizado até 2005, o indicador está disponível em https://www.e-

education.psu.edu/drupal6/files/engr312/lesson07/The_Genuine_Progress_Indicator.pdf 

Contempla fundamentalmente as facilidades econômicas e oportunidades 

sociais, não avaliando as demais liberdades (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Síntese do Genuine Progress Indicator 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

World Banks Genuine Saving Indicator  

Desenvolvida por analistas do World Bank, a ferramenta World Banks 

Genuine Saving Indicator compara a poupança interna bruta, o consumo de capital fixo, 

as despesas de educação, o esgotamento dos recursos energéticos, dos recursos minerais 

e das florestas, e os danos causados por emissões de CO2.  

O Indicador está disponível em http://www.worldbank.org e 

http://www.brettonwoodsproject.org/topic/environment/gensavings.pdf, contemplando, 
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fundamentalmente, as facilidades econômicas e oportunidades sociais, não avaliando as 

demais liberdades (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Síntese do World Banks Genuine Saving Indicator 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Index of Sustainable Economic Welfare  

Conforme Louette (2007, p.76), o Index of Sustainable Economic Welfare 

ou Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável é um índice monetário que pretende 

substituir o PIB como medida de progresso das nações e vai muito além da medida total 

das atividades econômicas, pois leva em conta o quanto as políticas nacionais realmente 

resultam em melhor qualidade de vida para todos.  

Segundo Lawn (2003, p.106), economistas ecológicos há muito acreditam 

que o crescimento contínuo dos sistemas macroeconômicos é tanto ecologicamente 

insustentável quanto existencialmente indesejável. Consistente com essa crença, esses 

economistas ecológicos apresentaram hipótese limite, a noção de que quando os 

sistemas macroeconômicos crescem além de um determinado ponto, os benefícios 

adicionais de crescimento são ultrapassados pelos custos. Dentro dessa linha de 

pensamento e tendo em vista as inadequações do Produto Interno Bruto como indicador 

do progresso humano, esses economistas ecológicos têm desenvolvido uma série de 

índices para medir e comparar os custos e benefícios do crescimento. Uma delas é o 

Índice de Cobb do Bem-Estar Econômico Sustentável (ISEW). 

As organizações Friends of the Earth, Centre for Environmental Strategy, 

New Economics Foundation e outras, que trabalharam em conjunto para desenvolver 

indicadores econômicos alternativos ao PIB, desenvolveram o índice, baseado nas 

ideias apresentadas por Nordhaus e Tobin (1972, p.512), em sua Medida de Bem-Estar 

Econômico. Para eles, uma falha evidente do PIB é que ele é um índice da produção, e 

não de consumo. O Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável ISEW mede o 

desempenho econômico de uma nação a partir de 20 indicadores, agregando medidas 
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convencionais – como o crescimento dos investimentos de capital – com elementos 

sociais e ambientais – como a distribuição da renda, o trabalho doméstico, a poluição do 

ar e da água, a degradação do solo agrícola e a perda de recursos naturais.  

Os indicadores utilizados são: despesas do consumidor, desigualdade de 

renda, despesas do consumidor ajustado, serviços de trabalho doméstico, serviços de 

bens de consumo duráveis, serviços de ruas e rodovias, gastos públicos com saúde e 

educação, bens de consumo duráveis: diferença entre as despesas e o valor dos serviços, 

gastos privados em saúde e educação, custos de deslocamento, custos de controle da 

poluição, custos de acidentes de automóvel, custos da poluição da água, custos da 

poluição do ar, custos da poluição sonora, perda da moradia natural, perda de terras, 

esgotamento dos recursos não-renováveis, custos das mudanças climáticas, custos da 

destruição do ozônio e crescimento do capital líquido.  

Atualizado até 2.006, o indicador está disponível em 

http://www.foe.co.uk/tools/index.html. 

O Index of Sustainable Economic Welfare ou Índice de Bem-Estar 

Econômico Sustentável, contempla as facilidades econômicas ao indicar as despesas do 

consumidor e o crescimento de capital líquido e contempla as oportunidades sociais ao 

indicar a desigualdade de renda, mas não contempla as dimensões de garantias de 

transparência, segurança protetora e as liberdades políticas, (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Síntese do Index of Sustainable Economic Welfare 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Index of Economic Freedom  

Desenvolvido pela The Heritage Foundation, o Index of Economic Freedom 

ou Índice de Liberdade Econômica é composto por dez categorias de análise para a 

formação do índice: a liberdade empresarial, a liberdade de comércio, a liberdade fiscal, 

tamanho do governo, a liberdade monetária, a liberdade de investimento, a liberdade 

financeira, o direito a propriedade, a corrupção e a liberdade de trabalho.  
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Conforme a classificação do Índice, nas primeiras posições estão Hong 

Kong, Singapura e Austrália. O Brasil ocupa a 113° colocação (Figura 17). 

 

Figura 17 – Classificação por países do Índice de Liberdade Econômica  
Fonte: 2011 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation and Dow Jones & Company Inc., 
2011. 
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Segundo Miller e Holmes (2011, p.20), o Índice de Liberdade Econômica 

(IEF) avalia ambientes econômicos dos países a cada ano desde 1995. É um índice 

abrangente na sua avaliação de liberdade econômica, bem como em sua cobertura 

mundial dos países. Para os autores do Index of Economic Freedom, a definição de 

liberdade econômica contempla as liberdades e direitos de produção, distribuição ou 

consumo de bens e serviços, deve proporcionar o direito absoluto da propriedade, 

ausência de coerção ou restrição da liberdade econômica além de proteger a liberdade 

dos próprios cidadãos, garantido o direito ao trabalho, à produção, ao consumo e ao 

investimento. Um Estado de Direito, com a liberdade garantida e respeitada pelo 

Estado. 

O índice avalia a liberdade econômica a partir de 10 diferentes categorias. 

Alguns aspectos da liberdade econômica são de natureza externa, medindo o grau de 

abertura de uma economia ao investimento global ou ao comércio. Outros, de natureza 

interna, avaliando a liberdade dos indivíduos a usar seu trabalho ou finanças sem 

restrições ou interferência do governo. Cada um é vital para o desenvolvimento da 

prosperidade pessoal e nacional. O direito fundamental de propriedade, por exemplo, 

tem sido reconhecido há séculos por grandes filósofos da liberdade, como Locke e 

Montesquieu. Ao longo do tempo, estudiosos e profissionais reconheceram muitos 

outros pilares da liberdade econômica, incluindo o livre comércio, moeda estável, o 

acesso ao financiamento, controle de gastos do governo e redução de impostos. 

Atualizado até 2011 está disponível em  http://www.heritage.org/index/. 

O índice contempla as facilidades econômicas e as garantias de 

transparência. Não contempla as liberdades políticas, as oportunidades sociais e a 

segurança protetora (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Síntese do Index of Economic Freedom 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Index of Economic Well-being  

Desenvolvido pelo Centre for the Study of Living Standards, o Index of 

Economic Well-being ou Medida do Bem-estar Econômico avalia os fluxos de consumo 

per capita efetivos: consumo de bens e serviços no mercado, serviços governamentais, 

fluxos per capita efetivos de produção familiar, lazer e mudanças na expectativa de 

vida, a acumulação social líquida de estoques de recursos produtivos: comunicação 

líquida de capital tangível, ativos imobiliários, mudanças líquidas no valor dos estoques 

de recursos naturais, mudanças líquidas no valor do endividamento, acumulação de 

capital humano e o estoque de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a 

distribuição de renda: intensidade da pobreza e desigualdade de renda e a segurança 

econômica contra a perda de emprego e desemprego, doenças, rompimento familiar e 

pobreza na terceira idade. Atualizado até 2009, está disponível em 

http://www.csls.ca/iwb.asp. 

O índice contempla as facilidades econômicas ao avaliar consumo e renda e 

a segurança protetora, ao avaliar a segurança econômica contra a perda de emprego e 

desemprego, doenças, rompimento familiar e pobreza na terceira idade. Não contempla 

as liberdades políticas, as oportunidades sociais e as garantias de transparência (Tabela 

18). 

 

Tabela 18 – Síntese do Index of Economic Well-being 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Index Social Health  

Desenvolvido pelo Institute for Innovation in Social Policy, o Index Social 

Health ou Índice de Saúde Social avalia a condição social por idades: criança: 

mortalidade infantil, maus-tratos e pobreza infantil; adolescente: suicídio dos jovens, 

uso de drogas, abandono de estudos universitários, gravidez na adolescência; adultos: 

desemprego, salário mensal médio, cobertura por seguro-saúde; idosos: pobreza dos 

maiores de 65 anos, expectativa de vida aos 85 anos; e para todas as idades: crimes 
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violentos, acidentes de trânsito fatais por embriaguez, acesso à habitação a um custo 

acessível e desigualdade de renda familiar (Figura 18). 

 

 
Figura 18 – Evolução do Índice de Saúde Social dos EUA  
Fonte: Institute for Innovation in Social Policy 

 

Atualizado até 2009 para os Estados Unidos o Index Social Health ou Índice 

de Saúde Social está disponível em http://iisp.vassar.edu/socialhealth08.html. 

O índice contempla as facilidades econômicas ao avaliar salário, 

desigualdade de renda e pobreza e segurança protetora ao avaliar cobertura por seguro-

saúde e acesso à habitação. Não contempla as demais liberdades instrumentais senianas 

(Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Síntese do Index Social Health 
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Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté  

Desenvolvido pela Réseau d’Alerte sur lês Inegalités et de la Pauvreté, o 

Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté ou Barômetro de Desigualdade e Pobreza 

está atualizado até o ano de 2005 (Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Evolução das desigualdades desde 1980 
Fonte: http://www.bip40.org/ 
 

O índice usa medidas de emprego e trabalho, renda, saúde, educação, 

moradia e justiça: 

a) emprego e trabalho avalia as condições de trabalho, o desemprego, a precariedade e 

as relações profissionais,  

b) renda avalia os salários, o consumo, as desigualdades de rendimentos e de 

tributação e a pobreza,  

c) saúde avalia a expectativa de vida ao nascer, a diferença de expectativa de vida 

entre executivos e trabalhadores, a proporção das despesas de saúde no PIB, a 

proporção das despesas de saúde a cargo das famílias e a disparidade das despesas 

médicas regionais,  

d) educação avalia o acesso à conclusão de curso, a evasão escolar, as desigualdades 

de nível em francês, as desigualdades de nível em matemática, a proporção de 

crianças de executivos em relação às crianças de empregados nos vestibulares,  
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e) moradia avalia o peso das despesas de moradia no consumo das famílias, o índice 

do preço dos aluguéis em relação ao índice dos preços ao consumo, a proporção do 

financiamento à habitação, a proporção de ajuda à moradia nas despesas de moradia 

e o número de queixas judiciais dos locadores por não receber os aluguéis, e 

f) justiça avalia a taxa de aprisionamento, a taxa de detenção provisória, a proporção 

de condenados a penalidades superiores a cinco anos e a taxa das concessões da 

condição de refugiados.  

Está disponível em http://www.bip40.org. Contempla as facilidades 

econômicas, exemplificadas nas medições de salários e consumo; as oportunidades 

sociais, exemplificadas nas medidas de despesas de saúde no PIB, conclusão de curso e 

preço dos aluguéis; e a segurança protetora, como a expectativa de vida ao nascer. Não 

tem avaliações das liberdades políticas e das garantias de transparência (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Síntese do Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté 

DIMENSÕES DE ANÁLISE 

CONTEMPLADAS  

INDICADOR fa
ci

li
da

de
s 

ec
on

ôm
ic

as
 

se
gu

ra
nç

a 
pr

ot
et

or
a 

op
or

tu
ni

da
de

s 
so

ci
ai

s 

ga
ra

nt
ia

s 
de

 
tr

an
sp

ar
ên

ci
a 

li
be

rd
ad

es
 

po
lí

ti
ca

s 

Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté sim sim sim - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

Human Development Index  

Idealizado pelo paquitanês Mahbub ul Haq com colaboração de Amartya 

Sen, o Human Development Index ou Índice de Desenvolvimento Humano foi 

apresentado em 1990 no Relatório de Desenvolvimento Humano, no Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi um elemento estratégico na 

nova abordagem. Ele simboliza a mudança no pensamento, ainda que não 

capture plenamente a riqueza do desenvolvimento humano. Como medida 

composta da saúde, da educação e do rendimento, o IDH avalia os níveis e o 

progresso, usando um conceito de desenvolvimento mais amplo do que o 

permitido pelo rendimento por si só. E tal como acontece com qualquer 

medida agregada e comparação internacional, simplifica e captura apenas 



98 

 

uma parte do que o desenvolvimento humano envolve (Relatório de 

Desenvolvimento Humano  2010, p.13) 

 

Baseado no enfoque das capacidades que todas as pessoas devem de poder 

desfrutar de uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso aos recursos 

necessários a um padrão de vida decente, contempla três dimensões, a saúde, a educação 

e o rendimento, representados por quatro indicadores (1) esperança de vida à nascença, 

(2) média de anos de escolaridade, (3) anos de escolaridade esperados e (4) rendimento 

nacional bruto per capita (Figura 20). De acordo com o Relatório de Desenvolvimento 

Humano (PNUD, 2010, p.13), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma 

medida sumária do desenvolvimento humano. Mede as realizações médias de um país 

em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o 

acesso ao conhecimento e um padrão de vida digno. O IDH é a média geométrica dos 

índices normalizados que medem as realizações em cada dimensão.  

 

 

Figura 20 – Abordagem do IDH  
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2010. 

 

As fontes de dados utilizadas são: a esperança de vida à nascença, a média 

de anos de escolaridade, os anos de escolaridade esperados e o rendimento Nacional 

Bruto (RNB) per capita. Para a obtenção do índice, o primeiro passo é criar subíndices 

para cada dimensão. Os valores mínimos e máximos (ou limites) têm de ser ajustados 

no sentido de transformar os indicadores em índices entre 0 e 1. Como é usada a média 

geométrica para a agregação, o valor máximo não afeta a comparação relativa (em 
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termos percentuais) entre dois países ou períodos de tempo diferentes. Os valores 

máximos são fixados nos valores máximos realmente observados dos indicadores dos 

países na série cronológica, ou seja, 1980-2010. Os valores mínimos afetarão as 

comparações, pelo que são usados valores que podem apropriadamente ser considerados 

como valores de subsistência ou zeros “naturais”. Por conseguinte, o progresso é 

medido por comparação com os níveis mínimos de que uma sociedade precisa para 

sobreviver ao longo do tempo. Os valores mínimos são fixados em 20 anos para a 

esperança de vida, em 0 anos para ambas as variáveis da educação e em USD 163 para o 

RNB per capita. Após definidos os valores mínimos e máximos, os subíndices são 

calculados da seguinte forma: índice de dimensão = valor real – valor mínimo/valor 

máximo – valor mínimo. Para a educação, é aplicada a equação a cada um dos dois 

subcomponentes, criando a sua média geométrica e voltando a aplicar a equação inicial. 

Isto equivale a aplicar a equação à média geométrica dos dois subcomponentes.  Como 

cada índice de dimensão é uma representação das capacidades da dimensão 

correspondente, a função da transformação do rendimento nas capacidades será 

provavelmente côncava. Assim, para o rendimento é usado o logaritmo natural dos 

valores mínimos e máximos reais. Para a agregação dos subíndices para produzir o 

Índice de Desenvolvimento Humano, calcula-se a média geométrica dos três índices de 

dimensão. Com isso, assume-se a substitubilidade imperfeita que abrange todas as 

dimensões do IDH e resolvida uma das mais sérias críticas à fórmula de agregação 

linear, que permitia a substituição perfeita entre dimensões.  

Disponível em http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/, o Índice de 

Desenvolvimento Humano contempla apenas as facilidades econômicas ao indicar o 

rendimento nacional bruto per capita, as oportunidades sociais ao indicar a escolaridade 

e a segurança protetora ao indicar a esperança de vida. Não contempla as liberdades 

políticas e as garantias de transparência (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Síntese do Human Development Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Dashhboard of Sustainability  

Desenvolvido pelo Consultative Group on Sustainable Development 

Indicators, do International Institute for Sustainable Development (IISD), a ferramenta 

Dashhboard of Sustainability ou Painel da Sustentabilidade faz a indicação de quatro 

dimensões: ecológica, social, econômica e institucional (Figura 21).  

 

 
Figura 21 – Painel da Sustentabilidade 
Fonte: http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp 

 

Segundo o IISD (2011), o Painel da Sustentabilidade é um índice agregado 

de vários indicadores de desempenho econômico, social e ambiental que mostra, 

visualmente, os avanços dos países em direção à sustentabilidade, utilizando a metáfora 

de um painel de veículo É um programa livre, que ilustra as complexas relações entre as 

questões econômicas, sociais e ambientais. O formato visual é adequado para os 

decisores e outros interessados no desenvolvimento sustentável. A nova edição promove 

os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, especialmente para os 

países em desenvolvimento. Estes indicadores ajudam a definir estratégias de Redução 

da Pobreza e monitorar a realização dos objetivos. Conforme Louette (2007, p.51), o 

sistema foi operacionalizado para a comparação de países a partir de 46 indicadores, que 

compunham as três dimensões utilizadas: a área de meio ambiente, com 13 indicadores, 

a área econômica, com 15 indicadores e a área social, com 18 indicadores. Esses 

indicadores formam a base de dados do Consultative Group on Sustainable 

Development Indicators, que cobre aproximadamente 100 nações. Cada um dos 
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indicadores dentro dos escopos ou dimensões da sustentabilidade propostos pelo 

sistema pode ser avaliado tanto em termos de sustentabilidade, como no âmbito do 

processo decisório, a partir de dois elementos principais: importância e desempenho. O 

protótipo atual utiliza a orientação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas com quatro dimensões: ecológica, social, econômica e institucional: 

a) dimensão ecológica: mudança climática, depleção da camada de ozônio, qualidade 

do ar, agricultura, florestas, desertificação, urbanização, zona costeira, pesca, 

quantidade de água, qualidade da água, ecossistema e espécies. 

b) dimensão social: índice de pobreza, igualdade de gênero, padrão nutricional, saúde, 

mortalidade, condições sanitárias, água potável, nível educacional, alfabetização, 

moradia, violência, população. 

c) dimensão econômica: desempenho econômico, comércio, estado financeiro, 

consumo de materiais, consumo de energia, geração e gestão de lixo, transporte. 

d) dimensão institucional: implementação estratégica do desenvolvimento sustentável, 

cooperação internacional, acesso à informação, infra-estrutura de comunicação, 

ciência e tecnologia, desastres naturais - preparo e resposta, monitoramento do 

desenvolvimento sustentável. 

Para Bellen (2003, p.79), embora consistente e transparente em sua forma 

de apresentação, esse sistema ainda apresenta limitações ao não utilizar indicadores 

reconhecidos internacionalmente. Com dados atualizados até 2000 está disponível em 

http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp. Dessa forma, o Dashboard of Sustainability 

contempla as facilidades econômicas, ao indicar a receita, pobreza, inflação e o 

crescimento econômico; as oportunidades sociais, ao indicar saúde, nível educacional, 

moradia; a segurança protetora, ao avaliar mortalidade e moradia; e as garantias de 

transparência, ao indicar o acesso à informação (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Síntese do Dashboard of Sustainability 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Barometer of Sustainability  

Desenvolvido por The World Conservation Union (IUCN) e The 

International Development Research Centre (IDRC), o Barometer of Sustainability ou 

Barômetro da Sustentabilidade é uma escala de desempenho de indicadores (1) de 

sociedade: saúde e população, riqueza, conhecimento e cultura, comunidade, equidade e 

(2) de meio-ambiente: terra, água, ar, espécies, utilização de recursos.  

Segundo Prescott-Allen (1997, p.49), o barômetro da sustentabilidade é uma 

ferramenta para medir e comunicar o bem-estar e o progresso rumo à sustentabilidade. 

Fornece uma forma sistemática de combinar indicadores da condição do ambiente, da 

condição das pessoas. Apresenta conclusões visuais condição do ambiente, da condição 

das pessoas, fornecendo a qualquer pessoa, do cidadão ao chefe de Estado. A ferramenta 

combina uma série de indicadores ambientais e sociais: qualidade da água, emprego, 

economia, educação, crime, etc., utilizando escalas de desempenho. Bom ou ótimo são 

definidos como um extremo da escala, e ruim ou péssimo, como o outro extremo. 

Assim, as posições dos indicadores podem ser esboçadas dentro dessa escala (Figura 

22).  

 

 
Figura 22 – Barômetro da Sustentabilidade  
Fonte: Resource Kit for Sustainability Assessment, Method Illustrated by the Wellbeing of Nations. 
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Conforme Louette (2007, p.44), o indicador procura medir o progresso em 

direção à sustentabilidade, calculando os valores para os índices de bem-estar social e 

da ecosfera, bem como os dos subíndices, caso existam. O índice de bem-estar do 

ecossistema identifica tendências da função ecológica no tempo. É uma função da água, 

da terra, do ar, da biodiversidade e da utilização dos recursos. O índice de bem-estar 

humano representa o nível geral de bem-estar da sociedade e é uma função do bem-estar 

individual, saúde, educação, desemprego, pobreza, rendimentos, crime, bem como 

negócios e atividades humanas. A escala utilizada no Barometer of Sustainability, para 

cada um dos eixos, varia de 0 a 100, consistindo em 100 pontos e uma base 0, está 

dividida em cinco setores de 20 pontos cada um, mais sua base, equivalente a 0.  

Para o Prescott-Allen (1997, p.51), trata-se de um caminho lógico para 

transformar os conceitos gerais do desenvolvimento sustentável, bem-estar e progresso 

em um grupo de condições humanas e ecológicas concretas. O principal uso do 

Barômetro é combinar indicadores, permitindo aos usuários tirar conclusões gerais de 

um conjunto de sinais muitas vezes confusos e contraditórios. Pode ser empregado em 

variados métodos de avaliação. Indicadores ambientais ou ecossistêmicos são 

combinados no eixo de bem-estar ambiental. Os demais são combinados no eixo de 

bem-estar humano. Tem-se o necessário para organizar indicadores de forma 

hierárquica, combinados progressivamente, gerando índices altamente agregados de 

bem-estar ambiental e bem-estar humano, visualmente, sem perder as informações dos 

indicadores constituintes. As duas dimensões avaliadas pelo Barômetro da 

Sustentabilidade são compostas pelos seguintes indicadores: 

a) dimensão sociedade: (1) saúde e população: saúde mental e física, doença, 

mortalidade, fertilidade, mudança, populacional; (2) riqueza: economia, sistema 

financeiro, receita, pobreza, inflação, emprego, comércio, bens materiais, 

necessidades básicas de alimentação, água e proteção; (3) conhecimento e cultura: 

educação, pesquisa, conhecimento, comunicação, sistema de crenças e valores; (4) 

comunidade: direitos e liberdades, governança, instituições, lei, paz, crime, 

ordenamento civil; e (5) equidade: distribuição de benefícios entre raças, sexo, 

grupos étnicos e outras divisões sociais. 

b) dimensões ecológicas: (1) terra: diversidade e qualidade das áreas de floresta, 

cultivo e outros ecossistemas incluindo modificação, conversão e degradação; (2) 

água: diversidade e qualidade das águas e ecossistemas marinhos incluindo 
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modificação, poluição e esgotamento; (3) ar: qualidade do ar, interna e externa, 

condição da atmosfera global; (4) espécies: espécies selvagens, população, 

diversidade genética; e (5) utilização de recursos: energia, geração de dejetos, 

reciclagem, pressão da agricultura, pesca, mineração. 

Disponível em http://cmsdata.iucn.org/downloads/resource_kit_c_eng.pdf, 

tem dados atualizados até 2001. 

O Barometer of Sustainability contempla todas aas liberdades instrumentais 

de Sen. Contempla as liberdades políticas ao indicar as instituições, lei e ordenamento 

civil e as garantias de transparência ao indicar governança. Contempla as facilidades 

econômicas ao indicar a receita, pobreza, inflação, as oportunidades sociais ao indicar a 

distribuição de benefícios e a segurança protetora ao indicar as necessidades básicas de 

alimentação, água e proteção (Tabela 23).  

 

Tabela 23 – Síntese do Barometer of Sustainability 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Calvert-Henderson Quality of Life Indicators  

O Calvert-Henderson Quality of Life Indicators ou Indicador de Qualidade 

de Vida de Calvert-Henderson foi publicado pela primeira vez no ano de 2000. 

Apresenta uma série de indicadores, reunidos em 12 grupos: 

a) Indicador de Educação, que resume a qualidade, quantidade e distribuição da 

educação nos EUA, 

b) Indicador de Emprego, que descreve a estrutura de emprego nos EUA, 

c) Indicador de Energia, que descreve o quanto e quão eficientemente a energia é 

consumida nos EUA, 

d) Indicador do Ambiente, que apresenta informações detalhadas sobre a saúde do 

meio ambiente com ênfase especial sobre o processo de produção-consumo. Um 

foco de pesquisa sobre a água e qualidade do ar oferece dados de interesse primário 

para o público em geral, 
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e) Indicador de Saúde, com a discussão sobre o que constitui "saúde" e como está o 

estado geral de saúde dos povos nos EUA por idade, raça e gênero, 

f) Indicador de Direitos Humanos, que examina o nível de participação do cidadão no 

processo eleitoral e o grau de direitos praticados, 

g) Indicador de Renda, que analisa e explica as tendências no nível e na distribuição 

de renda e da riqueza da família, juntamente com o crescimento dos salários ao 

longo dos últimos 25 anos, 

h) Indicador de Infra-Estrutura, que explica a importância da infra-estrutura física para 

a economia e fornece um exemplo de como completar a contabilidade nacional com 

uma conta de ativo melhorado para monitorar nosso estoque físico, 

i) Indicador Nacional de Segurança, que explica o processo para alcançar um estado 

de segurança nacional, que inclui tanto uma estratégia diplomática quanto uma 

estratégia militar, 

j) Indicador de Segurança Pública, que examina como efetivamente a sociedade 

promove a segurança pública e privada, quando confrontado com as inter-relações 

complexas entre as decisões pessoais, ações públicas, riscos e perigos no ambiente 

que resultam em mortes por ferimentos, 

k) Indicador de Recreação, que identifica as inúmeras formas de recreação, para corpo 

e na mente e para restabelecer os contatos sociais por meio de lazer e ou atividades 

recreativas, e 

l) Indicador Shelter, que explora o nível de acessibilidade à habitação. 

Disponível em http://www.calvert-henderson.com/, o Indicador de 

Qualidade de Vida de Calvert-Henderson contempla as liberdades políticas, as 

facilidades econômicas, as oportunidades sociais, a segurança protetora e as garantias de 

transparência (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Síntese do Calvert-Henderson Quality of Life Indicators 
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State of the Future Index  

Desenvolvido pela organização The Millennium Project, o State of the 

Future Index ou Índice do Estado do Futuro avalia demografia e recursos humanos, 

mudança ambiental e biodiversidade, capacidade tecnológica, governança e conflitos, 

economia e riqueza mundial e futuro da integração e participação (Figura 23).  

 

 
Figura 23 – Evolução do Índice do Estado do Futuro Base 2006 
Fonte: http://www.millennium-project.org/millennium/SOFI.html.  

 

O índice é composto por indicadores de: emissões de CO2 (por cento das 

emissões globais), energia produzida a partir de fontes não-ficção e não-fósseis, 

disponibilidade de alimentos, áreas florestais, nível de liberdade do país, Produto 

Interno Bruto per capita, Produto Interno Bruto por unidade de energia utilizada, 

homicídios intencionais, mortalidade infantil, usuários de Internet, nível de corrupção, 

esperança de vida ao nascer, taxa de alfabetização adulta, número de refugiados 

deslocados do país, pessoas mortas ou feridas em ataques terroristas, cidadãos votantes 

em eleições, médicos, crescimento populacional, população sem acesso a fontes 

potáveis de água, proporção com rendimentos inferiores a US$ 1 por dia, prevalência de 

HIV, despesas com pesquisa e desenvolvimento, matrícula escolar no nível secundário, 

assentos ocupados por mulheres no parlamento nacional, serviço da dívida total e 
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desemprego total. O índice está disponível em http://www.millennium-

project.org/millennium/SOFI.html e está atualizado até 2011. 

Dessa forma, o índice contempla as liberdades políticas ao avaliar o nível de 

liberdade dos países, número de refugiados, cidadãos votantes em eleições e assentos 

ocupados por mulheres no parlamento nacional, contempla as facilidades econômicas ao 

avaliar o Produto Interno Bruto per capita, e serviço da dívida, contempla as facilidades 

sócias ao avaliar usuários de Internet, taxa de alfabetização adulta, médicos, matrícula 

escolar no nível secundário, contempla as garantias de transparência ao avaliar o nível 

de corrupção e contempla a segurança protetora, ao avaliar a mortalidade infantil, a 

esperança de vida ao nascer e pessoas com rendimentos inferiores a US$ 1 por dia 

(Tabelas 25). 

 

Tabela 25 – Síntese do State of the Future Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

3.3. Indicadores nacionais 

 

Balanço Contábil das Nações 

Os trabalhos para a construção do indicador são formados no Núcleo de 

Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo 

(NECMA/USP), chefiados por José Roberto Kassai e Luís Eduardo Afonso. De acordo 

com o Núcleo, o grupo de pesquisas ampara-se na Contabilidade como método para 

registrar o meio ambiente caracterizado como uma nova entidade distinta das pessoas 

físicas e jurídicas, no sentido de avaliar seus serviços socioambientais e as 

externalidades. Por envolver aspectos multidisciplinares, é composto de pesquisadores 

de diversas áreas e com um propósito comum: contribuir para o desenvolvimento 

sustentável das empresas, da comunidade civil, dos governos e do planeta como um 

todo, por meio de ações economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente 
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corretas e culturalmente compartilhadas. Conforme Kassai (2008, p.16), o processo de 

pesquisa do Balanço Contábil consiste nos seguintes passos: 

a) apuração dos saldos residuais de carbono de cada país em MtonC e em dólares 

americanos nos cenários previstos; 

b) conversão do produto interno bruto (paridade de poder de compra – ppc) de cada 

país em unidades equivalentes per capita de número de habitantes e de consumo 

médio de energia em tonelada equivalente de petróleo - TEP; e  

c) fechamento dos balanços contábeis dos países pela técnica inquired balance sheet 

ou balanço perguntado.  

Kassai (2008, p.33) conclui que, para a preparação do fechamento contábil 

das contas, as informações são convertidas em unidades per capita em função do 

número de habitantes de cada país e para cada um dos cenários escolhidos. O resultado, 

retratado no quadro a seguir (Figura 24), encontra-se disponível em 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0067602KT0AMV3.   

 

Figura 7 – Simulações de Cenários 2020 e 2050 em US$Mil per capita, Balanço das Nações. 
Fonte: KASSAI et al. Balanço das Nações: uma reflexão contábil sobre o cenário das mudanças 
climáticas globais. 

 

A ferramenta contempla apenas as facilidades econômicas, ao utilizar dados 

do PIB (Tabela 24). 

 

Tabela 26 – Síntese do Balanço Contábil das Nações 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Observatório Cidadão  

O Observatório Cidadão Nossa São Paulo fornece um conjunto de 

indicadores sociais, ambientais, econômicos, políticos e culturais sobre a cidade de São 

Paulo, cada uma de suas 31 subprefeituras e 96 distritos, que são constantemente 

atualizados, avaliados e divulgados para a sociedade. As dimensões avaliadas são: 

assistência social, cultura, educação infantil, fundamental e ensino médio, esporte, 

habitação, inclusão digital, meio ambiente, orçamento, saúde, trabalho e renda, 

transporte em acidentes e mobilidade urbana e violência. 

Os indicadores do Observatório Cidadão estão disponíveis em 

http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/ e contemplam tanto as oportunidades 

sociais quanto a segurança protetora. Não contempla as demais liberdades senianas 

(Tabela 27). 

 

Tabela 27 – Síntese do Observatório Cidadão 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

DNA Brasil  

Conforme Louette (2007, p.48), o indicador foi desenvolvido pelo Instituto 

DNA Brasil e pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP – Universidade de 

Campinas) em 2004, com o objetivo de medir o progresso real e a qualidade de vida do 

País. Mais informações sobre o índice estão disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=33&id=388. 

Conforme Giovanni (2008, p.4), a ferramenta apura seu resultado tendo por 

base sete dimensões sociais e econômicas: bem-estar econômico, competição 

econômica, condições socioambientais, educação, saúde, proteção social básica, e 

coesão social representadas por 24 indicadores (Figura 25). 
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Figura 25 – Indicadores DNA Brasil, 2002,2003. 
Fonte: Revista Com Ciência, n° 96. 
 

Dessa forma, o indicador contempla as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais e a segurança protetora e não contempla as liberdades políticas e 

as garantias de transparência (Tabela 28). 

 

Tabela 28 – Síntese do DNA Brasil 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

DevInfo  

O DevInfo é um sistema de informações desenvolvido pela Organização das 

Nações Unidas para fornecer acesso rápido e fácil a informações essenciais ao 

desenvolvimento de localidades, políticas públicas e projetos sociais A base de dados 

DevInfo – Portal ODM foi desenvolvida pelo Observatório Regional Base de 

Indicadores de Sustentabilidade (Orbis), de Curitiba, em parceria com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância UNICEF e o Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD) para monitorar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio nos 5.565 municípios do Brasil: (1) acabar com a fome e a miséria, (2) 

educação básica de qualidade para todos, (3) igualdade entre sexo e valorização da 

mulher, (4) reduzir a mortalidade infantil, (5) melhorar a saúde das gestantes, (6) 

combater a aids, a malária e outras doenças, (7) qualidade de vida e respeito ao meio 

ambiente, e (8) todos trabalhando pelo desenvolvimento. O sistema fornece tabelas, 

gráficos e mapas para facilitar a visualização dos dados e ilustrar apresentações e 

relatórios e organiza os dados por indicador, período, região geográfica e fontes. 

Apresenta 157 indicadores para o Paraná e 47 para o Brasil.  

Disponível em http://www.orbis.org.br/sistema-devinfo, a ferramenta 

contempla as facilidades econômicas, as oportunidades sociais e a segurança protetora 

(Tabela 29). 

 

Tabela 29 – Síntese do DevInfo 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

IRBEM - Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município  

Em uma iniciativa inédita, a Rede Nossa São Paulo lançou em junho de 

2009 uma mobilização para elaborar um conjunto de indicadores que reúnem também 

aspectos subjetivos sobre as condições de vida em São Paulo. O objetivo da construção 

do IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município) é orientar ações de 

empresas, organizações, governos e toda a sociedade, considerando como foco principal 

o bem-estar das pessoas.  

A consulta pública realizada de junho a outubro de 2009 teve a participação 

de mais de 36 mil pessoas, que apontaram os itens mais importantes para a qualidade de 

vida no município em 25 temas. A pesquisa on-line e a versão impressa tiveram 

resposta espontânea e não proporcional à distribuição da população por região. Em uma 

nova etapa da pesquisa, o Ibope foi a campo para verificar o nível de satisfação com os 
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itens escolhidos na consulta pública como mais importantes para o bem-estar, desta vez 

em um recorte proporcional ao perfil e número de moradores por região (Figura 26).  

 

 
Figura 26 – Índice IRBEM 2009/2011. 
Fonte: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/irbem. 
 

Os dados relacionados ao bem-estar pesquisados são: saneamento básico, 

energia, finanças, educação pública, segurança pública, saúde pública e particular, 

mobilidade, urbanização e meio-ambiente, cultura e lazer. Além dos dados relacionados 

ao bem-estar, a pesquisa Ibope também aborda o índice de confiança da população nas 

instituições, a satisfação com os serviços públicos e a administração municipal e a 

percepção sobre a segurança na cidade. Disponível em 

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/irbem, atualizado até 2011, o indicador 

contempla as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, a segurança protetora, as 

garantias de transparência e as liberdades políticas (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Síntese do IRBEM 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 

O anuário Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 2010, 

inspirado no movimento internacional liderado pela Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável - CDS, das Nações Unidas (Commission on Sustainable Development - 

CSD), apresenta um sistema de informações, tabelas e figuras para o acompanhamento e 

ilustração da sustentabilidade do padrão de desenvolvimento brasileiro.  

 

No caso brasileiro, ao desafio de construir indicadores capazes de caracterizar 

e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, 

acresce-se a exigência de expressar a diversidade característica do País. 

O conjunto de indicadores selecionados representa uma mostra de 

informações disponibilizadas pelo IBGE e por outras instituições, que 

possuem uma base estatística sólida, e cuja reunião está dirigida a subsidiar o 

debate sobre o desenvolvimento e as características da sustentabilidade em 

nosso País. Longe de pretender exaurir o tema, deseja estimular a emergência 

de novas demandas, a identificação de novos parceiros na produção de 

informações e a construção de novas abordagens que subsidiem a conquista 

do desenvolvimento sustentável (IBGE, 2010). 

 

Na versão do ano de 2010 dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

Brasil, são apresentadas quatro dimensões, dimensão ambiental, dimensão social, 

dimensão econômica e dimensão institucional divididas em dezesseis grupos e 

compostas de cinquenta e cinco indicadores. Esses diversos indicadores disponíveis no 

anuário podem ser visualizados em sua evolução temporal. Os indicadores da Dimensão 

ambiental que estão disponíveis no anuário de 2010 são: 

a) Atmosfera: (1) emissões de origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa, 

(2) consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de ozônio e (3) 

concentração de poluentes no ar em áreas urbanas. 
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b) Terra: (4) uso de fertilizantes, (5) uso de agrotóxicos, (6) terras em uso 

agrossilvipastoril, (7) queimadas e incêndios florestais, (8) desflorestamento da 

Amazônia Legal, (9) área remanescente e desflorestamento na Mata Atlântica e nas 

formações vegetais litorâneas, e (10) área remanescente e desmatamento no 

Cerrado. 

c) Água doce: (11) qualidade de águas interiores. 

d) Oceanos, mares e áreas costeiras: (12) balneabilidade, (13) produção de pescado 

marítima e continental, e (14) população residente em áreas costeiras. 

e) Biodiversidade: (15) espécies extintas e ameaçadas de extinção, (16) áreas 

protegidas, e (17) espécies invasoras. 

f) Saneamento: (18) acesso a serviço de coleta de lixo doméstico, (19) acesso a 

sistema de abastecimento de água, e (20) acesso a esgotamento sanitário. 

Os indicadores da Dimensão social que estão disponíveis no anuário de 

2010 são: 

g) População: (21) taxa de crescimento da população, (22) taxa de fecundidade, e (23) 

população e terras indígenas. 

h) Trabalho e rendimento: (24) Índice de Gini da distribuição do rendimento, (25) taxa 

de desocupação, (26) rendimento familiar per capita, e (27) rendimento médio 

mensal. 

i) Saúde: (28) esperança de vida ao nascer, (29) taxa de mortalidade infantil, (30) 

prevalência de desnutrição total, (31) imunização contra doenças infecciosas 

infantis, (32) oferta de serviços básicos de saúde, e (33) doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado. 

j) Educação: (34) taxa de escolarização, (35) taxa de alfabetização, e (36) 

escolaridade 

k) Habitação: (37) adequação de moradia 

l) Segurança: (38) coeficiente de mortalidade por homicídios, e (39) coeficiente de 

mortalidade por acidentes de Transporte. 

Os indicadores da Dimensão econômica que estão disponíveis no anuário de 

2010 são: 

m) Quadro econômico: (40) Produto Interno Bruto per capita, (41) taxa de 

investimento, (42) Balança Comercial, e (43) Grau de Endividamento. 
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n) Padrões de produção e consumo: (44) consumo de energia per capita, (45) 

intensidade energética, (46) participação de fontes renováveis na oferta de energia, 

(47) consumo mineral per capita, (48) vida útil das reservas de petróleo e gás 

natural, (49) reciclagem, e (50) rejeitos radioativos: geração e armazenamento. 

Os indicadores da Dimensão institucional que estão disponíveis no anuário 

de 2010 são: 

o) Quadro institucional: (51) ratificação de acordos globais, e (52) existência de 

conselhos municipais de meio ambiente. 

p) Capacidade institucional: (53) gastos com Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, (54) 

acesso aos serviços de telefonia, e (55) acesso à Internet. 

Com mais informações dessa ferramenta disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/default_2010.shtm, os 

Indicadores do IBGE contemplam as facilidades economias, as oportunidades sociais e 

a segurança protetora (Tabela 31). 

 

Tabela 31 – Síntese dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Índice Paulista de Responsabilidade Social  

Desenvolvido pela Fundação Seade a partir de 2000, o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social é um sistema de indicadores socioeconômicos referidos a cada 

município do Estado de São Paulo, destinado a subsidiar a formulação e a avaliação de 

políticas públicas na esfera municipal. Acompanha o paradigma que sustenta o Índice 

de Desenvolvimento Humano, proposto pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e trabalha com indicadores de renda, longevidade e escolaridade. 

Conforme a Fundação Seade (2008, p.1), as características dos indicadores são: 

a) o indicador de riqueza municipal procura captar, ao mesmo tempo, a riqueza do 

município (por intermédio das variáveis consumo de energia elétrica na agricultura, 

no comércio e nos serviços e valor adicionado per capita) e a renda familiar de seus 
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moradores (por meio das variáveis consumo de energia elétrica residencial e 

rendimento médio dos empregados no setor privado com carteira assinada e no 

setor público). As fontes de informações utilizadas foram os registros 

administrativos fornecidos pelas Secretarias de Estado dos Negócios da Fazenda e 

do Saneamento e Energia do Estado de São Paulo e do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

b) para a dimensão longevidade, optou-se por um indicador fundamentado em quatro 

tipos de mortalidade, em detrimento da esperança de vida usada no IDH, a qual, a 

rigor, capta as condições médias da mortalidade de determinada região para todos 

os grupos de idade. Essa escolha baseou-se no forte componente inercial que um 

indicador como a esperança de vida carrega, o que o torna incapaz de revelar as 

particularidades da mortalidade em diferentes regiões e suas variações no curto 

prazo. Assim, o indicador de longevidade do IPRS é expresso pela combinação das 

seguintes taxas de mortalidade específicas: perinatal, infantil, de pessoas na faixa 

etária de 15 a 39 anos e daquelas com idade igual ou maior que 60 anos. A ênfase 

nessas variáveis deveu-se às especificidades do Estado, com crescente mortalidade 

de adultos e significativos problemas de óbitos perinatais. A fonte de informação 

adotada é o Registro Civil, cujos dados são organizados e disponibilizados pela 

própria Fundação Seade. Utilizaram-se ainda as projeções populacionais para faixas 

etárias específicas, usadas como denominador daquelas taxas, produzidas também 

pela Fundação Seade.  

c) na construção do indicador de escolaridade, enfatizou-se a situação escolar de 

crianças, adolescentes e jovens. As razões para isso foram, em primeiro lugar, o 

fato de que o nível de escolaridade dos jovens e adolescentes reflete, com maior 

precisão, a situação geral do sistema de ensino nos últimos anos e, em segundo 

lugar, porque os jovens comporão a força de trabalho no futuro. Assim, os locais 

com menor escolaridade nesses segmentos populacionais tendem e tenderão a 

exibir, em geral, mais problemas para a futura inserção desses indivíduos no 

mercado do trabalho, que tem se mostrado crescentemente seletivo em termos de 

escolaridade. Nesse sentido, o indicador combina o nível de escolaridade dos 

adolescentes e jovens (por meio das variáveis porcentagem de jovens de 15 a 17 

anos que concluíram o ensino fundamental e proporção de jovens de 18 e 19 anos 

com ensino médio completo), a frequência à educação infantil (porcentagem de 
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crianças de 5 e 6 anos que frequentam a pré-escola) e a questão do analfabetismo 

funcional (proporção de jovens de 15 a 17 anos com pelo menos quatro anos de 

escolaridade). As fontes de dados utilizadas foram o Censo Demográfico e o Censo 

Escolar, este realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – Inep, do Ministério da Educação – MEC. 

Encontra-se disponível em http://www.seade.gov.br/projetos/iprs/. 

Semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social contempla apenas as facilidades econômicas ao indicar o 

rendimento nacional bruto per capita, as oportunidades sociais ao indicar a escolaridade 

e a segurança protetora ao indicar a esperança de vida. Não contempla as liberdades 

políticas e as garantias de transparência (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Síntese do Índice Paulista de Responsabilidade Social 
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Índice Paulista de Responsabilidade Social sim sim sim - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal  

O Índice Firjan de Desesnvolvimento Municipal IFDM, conforme o Sistema 

FIRJAN (2011, p.9), acompanha três áreas de desenvolvimento de 5.564 municípios 

brasileiros, com base exclusivamente em dados oficiais (Figura 27): 

a) emprego e renda, com variáveis de emprego formal, estoque de emprego formal e 

salários médios do emprego formal, 

b) educação, com as indicações de taxa de matrícula na educação infantil, taxa de 

abandono, taxa de distorção idade-série, percentual de docentes com ensino 

superior, média de horas aula diárias e resultado do IDEB, e 

c) saúde, com as indicações de número de consultas pré-natal, óbitos infantis por 

causas evitáveis e óbitos por causas mal-definidas. 

O Índice FIRJAN, atualizado até 2009, encontra-se disponível em 

http://www.firjan.org.br/IFDM. 
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Figura 27 – Quadro-resumo das variáveis componentes do IFDM . 
Fonte: www.firjan.org.br/IFDM 

 

O índice contempla as facilidades econômicas ao indicar o rendimento 

nacional bruto per capita, as oportunidades sociais ao indicar a escolaridade e a 

segurança protetora ao indicar a esperança de vida (Tabela 33). 

 

Tabela 33 – Síntese do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 
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Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal sim sim sim - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

3.4. Quadro sintético 

Para atingirmos o objetivo proposto, foram sintetizados os indicadores 

selecionados, a partir das liberdades senianas. Foram analisados comparativamente 

esses indicadores sob a abordagem das liberdades instrumentais, as liberdades políticas, 

as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a 

segurança protetora. Dessa síntese resulta um quadro geral, considerando todas as 

categorias de análise conjuntamente (Tabela 34). 
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INDICADORES INTERNACIONAIS    

Gross Domestic Product sim - - - - 

Eco Efficiency sim - - - - 

Democracy Index - - - - sim 

Happy Planet Index - sim - - - 

Environmental Sustainability Index - sim - - - 

Worldwide Governance Indicators  sim sim 

Genuine Progress Indicator sim - sim - - 

World Banks Genuine Saving Indicator sim - sim - - 

Index of Sustainable Economic Welfare sim - sim - - 

Index of Economic Freedom sim - - sim - 

Index of Economic Well-being sim sim - - - 

Index Social Health sim sim - - - 

Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté sim sim sim - - 

Human Development Index sim sim sim - - 

Dashboard of Sustainability sim sim sim sim - 

Barometer of Sustainability sim sim sim sim sim 

Calvert-Henderson Quality of Life Indicators sim sim sim sim sim 

State of the Future Index sim sim sim sim sim 

INDICADORES  NACIONAIS   

Balanço Contábil das Nações sim - - - - 

Observatório Cidadão sim sim sim - - 

DNA Brasil sim sim sim - - 

DevInfo sim sim sim - - 

IRBEM sim sim sim sim sim 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável sim sim sim - - 

Índice Paulista de Responsabilidade Social sim sim sim - - 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal sim sim sim - - 

Tabela 34 – Quadro Resumo dos indicadores por dimensão de análise 
Fonte: adaptado pelo autor 
 

A primeira observação a ser feita é que os indicadores Ecological Footprint, 

Environmental Performance Index, Environmental Vulnerability Index e Living Planet 
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Index não estão representados na tabela por não contemplarem nenhuma das liberdades 

instrumentais propostas por Sen.  

Podemos observar que as facilidades econômicas estão contempladas na 

maioria das ferramentas (presente em vinte e duas das ferramentas pesquisadas), que 

três ferramentas internacionais, o Barometer of Sustainability, o Calvert-Henderson 

Quality of Life Indicators e o State of the Future Index, e uma nacional, o IRBEM, 

contemplam as cinco liberdades instrumentais citadas por Sen. Podemos perceber, 

também, a característica dos indicadores nacionais em contemplar as avaliações das 

facilidades econômicas, oportunidades sociais e segurança protetora. Também, que as 

liberdades instrumentais representadas pelas garantias de transparência e pelas 

liberdades políticas não estão contempladas na maioria dos indicadores de 

desenvolvimento. 

A partir das informações da tabela acima, podemos construir um quadro 

resumo dos indicadores por dimensão de análise, que identifique o número de 

participações de cada liberdade instrumental no conjunto de indicadores analisados 

(Gráfico 6): 

 

 
Gráfico 6 - Quadro Resumo dos indicadores por dimensão de análise 
Fonte: adaptado pelo autor 
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A visualização gráfica nos mostra uma maior presença das indicações das 

facilidades econômicas, seguida por um grupo formado pelas indicações da segurança 

protetora e das oportunidades sociais, e, por último, por um grupo formado pelas 

indicações das garantias de transparência e das liberdades políticas. 

Pelo conjunto exposto, uma primeira conclusão retirada é que a perspectiva 

normativa de Sen pode ser considerada um modelo de alavancagem na discussão do 

desenvolvimento e na criação e análise de indicadores sociais no que se refere às 

questões relativas ao desempenho econômico, ao contemplar nas liberdades 

instrumentais as facilidades econômicas e no que se refere às demais questões de 

qualidade de vida e bem-estar, ao contemplar as liberdades políticas, as oportunidades 

sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora.  

Não obstante não estar representado na Tabela anterior, uma vez que as 

liberdades instrumentais propostas por Amartya Sen não contemplam indicações de 

preservação dos recursos naturais e do meio-ambiente, constatamos, durante a 

decomposição dos vários indicadores, a presença dessas indicações em vários dos 

indicadores analisados. Constatamos a presença de indicadores de preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente em vinte e três das ferramentas pesquisadas, 

número superior inclusive à da presença de indicadores de facilidades econômicas. 

Dessa forma, uma segunda conclusão, e que conforme o próprio Amartya 

Sen antecipa ao afirmar que as dimensões de comparação não esgotam o tema apesar de 

funcionarem como bússola orientadora da análise e da comparação realizada entre as 

diferentes metodologias escolhidas, é que poderia ser conveniente utilizarmos, pelo 

menos, mais uma dimensão de análise, de caráter universalista, que conseguisse 

contemplar as garantias intergeracionais de preservação dos recursos naturais e meio 

ambiente, que contemplasse a questão ambiental.  

Nesse sentido, uma sexta dimensão de análise, uma garantia instrumental, 

que denominaremos aqui de “preservação ambiental” dos recursos naturais e do meio 

ambiente, que contemple a questão ambiental, enriqueceria o estudo dos diversos 

indicadores. Com essa nova dimensão de análise podemos apresentar um novo quadro-

resumo (Tabela 35): 
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DIMENSÕES DE ANÁLISE 

CONTEMPLADAS  

INDICADOR fa
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INDICADORES INTERNACIONAIS     

Ecological Footprint - - - - - sim 

Environmental Performance Index - - - - - sim 

Environmental Vulnerability Index - - - - - sim 

Living Planet Index - - - - - sim 

Gross Domestic Product sim - - - - - 

Eco Efficiency sim - - - - sim 

Democracy Index - - - - sim - 

Happy Planet Index - sim - - - sim 

Environmental Sustainability Index - sim - - - sim 

Worldwide Governance Indicators  sim sim - 

Genuine Progress Indicator sim - sim - - sim 

World Banks Genuine Saving Indicator sim - sim - - sim 

Index of Sustainable Economic Welfare sim - sim - - sim 

Index of Economic Freedom sim - - sim - - 

Index of Economic Well-being sim sim - - - sim 

Index Social Health sim sim - - - - 

Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté sim sim sim - - - 

Human Development Index sim sim sim - - - 

Dashboard of Sustainability sim sim sim sim - sim 

Barometer of Sustainability sim sim sim sim sim sim 

Calvert-Henderson Quality of Life Indicators sim sim sim sim sim sim 

State of the Future Index sim sim sim sim sim sim 

INDICADORES NACIONAIS    

Balanço Contábil das Nações sim - - - - sim 

Observatório Cidadão sim sim sim - - sim 

DNA Brasil sim sim sim - - sim 

DevInfo sim sim sim - - sim 

IRBEM sim sim sim sim sim sim 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável sim sim sim - - sim 

Índice Paulista de Responsabilidade Social sim sim sim - - sim 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal sim sim sim - - sim 

Tabela 35 – Quadro Proposto com a dimensão ambiental 
Fonte: adaptado pelo autor 
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A perspectiva ambiental contempla 23 dos indicadores pesquisados. Há de 

se notar, também, que dos indicadores pesquisados, quatro abordam, exclusivamente, a 

perspectiva ambiental (Gráfico 7). 

 

 
Gráfico 7- Quadro Proposto com a dimensão ambiental 
Fonte: adaptado pelo autor 
 

Uma terceira conclusão a ser discutida é que, para um melhor entendimento 

do processo de desenvolvimento, deve-se considerar todo um conjunto de interesses, 

como os interesses sociais, psicológicos, econômicos, culturais, legais, ou ecológicos da 

sociedade, entre outros.  Esses, por sua vez, são manifestados pelo conjunto das 

pessoas, das instituições, de empresas, do Estado e das organizações não 

governamentais, e que essas são dinâmicas. Deve-se, portanto, entender essa complexa 

realidade de conjunto de interesses que envolvem o desenvolvimento. Dowbor (2006, 

p.6), ao lembrar um dos traços mais importantes de Celso Furtado em termos da herança 

teórica deixada que é o de recusar forçar a realidade para dentro das teorias 
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e, sobretudo nas obras mais recentes, sustentabilidade ambiental e riqueza 

cultural. A teoria, neste sentido, volta a ser um instrumento a serviço do 

progresso humano, deixando para trás um arquipélago de refúgios teóricos 

acadêmicos e de congelamentos ideológicos. Trata-se de um processo 

permanente de reconstrução (DOWBOR, 2006, p.6). 

 

Aceitando que as transformações acontecem nesse contexto exageradamente 

eclético, abrangente e dinâmico, a compreensão do desenvolvimento adquire seus 

diversos significados, de acordo com os conjuntos de detalhes observados. Diante dessa 

complexidade, Pascal observa. 

 

Se o homem se esforçasse por ser o primeiro, veria quanto é capaz de passar 

além. Como admitir que uma parte conheça o todo? Mas, ele aspirará, talvez, 

a conhecer ao menos as partes com as quais tem proporção. Mas, as partes do 

mundo têm todas uma tal relação e um tal encadeamento uma com a outra, 

que julgo impossível conhecer uma sem a outra e sem  todo (PASCAL, 1979, 

p.209). 

 

Devemos, pois, aceitar a necessidade de uma perspectiva global alinhada a 

uma abordagem fragmentada - a própria questão levantada por Stiglitz, Sen e Fitoussi 

(2009), de que medir a sustentabilidade do desenvolvimento, reclama por especialistas 

em diversas áreas de conhecimento - e concluir na mesma linha de Guevara (2007, 

p.105), ao observar que, “tanto na pesquisa científica como no contexto da vida em 

geral, a fragmentação vai continuamente se (re)produzindo porque o homem percebe o 

conteúdo do seu pensamento como a descrição daquilo que o mundo é, explícita e 

consciente ou implícita e inconsciente”. E que “o ser humano constrói seu habitat 

vivencial-epistemológico-cognitivo a partir dos seus modelos internos, e esse habitat, 

por sua vez, dá forma ou deforma seu morador. Seria possível tentar impor algum tipo 

fixo de princípio holístico integrador ou unificador sobre a visão pessoal do mundo?”.  

 

O processo de dividir não deixa de ser uma maneira prática de pensar sobre 

as coisas, principalmente quando se trata do domínio das atividades técnicas 

e funcionais (o mensurável); porém quando o homem, na prática do trabalho 

técnico, separa os aspectos da natureza da sua vivência pode desenvolver um 

estado de contradição e desunião que exerce implicações em cada aspecto da 

vida humana. Esse modo de pensamento e conhecimento deixa de ser 
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conveniente quando é aplicado de forma mais ampla à noção de ser humano 

(conhecimento do ser) e do mundo no qual ele vive, porque por meio dessa 

forma de pensar e conhecer o homem passa a vivenciar a si próprio e ao seu 

mundo como um aglomerado de fragmentos, física e existencialmente 

separados entre si no tempo e no espaço, bem como nas suas dimensões do 

ser: sentir, pensar e conhecer (GUEVARA, 2007, p.105). 

 

Dessa forma, para um melhor entendimento do processo de 

desenvolvimento, não podemos nos ater às simples indicações de riqueza, como as 

consideradas nas medidas de PIB.  Devemos considerar todo um complexo conjunto de 

interesses, como, por exemplo, os mencionados nos modelos como a Pirâmide de 

Maslow (MASLOW, 1943), ao contemplar as necessidades fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e de auto-realização ou como a Espiral do Desenvolvimento ou 

Dinâmica (BECK; COWAN, 1996), ao contemplar interesses individuais, familiares, 

coletivos e holísticos. Nesse sentido, percebemos na perspectiva normativa de Sen, um 

modelo eficaz de comparação e análise de indicadores de desenvolvimento. Sua 

perspectiva não desconsidera a maximização da renda ou a importância do crescimento 

econômico, mas vai muito além, ao impor um exame minucioso do processo de 

desenvolvimento, um processo de expansão das liberdades reais que o ser humano 

desfruta, das possibilidades reais do ser humano fazer suas escolhas, quaisquer que 

sejam seus interesses.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para atingirmos o objetivo geral desta pesquisa, inicialmente foi 

contextualizada a evolução dos conceitos de crescimento, desenvolvimento e 

desenvolvimento sustentável. Pelo exposto, percebe-se que, mesmo não existindo uma 

definição unânime de desenvolvimento, duas perspectivas se destacam: uma primeira 

que entende o desenvolvimento como sinônimo de crescimento e outra, mais 

contemporânea, onde o crescimento é apenas uma das variáveis do desenvolvimento 

econômico. Nessa última, o conceito de desenvolvimento é mais complexo que o de 

crescimento econômico: este compreende objetivos combinados entre organizações, 

recursos e tecnologia, enquanto aquele, o desenvolvimento, contempla não só o próprio 

crescimento econômico, mas também conceitos como distribuição de riqueza, saúde, 

qualidade de vida, segurança, direitos políticos e educação. Percebe-se, também, que um 

novo conceito de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, forma-se num 

processo de crítica da sociedade em relação ao uso indiscriminado dos recursos naturais 

existentes. 

A seguir, procuramos contextualizar a perspectiva de Sen de 

desenvolvimento como liberdade. Para isso, vimos as ideias de Smith onde cada homem 

é por natureza o melhor juiz de seu próprio interesse e, portanto, deve ter, à sua maneira, 

a liberdade para procurar seus interesses e que essa liberdade possibilita, não só a maior 

satisfação do agente, como também o maior bem-estar comum; a de Bentham, ao 

defender que as medidas de governo devem ser avaliadas à luz da utilidade que consiste 

no princípio da maior felicidade para o maior número; a de Mill, ao manifestar que o 

conceito não pode ser tomado apenas pela ideia de certo ou errado, mas que as ações 

são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade, erradas na medida em 

que tendem a promover o reverso da felicidade; a de Rawls, que considera uma 

sociedade justa aquela onde cada pessoa tenha o mesmo direito de liberdades básicas 

iguais, com garantia para todos e onde a desigualdade social e econômica só se 

justifique se as oportunidades iniciais sejam iguais e haja garantia de máximo benefício 

aos menos favorecidos; e a de Nozick, onde a propriedade será legítima se houver a 

justiça na aquisição, a justiça na transferência e, finalmente, a retificação da injustiça. 

Vimos as críticas de Sen a essas idéias. Sen observa, no utilitarismo, a conveniência da 

preocupação com as consequências dos atos públicos, mas também sua falha ao tratar 
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das desigualdades na distribuição da utilidade e na garantia dos direitos individuais. 

Percebe também, no libertarismo de Nozick, que o exercício da liberdade formal 

individual de uma pessoa pode causar danos terríveis às liberdades substantivas de 

outras pessoas. Para Sen, os problemas apresentados na justiça de Rawls estão na 

distribuição primária de bens a qual não contempla as demandas especiais de cada 

pessoa ou as extremas necessidades.  

Percebemos que, para Sen, desenvolvimento é o processo de expansão de 

liberdades reais que o homem desfruta. De acordo com sua teoria, a expansão de 

liberdade é considerada não só o fim primordial, como também o principal meio do 

desenvolvimento. O fim primordial, o “papel constitutivo” da liberdade no 

desenvolvimento relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento 

da vida humana, inclusas nela as capacidades elementares como privação de fome, 

alfabetização e educação, saúde, segurança, participação política e liberdade de 

expressão. Como principal meio, o “papel instrumental” das liberdades revela-se como 

os variados tipos de direitos, e oportunidades e intitulamentos contribuem para a 

expansão da liberdade humana. Foram apresentadas as liberdades instrumentais, 

identificadas, com ênfase, por Amartya Sen, as quais devem requerer atenção especial, 

entendidas como direitos e oportunidades que ajudam a promover a capacidade geral de 

uma pessoa: as liberdades políticas, as liberdades econômicas, as oportunidades sociais, 

as garantias de transparência e a segurança protetora. Percebemos claramente, conforme 

o próprio Amartya Sen antecipa, que as dimensões de comparação identificadas por Sen 

não esgotam o tema e que poderia ser conveniente utilizarmos, pelo menos, mais uma 

dimensão de análise, de caráter universalista, que conseguisse contemplar as garantias 

intergeracionais de preservação dos recursos naturais e meio ambiente. 

Foram levantados, selecionados e caracterizados, através de pesquisa 

bibliográfica, variados indicadores concebidos nas últimas décadas. Pudemos notar, 

nessa ocasião, a descontinuidade de algumas das ferramentas, o que sem duvida é 

motivo de alerta e possível investigação em outro estudo. Finalmente, para atingirmos o 

objetivo, foram sintetizados os indicadores selecionados, a partir das liberdades 

senianas. Esses indicadores foram analisados comparativamente sob a abordagem das 

liberdades instrumentais. Fica claro no decorrer do estudo que, para um melhor 

entendimento do processo de desenvolvimento, não podemos nos ater às simples 

indicações de riqueza como as consideras nas medidas de PIB. Devemos considerar, 
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sim, todo um complexo conjunto de interesses, como os interesses sociais, psicológicos, 

econômicos, culturais, legais, ou ecológicos da sociedade entre outros, e que esses, por 

sua vez, são manifestados pelo conjunto das pessoas, das instituições, de empresas, do 

Estado ou de organizações não governamentais. Também devemos considerar, no 

entendimento do processo de desenvolvimento, a união das diversas especializações de 

áreas de conhecimento, construindo uma perspectiva global alinhada a uma abordagem 

fragmentada de cada uma delas.  

A síntese obtida revelou, como seria de se esperar, uma maior presença de 

medidas de riqueza (as facilidades econômicas) nos diversos indicadores analisados. 

Tivemos a oportunidade de observar, inclusive, nas diversas indicações apresentadas, 

um real avanço do Produto Interno Bruto mundial. Particularmente, no caso brasileiro, 

essas medidas também revelam a tendência de crescimento do PIB: já alcançamos uma 

importante 5ª posição no cenário global. Entretanto, não obstante estarem reveladas a 

diminuição da pobreza e a melhora do nível de desigualdade social, ainda há muito o 

que fazer: o coeficiente Gini brasileiro é um dos piores do mundo, e a Educação deixa 

muito a desejar. Por outro lado, revelou-se que as garantias de transparência e as 

liberdades políticas estão em segundo plano na maioria dos indicadores nacionais e 

internacionais. Nesse caso, é oportuno lembrar dos resultados apresentados pelo 

IRBEM: o item “transparência e participação política” é o último colocado numa lista 

25 temas de satisfação medidos no Município de São Paulo.  

A síntese obtida nos trouxe a conclusão que a perspectiva normativa de Sen 

pode ser considerada um modelo de comparação e análise de indicadores de 

desenvolvimento, tanto no que se refere às questões relativas ao desempenho 

econômico, como nas demais questões referentes à qualidade de vida e bem-estar. 

Dentre os méritos de Sen, que recebeu o Premio Nobel de Economia em 1998 por suas 

contribuições a Economia do Bem-Estar Social, está o de entender a definição de 

desenvolvimento, não como sendo aquela que contempla apenas a renda per capita da 

nação, ligada ao conceito de crescimento e sem garantir uma melhora distribuição de 

renda, mas a do desenvolvimento humano que contempla a eliminação das privações, a 

criação de oportunidades e a garantia da liberdade de condição de agente do indivíduo.  

Pudemos também notar, no estudo desses novos indicadores de 

desenvolvimento, a crescente preocupação com a integridade ambiental, foco da RIO 

+20, junto com a erradicação da pobreza e o quadro institucional necessário para atingir 
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os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, com a inclusão de uma 

sexta liberdade, a da preservação ambiental, a construção de uma nova síntese revelou 

que a perspectiva ambiental está presente de forma consistente nesses novos indicadores 

de desenvolvimento analisados. Oportunamente observamos, no caso brasileiro, 

indicadores aceitáveis de qualidade e preservação do meio-ambiente se comparados 

com as demais nações: o Brasil detém ainda o 11° lugar no Environmental 

Sustainability Index.  

De forma geral, pudemos entender que o que mundialmente se procura, de 

maneira mais ou menos acentuada, é um equilíbrio entre as perspectivas social, 

ambiental e econômica. Nesse sentido, o desafio da humanidade se apresenta na 

determinação de caminhos a serem perseguidos que conduzam a um bem da vida 

humana de forma permanente, não apenas ao longo de uma vida humana, mas garantida 

para as futuras gerações. Está evidente que esses caminhos buscam o equilíbrio social, a 

redução das desigualdades e o aproveitamento racional dos recursos que o planeta 

dispõe, mas também parece evidente que devem ser trilhados, de forma transparente, 

por toda a humanidade e não por uns poucos habitantes do nosso planeta que por algum 

motivo possam ter qualquer tipo de privilégio: deve ser originária fundamentalmente do 

conhecimento, ter caráter holístico e ser objeto de uma consensualidade universal, 

sendo, portanto, cada vez mais indispensável contar com o monitoramento 

permanentemente atualizado de uma plataforma de indicadores adequados, sintéticos e 

analíticos, locais e globais e de livre acesso. Talvez possamos contar, num futuro 

próximo, com metas e indicadores relacionados aos três princípios básicos do lema da 

Revolução Francesa: Liberté, Egalité, Fraternité. 
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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, além da riqueza, saúde, qualidade de vida, segurança 

ou educação, a concepção do desenvolvimento alcança um novo paradigma ao incluir 

uma variável fundamental, representada pela questão intergeracional da preservação do 

meio ambiente. Sendo assim, uma moderna concepção de um desenvolvimento 

sustentável ganha força. A concepção do desenvolvimento passa a exprimir anseios 

éticos e econômicos de uma distribuição equitativa, equilibrada e sustentável dos bens e 

benefícios produzidos e ou oferecidos pelo planeta. Observa-se, por outro lado, uma 

heterogeneidade conceitual na elaboração de ferramentas e indicadores da avaliação 

desse desenvolvimento. Na perspectiva de Amartya Sen, o desenvolvimento não é 

descrito como um aumento da renda agregada de uma nação ou de uma renda per capita 

da população, mas sim como a ampliação das liberdades que os indivíduos desfrutam. O 

aumento da liberdade compreende tanto o meio quanto o fim do desenvolvimento, pois 

a ampliação das liberdades leva ao desenvolvimento e o desenvolvimento da sociedade, 

por sua vez, promove a ampliação das liberdades. Amartya Sen destaca cinco liberdades 

instrumentais entendidas como direitos e oportunidades que ajudam a promover a 

capacidade geral de uma pessoa: as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora.  

Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa é o de estudar 

comparativamente, com base em pesquisa documental e bibliográfica, um rol de novos 

indicadores de desenvolvimento, analisados e sintetizados a partir das cinco liberdades 

instrumentais de Amartya Sen. Os resultados obtidos atendem aos objetivos propostos e 

podem vir a constituir um modelo na discussão sobre a construção, análise e utilização 

de novos indicadores de desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: Amartya Sen, Liberdades Instrumentais, Desenvolvimento 

Sustentável, Novos Indicadores de Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

In recent decades, as well as wealth, health, quality of life, safety or 

education, the concept of development reaches a new paradigm by including a key 

variable, represented by the question of intergenerational preservation of the 

environment. Thus, a modern concept of sustainable development gains strength. The 

concept of development is to express ethical and economic aspirations of equitable, 

balanced and sustainable goods and benefits, or produced and offered by the planet. It is 

observed, moreover, a heterogeneity in the conceptual drawing tools and indicators of 

the evaluation of development. 

 In view of Amartya Sen, development is not described as an increase in 

aggregate income of a nation or a per capita income of the population, but as the 

expansion of the freedoms that individuals enjoy. The increased freedom includes both 

the means and the end of development, because the expansion of freedom leads to the 

development and the development of society, in turn, promotes increased freedoms. 

Amartya Sen highlights five instrumental freedoms construed as rights and 

opportunities that help promote overall capacity of a person: political freedoms, 

economic facilities, social opportunities, transparency guarantees and protective 

security. 

 In this context, the general objective of this study is to comparatively study, 

based on archival research and bibliography, a list of new indicators of development, 

analyzed and synthesized from the five instrumental freedoms of Amartya Sen. The 

results meet the proposed objectives and may well be a model in the discussion on the 

construction, analysis and use of new indicators of development. 

 

Keywords: Amartya Sen, Instrumental Freedoms, Sustainable Development, New 

Development Indicators. 
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RESUMEN 

 

En las últimas décadas, así como la riqueza, la salud, la calidad de vida, la 

seguridad o la educación, el concepto de desarrollo llega a un nuevo paradigma 

mediante la inclusión de una variable clave, representada por la cuestión de la 

preservación del medio ambiente intergeneracional. Por lo tanto, un concepto moderno 

de desarrollo sostenible gana fuerza. El concepto de desarrollo es la de expresar las 

aspiraciones éticas y económicas de los bienes equitativo, equilibrado y sostenible y los 

beneficios o se han producido y ofrecido por el planeta. Se observa, además, una 

heterogeneidad en las herramientas de dibujo conceptuales e indicadores de la 

evaluación del desarrollo. 

 En vista de Amartya Sen, el desarrollo no se describe como un aumento en 

el ingreso total de una nación o un ingreso per cápita de la población, pero a medida que 

la expansión de las libertades que disfrutan los individuos. La mayor libertad incluye 

tanto a los medios y el fin del desarrollo, debido a la expansión de la libertad conduce a 

la elaboración y desarrollo de la sociedad, a su vez, promueve el aumento de las 

libertades. Amartya Sen destaca cinco libertades instrumentales interpretados como 

derechos y oportunidades que ayudan a promover la capacidad general de una persona: 

la libertad política, facilidades económicas, oportunidades sociales, garantías de 

transparencia y de seguridad de protección. 

 En este contexto, el objetivo general de este estudio es estudiar de forma 

comparativa, basada en la investigación de archivo y bibliografía, una lista de los 

nuevos indicadores de desarrollo, analizado y sintetizado a partir de las cinco libertades 

instrumentales de Amartya Sen. Los resultados cumplen con los objetivos propuestos y 

bien puede ser un modelo en el debate sobre la construcción, análisis y utilización de 

nuevos indicadores de desarrollo. 

 

Palabras clave: Amartya Sen, Libertades Instrumentales, Desarrollo Sostenible, los 

Nuevos Indicadores de Desarrollo. 
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INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, além das ideias de riqueza, qualidade de vida, saúde, 

segurança ou educação, a concepção do desenvolvimento alcança um novo paradigma 

ao incluir uma variável fundamental, representada pela questão intergeracional da 

preservação do meio ambiente: uma moderna concepção, a do desenvolvimento 

sustentável, ganha força. Exemplo referencial na construção do conceito do 

desenvolvimento sustentável, o Report of the United Nations Conference on the Human 

Environment de Estocolmo (UNEP, 1972, p1), afirma, no início do seu primeiro 

princípio, que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 

de condições de vida adequada em um meio que lhe permite levar uma vida digna e 

gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as 

gerações presente e futura. Nesse sentido, a concepção do desenvolvimento passa a 

exprimir anseios éticos e econômicos de uma distribuição equitativa e sustentável dos 

bens e benefícios produzidos e ou oferecidos pelo planeta. 

Por outro lado, não só as indicações dos benefícios sociais que são 

oferecidos pelas atividades econômicas, mas também quais as melhores medidas 

orientadoras para atingir o desenvolvimento socialmente justo e ambientalmente 

sustentável, tornam-se cada vez mais relevantes. As expressões “indicadores 

econômicos”, “indicadores sociais” ou “indicadores ambientais”, revelam a clara 

necessidade humana de medir, avaliar e informar os mais variados aspectos da 

sociedade, de se conhecer a realidade da vida humana. Observa-se, entretanto, uma 

heterogeneidade conceitual na elaboração de ferramentas e indicadores de avaliação 

desse desenvolvimento.  

No presente trabalho é estudada a perspectiva normativa de 

desenvolvimento de Amartya Sen (2000, p.10), que entende o desenvolvimento como o 

processo de expansão de liberdades reais que o ser humano desfruta, tanto no papel 

constitutivo da liberdade no desenvolvimento, quanto no papel instrumental dessas 

liberdades. Amartya Sen tem se destacado entre os economistas, cientistas e educadores 

do mundo todo por defender que o desenvolvimento de um país está ligado às 

oportunidades que são oferecidas à população de poder fazer escolhas e por seus 

estudos sobre a pobreza e a fome. Em suas obras destacam-se estudos demonstrando 

que as verdadeiras causas da pobreza não são eliminadas simplesmente pelo 
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crescimento econômico, que a promoção do bem-estar deve estar orientada em valores 

éticos e que determinados aspectos da vida humana são valiosos por si próprios, tais 

como estar alimentado, agir livremente ou estar livre de doenças evitáveis. Suas ideias 

estão incorporadas nas classificações e cálculos que definem os países em termos de 

desenvolvimento. Por suas contribuições à economia do bem-estar, Amartya Sen 

ganhou, em 1998, o Nobel de Economia. 

Na perspectiva de Amartya Sen, o fenômeno do desenvolvimento não é 

descrito como um aumento da renda agregada da nação ou da renda per capita da 

população, mas sim representado pela ampliação das liberdades que os indivíduos 

desfrutam. O aumento da liberdade compreende tanto o meio quanto o fim do 

desenvolvimento. A ampliação das liberdades passa a ser o fim primordial do processo 

de desenvolvimento e também o meio de atingi-lo. Sen (2000, p.55) destaca cinco 

liberdades instrumentais entendidas como direitos e oportunidades que ajudam a 

promover a capacidade geral de uma pessoa: as liberdades políticas, as facilidades 

econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança 

protetora. 

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa será o de analisar 

comparativamente novos indicadores do desenvolvimento, uma vez que a discussão 

sobre a construção, a análise e a utilização de indicadores do desenvolvimento torna-se 

relevante diante da exigência de posicionarmo-nos sobre qual futuro a nossa civilização 

herdará. Para tanto, serão analisadas e discutidas a evolução do conceito de 

desenvolvimento, a conceituação de indicadores de desenvolvimento, a abordagem 

normativa de Sen, sua perspectiva das liberdades instrumentais e sua perspectiva de 

desenvolvimento sustentável. Em seguida, será explicitada a metodologia utilizada nesta 

pesquisa e apresentados modernos indicadores de desenvolvimento, seus pressupostos 

teóricos fundamentadores e seus funcionamentos. Os indicadores serão classificados de 

acordo com suas categorias de medidas e reagrupados utilizando-se das dimensões de 

análise propostas das cinco liberdades instrumentais. Por fim, serão apresentadas as 

conclusões alcançadas pelo presente trabalho, as limitações observadas na pesquisa e as 

referências bibliográficas. 

Justifica-se o objetivo desta pesquisa, o de analisar comparativamente novos 

indicadores de desenvolvimento utilizando as cinco liberdades instrumentais propostas 

por Amartya Sen, pela necessidade de uma melhor caracterização, compreensão e 
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limitações do conceito de desenvolvimento, dada sua importância em termos de 

orientação geral da sociedade. Além das tradicionais perspectivas voltadas para o 

aumento de renda e riqueza, outras perspectivas se colocam: a distribuição justa dessa 

renda e riqueza; a necessidade de uma orientação global de crescimento voltada para a 

manutenção do estoque dos bens oferecidos pelo planeta; e uma orientação global de 

crescimento atenta para a preservação do meio-ambiente. Também se justifica porque, 

para uma melhor utilização do conceito de desenvolvimento, faz-se necessário conhecer 

os diversos indicadores existentes, incluindo-se nesse rol, os novos e modernos 

indicadores de desenvolvimento. 

Seguindo esse roteiro, no Capítulo I, como uma introdução histórica, serão 

brevemente abordadas as concepções de pensadores que ajudaram a construir a noção 

moderna de liberdade, poder e justiça, como Weber, Maquiavel, Descarte, Hobbes, 

Locke, Montesquieu, Rousseau e Kant. Em seguida, serão apresentadas e discutidas a 

evolução do conceito de crescimento econômico e de desenvolvimento e a construção, 

análise e utilização dos modelos de mensuração de desenvolvimento. Tanto autores 

clássicos como Smith, Betham, Mill, Marshall e Schumpeter, quanto os mais recentes, 

como Kuznets, Pigou, Coase e Keynes, servem como base estrutural na formação desses 

conceitos. Para a conceituação do desenvolvimento sustentável e as bases 

informacionais utilizadas nas diversas abordagens e metodologias avaliatórias desse 

desenvolvimento, abordaremos autores como Brundtland, Georgescu-Roegen, Brown, 

Dowbor, Sachs, Guevara e Veiga.  

No Capítulo II serão tratadas e discutidas as perspectivas de 

desenvolvimento e de justiça de Sen, iniciando por sua crítica aos modelos da Teoria 

Clássica de Smith, do utilitarismo de Bentham e Mill, sua discussão com as concepções 

de justiça de Rawls e do libertarismo de Nozick, finalizando com sua perspectiva das 

liberdades instrumentais. Para finalizar o Capítulo II, será apresentada a concepção de 

Sen sobre o desenvolvimento sustentável, onde o que se procura é um equilíbrio entre as 

perspectivas social, ambiental e econômica, mas que a preocupação com a integridade 

ambiental, central no desenvolvimento sustentável, deve respeitar o elemento humano, 

central em qualquer conceito. 

No Capítulo III será apresentada, inicialmente, a abordagem metodológica 

utilizada nesta pesquisa. Serão utilizadas a pesquisa bibliográfica e o método 

comparativo, com suas implícitas realizações de análise (a decomposição do todo em 
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suas partes componentes) e de síntese (a reconstituição do todo pela reunião das partes 

decompostas para análise), procurando identificar e classificar, comparativamente, 

diferentes metodologias de avaliação de desenvolvimento. Serão utilizados dados 

secundários, obtidos na primeira etapa do trabalho (Capítulo I e II, referencial teórico e 

contextualização da perspectiva de Sen e do conceito de desenvolvimento) a partir de 

material bibliográfico, com base em livros, artigos de periódicos científicos e material 

disponível na internet e, na segunda etapa do trabalho (Capítulo III, indicadores de 

desenvolvimento), obtidos a partir de documentos referentes aos diferentes indicadores 

de desenvolvimento encontrados, como artigos, livros e manuais relativos aos 

indicadores, obtidos principalmente nos endereços eletrônicos dos órgãos responsáveis 

por sua execução.  

Em seguida apresentaremos, com base na pesquisa bibliográfica, novos 

indicadores de desenvolvimento, seus pressupostos teóricos fundamentadores e seus 

funcionamentos. Será feita a análise comparada dos indicadores de avaliação de 

desenvolvimento e sua síntese sob a perspectiva das liberdades instrumentais de 

Amartya Sen. Os indicadores serão decompostos de acordo com suas categorias de 

medidas e reagrupados utilizando-se as dimensões de análise propostas das liberdades 

instrumentais sugeridas por Sen: as liberdades políticas, as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora. A síntese 

individual de cada indicador será consolidada num quadro geral com todas as 

ferramentas utilizadas. Será apresentado um quadro geral dessa etapa do trabalho, 

considerando todas as categorias de análise conjuntamente. 

Finalmente serão discutidas as limitações observadas na pesquisa e as 

referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO I – O DESENVOLVIMENTO E AS BASES INFORMACIONAIS 

 

O objetivo deste Capítulo I é o de apresentar a evolução do pensamento 

contemporâneo sobre crescimento econômico e sobre desenvolvimento e discutir as 

bases informacionais utilizadas nas diversas abordagens de avaliação.  

As ideias, inicialmente de crescimento econômico e, posteriormente, de 

desenvolvimento, estão já há tempos inclusas no pensamento do homem. O conceito de 

crescimento econômico pode ser encontrado nos textos econômicos clássicos, nos 

diversos estudos sobre o acréscimo de riqueza produzida. Mas este, o crescimento, não 

pode ser considerado sinônimo daquele, do desenvolvimento, muito mais amplo. E dada 

sua complexidade e abrangência, os conceitos de crescimento, desenvolvimento e, 

contemporaneamente, desenvolvimento sustentável, apresentam uma variedade de 

definições e interpretações que muitas vezes se confundem. 

Por seu lado, as bases informacionais usadas nas metodologias de avaliação 

as desses conceitos refletem suas múltiplas interpretações. Sen (2000, p.72), ao 

considerar que essas bases informacionais refletem o pensamento econômico, ou antes, 

“o estado de poder”, nas diversas fases do pensamento humano sobre ética e justiça 

social, utiliza-se de uma parábola para iniciar a discussão sobre quais bases devem ser 

escolhidas na construção dessas metodologias: 

Annapurna, uma dona de casa que se vê diante do desejo de arrumar seu 

jardim, defronta-se com três trabalhadores desempregados prontos a executar o serviço 

pelo mesmo pagamento, Dinu, Bishanno e Rogini, os três aptos a levar a cabo a tarefa. 

O trabalho necessário para essa atividade é indivisível, isto é, não existe a possibilidade 

dos três trabalhadores executarem, cada um, uma parte do trabalho. Sendo uma pessoa 

ponderada, Annapurna averigua, então, para qual dos três seria mais apropriado propor 

o trabalho: embora todos os três sejam pobres, Dinu é o mais pobre deles; por outro 

lado, Bishanno empobreceu há pouco tempo e está psicologicamente deprimido, sendo 

o mais infeliz dos três; e Rogini, finalmente, possuidora de uma doença crônica 

suportada estoicamente, é a mais debilitada dos três e sua qualidade de vida seria a mais 

beneficiada.  

Sobre a reflexão de qual a decisão que deva tomar, Annapurna reconhece 

que se soubesse apenas um dos três fatos, a decisão seria fácil. Entretanto, ela está 

ciente de todos os fatos, cada qual com sua relevância. No primeiro fato, o argumento 
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da renda igualitária levaria a escolha para Dinu. No segundo fato, o argumento da 

felicidade levaria a escolha para Bishanno. Por fim, no terceiro fato, o argumento da 

qualidade de vida levaria a escolha para Rogini.  

Sen faz uso dessa parábola para lembrar que tanto as informações incluídas, 

quanto as informações excluídas, caracterizam as teorias da ética e da justiça social 

vigentes. 

 

Em grande medida, cada abordagem avaliatória pode ser caracterizada 

segundo sua base informacional: as informações que são necessárias para 

formar juízos usando essa abordagem e – não menos importante – as 

informações que são “excluídas” de um papel avaliatório direto nessa 

abordagem. As exclusões informacionais são componentes importantes de 

uma abordagem avaliatória. Não se permite que as informações excluídas 

tenham influência direta sobre os juízos avaliatórios e, embora isso muitas 

vezes seja feito de um modo implícito, o caráter da abordagem pode ser 

fortemente influenciado pela insensibilidade às informações excluídas (SEN, 

2000, p.74). 

 

Há uma base multi-informacional para entender a pobreza e a escassez de 

renda é um aspecto importante da pobreza. No entanto, segundo Sen, não se podem 

ignorar outros aspectos, tais como saúde ou educação. Uma pessoa que possui mais 

renda que a outra, porém é analfabeta ou sofre de uma doença grave, pode ser 

igualmente pobre se comparada a um indivíduo que sofre privações de renda.  

Dentro desse contexto, como uma introdução histórica, serão brevemente 

abordadas as concepções de pensadores que ajudaram a formar a noção moderna de 

liberdade, poder e justiça, como Weber, Maquiavel, Descarte, Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau e Kant. Em seguida, serão apresentadas e discutidas a evolução 

do conceito de crescimento econômico e de desenvolvimento e a construção, análise e 

utilização dos modelos de mensuração de desenvolvimento. Tanto autores clássicos 

como Smith, Betham, Mill, Marshall e Schumpeter, quanto os mais recentes como 

Kuznets, Pigou, Coase, Keynes e Stiglitz servem como base estrutural na formação 

desses conceitos. Para a conceituação do desenvolvimento sustentável e as bases 

informacionais utilizadas nas diversas abordagens e metodologias avaliatórias desse 

desenvolvimento, abordaremos autores como Brundtland, Georgescu-Roegen, Brown, 

Dowbor, Sachs, Guevara e Veiga.  



7 

 

1.1. Uma perspectiva histórica 

Como introdução, numa perspectiva histórica, é conveniente abordar, 

brevemente, as concepções de pensadores que ajudaram a formar a noção moderna de 

poder, justiça e liberdade. Com abordagens positivas, voltadas para a descrição, 

explicação e relacionamento de fatos e fenômenos, de caráter objetivo, “do que é”, ou 

com abordagens normativas, preocupadas com valores, ideias, ética, de caráter 

subjetivo, “do que deveria ser”, essas concepções procuram entender ou explicar os 

fenômenos econômicos e sociais que nos circundam.  

O poder, “essa capacidade para influenciar, modificar, ou mesmo 

determinar o comportamento das outras pessoas” (DIAS, 2008, p.28), definida por 

Weber (2000, p.33) como “a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma 

relação social, mesmo que haja resistência, não importando o fundamento desta 

probabilidade”, seja ele possuído por reis, senhores feudais, presidentes ou generais, 

seja ele, na sua forma moderna, representado pelo corporativismo mundial, que “agindo 

no espaço planetário, na ausência de governo mundial, e frente à fragilidade do sistema 

multilateral, manejam grande poder sem nenhum contrapeso significativo” (DOWBOR, 

2012, p1), se encontra no âmago da evolução histórica dos processos sociais do homem. 

No final do século XV, auge do renascer de novas compreensões sobre as 

relações sociais, Nicolau Maquiavel (1996, p.98), em O Príncipe, guiado pela busca da 

verità effetuale das coisas, entende que há alguns atributos negativos na natureza 

humana, entende que os homens “são ingratos, volúveis, simuladores, tementes do 

perigo, ambiciosos de ganho”, que duas forças opostas sempre estarão presentes nas 

sociedades, uma que quer dominar e outra que não quer ser dominada e, nesse contexto, 

o poder aparece como única possibilidade de enfrentar a natureza humana. Maquiavel 

acredita que a dicotomia entre essência e aparência se sobrepõe a das virtudes e vícios, 

que é necessário separar a moral individual da moral política, e que ao detentor do poder 

cabe agir de acordo com as circunstâncias e não a partir de preceitos éticos. Nesta 

perspectiva, serão morais todos os atos manifestamente úteis à sociedade ou ao 

governante que a comanda, imorais, os que só tiverem em vista a satisfação de 

interesses privados e egoísticos, que conflitem com os interesses da sociedade 

(ESCOREL, 1958, p.20). Descartes, ao comparar o pensamento de Maquiavel com seu 

próprio, tende a acreditar que o problema não consiste no que se entende objetivamente 
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por justiça, mas sim na intenção do sujeito que a da: “as mais justas ações se tornam 

injustas quando os que as fazem as pensam tais” (apud ARAUJO, 1994, p.116).  

Quase um século mais tarde, Hobbes (1974, p.74), em Leviatã, entende que 

a sociedade civil, cuja característica é viver em desordem, dá origem ao Estado 

garantidor da paz, e a ele deve se subordinar. Entende que a natureza concebe os 

homens iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito, e que, nesse estado de 

natureza, todo o homem tem direito a tudo. 

 

O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam jusnaturale, é a 

liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que 

quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida e, 

portanto, fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem 

como meios adequados a esse fim (HOBBES, 1974, p.74).  

 

Hobbes (1974, p.48) considera que a natureza do homem não muda 

conforme a época e que “da igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à 

esperança de atingirmos nossos fins”. Fica claro que se dois homens desejarem a mesma 

coisa, impossível de ser usufruída por ambos simultaneamente, eles se tornarão 

inimigos, “e no caminho para seu intento que é principalmente sua própria conservação, 

e às vezes apenas seu deleite esforçam-se por destruir ou subjugar um ao outro”. 

Hobbes também entende que o poder do governante tem que ser ilimitado e que o 

contrato social é um pacto de submissão do povo ao seu representante. Ao dar mais 

poderes ao seu representante, ao seu governante, a fim de instaurar e manter a paz, o 

indivíduo, no sentido exato de proteger a sua própria vida, abdica de um direito próprio. 

Se esse fim não for atendido, não se deve mais a obediência ao representante, e essa é a 

“verdadeira liberdade”. Fica claro que, no pensamento de Hobbes, não há outro modo 

de se estabelecer as condições necessárias para a conservação da vida e para a 

realização segura do exercício das faculdades naturais humanas que não seja pela 

submissão consentida da vontade de cada homem à vontade soberana do Estado 

(MATTOS, 2011, p.338). 

A concepção liberal de Locke (1973, p.43) defende que o indivíduo é 

anterior à sociedade, que os homens são, por princípio, pacíficos e vivem em concórdia 

e harmonia. São iguais, livres e desfrutam da propriedade, que é um direito natural e, 

portanto, precede o fenômeno sociedade. O estado da natureza, pela mediação do 
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contrato social que é um pacto de consentimento, se transforma no estado civil. O 

governo não possui outra finalidade além da defesa e preservação dessa propriedade. 

Dessa forma, os direitos naturais inalienáveis do indivíduo são a vida, a liberdade e a 

propriedade e essa perspectiva de associação da liberdade com a propriedade acaba por 

confundir a concepção liberal como sendo a defesa incondicional da propriedade e do 

livre mercado. 

 

Nenhum outro homem podia se sentir lesado por esta apropriação de uma 

parcela de terra com o intuito de melhorá-la, desde que ainda restasse 

bastante, de tão boa qualidade, e até mais que indivíduos ainda desprovidos 

pudessem utilizar. Se bem que, na realidade, a cerca que um homem 

colocasse em seu benefício não reduziria nunca a parte dos outros. Deixar 

uma quantidade igual que outro homem fosse capaz de utilizar, equivaleria a 

não tomar nada. Ninguém pode se sentir lesado por outra pessoa beber, ainda 

que em uma quantidade exagerada, se lhe é deixado todo um rio da mesma 

água para matar sua sede. O que vale para a água, vale da mesma forma para 

a terra, se há quantidade suficiente de ambas (LOCKE, 1973, p.43). 

 

Charles de Secondat de Montesquieu (2000, p.166) entende ser possível, 

“assim como na física newtoniana, encontrar uniformidades, padrões na variação dos 

comportamentos e nas formas de organizar os homens”. Quaisquer formas de poder, 

mesmo a democracia ou a aristocracia, não são, por natureza, formas de Estados livres. 

Mesmo que a liberdade política só se encontre em governos moderados, até nesses 

poderá haver o abuso do poder. Para que não haja esse abuso de poder é preciso que, 

pela disposição das coisas, “o poder limite o poder”. A Constituição pode ser “tal que 

ninguém seja obrigado a fazer coisas que a lei não obriga e não fazer aquelas que a lei 

permita”.  

A abordagem iniciada por Hobbes, concentrada nos arranjos institucionais 

justos para a sociedade, é seguida por Locke, Nozick e Rawls. Essa abordagem 

“institucionalista transcendental” procura identificar a justiça perfeita e acertar as 

instituições (SEN, 2011, p.36). Essa abordagem também é seguida por Rousseau, que 

acredita que a liberdade do homem não consistisse em fazer o que quer, mas sim em 

nunca fazer o que não quer. Para Rousseau, “não há liberdade sem Leis, nem onde 

alguém está acima das Leis: um povo livre obedece, mas ele não serve” (apud REIS, 

2000, p.13).  
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Se quisermos saber no que consiste, precisamente, o maior de todos os bens, 

qual deva ser a finalidade de todos os sistemas de legislação, verificar-se-á 

que se resume nesses dois objetivos principais: a liberdade e a igualdade. A 

liberdade, porque qualquer dependência particular corresponde a outro tanto 

de força tomada ao corpo do Estado, e a igualdade, porque a liberdade não 

pode subsistir sem ela. (ROUSSEAU, 1978, p.127) 

 
A concepção de liberdade de Rousseau não admite quaisquer privilégios, 

inclusive aqueles baseados no poder econômico de uma minoria. A verdadeira liberdade 

se concretiza na constituição legítima da sociedade civil e na transformação social de 

concepção de todo, existente enquanto ser natural, para uma concepção de parte, 

enquanto ser social. 

 

Concebo, na espécie humana, dois tipos de desigualdade: uma que chamo de 

natural ou física, por ser estabelecida pela natureza e que consiste na 

diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do 

espírito e da alma; a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou 

política, porque depende de uma espécie de convenção e que é estabelecida 

ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos 

vários privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como o serem 

mais ricos, mais poderosos e homenageados do que estes, ou ainda por 

fazerem-se obedecer por eles (ROUSSEAU, 2006, p.38). 

 

Seguindo essa linha filosófica, espalha-se pelas nações mais desenvolvidas 

do século XVIII, a crença de uma liberdade que signifique, fundamentalmente, tomar 

para si próprio a autoridade do próprio destino. O iluminismo das ideias traz consigo 

modernos conceitos de liberdade. Viver de maneira esclarecida significa colocar a razão 

acima de qualquer tipo de crença, seja ela religiosa ou política.  

 

Esclarecimento (Aufklärung) é a saída do homem de sua menoridade, da 

qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de 

seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio 

culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de 

entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo 

sem a direção de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer uso de teu 

próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento (KANT, 1985, p.63). 
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Na moderna fundamentação social, a universalidade dos direitos humanos 

não se deve à identidade biológica representada pelo naturalismo clássico ou à 

fraternidade divina entre os homens, mas sim a um acordo político entre pessoas, 

asseguradas pelas leis e garantidas pelo Estado. O Estado Contratualista, que considera 

sociedade e Estado como frutos de convenção entre os indivíduos, fundamentado na 

legitimidade conferida pelo Jusnaturalismo, que consiste em atribuir aos indivíduos 

direitos originários e inalienáveis, encerram, como fundamento, a liberdade individual.  

As teorias contratualistas e jusnaturalistas se fortalecem nos pensamentos 

iluministas de universalidade encontrados no pensamento de Imannuel Kant, que 

conceitua o Direito como “o conjunto das condições sob as quais o arbítrio de um pode 

unir-se ao arbítrio de outro segundo uma lei universal da liberdade” (KANT, 2003, 

p76), tem como princípio universal que “qualquer ação é justa se for capaz de coexistir 

com a liberdade de todos de acordo com uma lei universal, ou se na sua máxima a 

liberdade de escolha de cada um puder coexistir com a liberdade de todos de acordo 

com uma lei universal” (KANT, 2003, p76).  

Seguindo essa concepção iluminista-liberal e da liberdade como um direito 

natural e inalienável do indivíduo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

aprovada pela Assemblée Nationale Constituante francesa, em seu artigo inicial, dispõe 

que “os homens nascem e são livres e iguais em direitos e as distinções sociais só 

podem fundar-se na utilidade comum” (LA DECLARATION DES DROITS DE 

L’HOMME ET DU CITOYEN, 1789, p1). Tanto a Revolução Francesa de 1789 quanto 

a Constituição francesa de 1791, representam marcos históricos na formação do Direito 

dos países da Europa Ocidental, que acabam por adotar as ideias políticas, filosóficas, 

econômicas e sociais desse movimento revolucionário (GILISSEN, 2001, p.413). Da 

mesma época, a Constituição dos Estados Unidos da América, de 1787, segue a mesma 

linha: 

 

Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, 

estabelecer a justiça, assegurar a tranqüilidade interna, prover a defesa 

comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e para os nossos 

descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta 

Constituição para os Estados Unidos da América (UNITED STATES OF 

AMERICA, 1787, p1). 
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A concepção filosófica liberal também estará representada no pensamento 

econômico, melhor detalhada no Capítulo II, através de clássicos como David Hume e 

Adam Smith, e observada nas relações econômicas, através da Revolução Industrial: 

aumento da produção de bens industrializados, êxodo das populações para os centros 

urbanos, crescimento econômico, crescimento da população e melhoria das condições 

de vida para alguns. Infelizmente com desespero e dificuldade para a grande maioria, 

iniciando um processo de descontentamento social.   

 

A classe média vitoriosa e os que aspiravam a essa condição estavam 

contentes. O mesmo não acontecia aos pobres, aos trabalhadores (que, pela 

própria essência, constituíam a maioria), cujo mundo e cujo estilo de vida 

tradicionais tinham sido destruídos pela revolução Industrial, sem que fossem 

substituídos automaticamente por qualquer outra coisa. É essa desagregação 

que forma o cerne da questão dos efeitos sociais da industrialização 

(HOBSBAWM, 2003, p.79) 

 

 Esse liberalismo econômico clássico de laissez-faire, onde as liberdades 

dos indivíduos estão representadas pela liberdade de exercer a propriedade, a liberdade 

da expressão política e a liberdade da iniciativa econômica, dominará o pensamento 

econômico até o início do século XX, mas, conforme Hobsbawm, esse modelo tenderia 

ao colapso econômico: 

 

Suponhamos que a primeira guerra mundial tivesse sido apenas uma 

perturbação temporária, apesar de catastrófica, numa economia e civilização 

fora isso estáveis. A economia teria então voltado a alguma coisa parecida ao 

normal após afastar os detritos da guerra e daí seguido em frente 

(HOBSBAWN, 1995, p.90). 

 

Como resposta à crise econômica do pós Primeira Guerra Mundial, 

solidifica-se a concepção capitalista do estado forte e intervencionista, capaz de regular 

a demanda, oferecer subsídios e ser provedor, trazida do neoclassicismo de Alfred 

Marshall e das teorias de John Maynard Keynes, que, na sua forma mais avançada, após 

a Segunda Guerra Mundial, incorpora ideias socialistas, e produz o Estado do Bem-

Estar Social. Se, pelo lado puramente econômico, trouxe o abandono da ortodoxia da 

pura lógica do mercado, e, pelo lado político, configurou a construção de uma 
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democracia liberal contra o perigo do fascismo e do bolchevismo, por outro, pelo lado 

moral, significou a defesa das concepções de justiça social, solidariedade e 

universalismo (ESPING-ANDERSEN, 1995, p.73).  

Em declínio em todo o mundo, o welfare state é encontrado ainda hoje no 

modelo Social Democrata de Estado de Bem Estar Social de países europeus como 

Dinamarca e Suécia, onde a provisão estatal participa não apenas dos serviços básicos 

como educação e saúde, como também serviços de bibliotecas, teatros e museus, 

creches, e com generosas transferências monetárias a título de pensão, aposentadoria, 

auxílio gravidez, auxílio saúde e seguro desemprego. Ou onde a fraternidade é 

observada na aceitação de menores salários ou de maiores tributos, se comparados à 

média da União Europeia e a outros países do mundo (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Taxa média de tributos paga pelo trabalhador na OECD, 2000/2008 
Fonte: OECD. Disponível em http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=23113 

 

A partir década de 70, o estado de poder da sociedade civil e dos 

trabalhadores volta a perder força, com a incorporação, pelos países mais ricos, da 

concepção neoliberal. O chamado Consenso de Washington para a América Latina é 

exemplo da concepção da liberação das atividades econômicas privadas e da 

desregulamentação das atividades praticadas pelo Estado, através de privatizações. 

Conforme Stiglitz (1998, p.1), esse consenso confundiu meios com fins: “ele 

considerava a privatização e a liberalização do comércio como fins em si mesmos, em 
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vez de considerá-los como meio para se alcançar um crescimento mais sustentável, 

equânime e democrático”. Para ele, o consenso de Washington estava focado na 

estabilização dos preços, em detrimento do crescimento e da estabilidade da produção, 

concentrando-se nas privatizações, dando pouca atenção à infra-estrutura institucional, 

básica para o funcionamento dos mercados. O consenso não teve a capacidade de 

reconhecer que o fortalecimento das instituições financeiras é tão importante para a 

estabilidade econômica quanto o é o aumento das reservas ou o controle dos deficits do 

orçamento.  

Se de um lado, tal como Sen (1995, p.5) percebe na democracia, como um 

sistema válido universalmente, e cuja aceitação também tenda a ser universal, uma das 

mais importantes revoluções no pensamento humano e uma das maiores contribuições 

do recém-findo século XX, de outro, também percebemos que o procurado Bem-Estar 

Social universal torna-se cada vez mais inviável. A desigualdade de renda dos países 

diminuiu entre as décadas de 1950 a 1970 na maior parte das economias desenvolvidas, 

em desenvolvimento e de planejamento central, mas, no entanto, desde os anos 1980, 

este declínio se tornou mais lento ou se estabilizou. Hoje, com mercados abertos à 

globalização de forças externas e com o poder concentrado nos grandes conglomerados 

ou em grandes fortunas, verifica-se crescimento da desigualdade em numerosos países 

(DOWBOR, 2006, p.12). Os dados que temos são inquietantes, se não trágicos: em 

2011, de acordo com a publicação Revista Forbes 2011 (FORBES MEDIA LLC, 2011), 

as 1.200 pessoas mais ricas do mundo (aproximadamente 0,000017% de um total 

aproximado de 7 bilhões de pessoas) detém uma fortuna equivalente a cerca de 7,3% do 

PIB total mundial estimado de 2010 (aproximadamente US$ 4,6 trilhões de um total 

aproximado de US$ 63 trilhões), enquanto que, conforme as Nações Unidas, no 

Millennium Development Goals Report 2011 (UNITED NATIONS, 2011), a estimativa 

mundial de pessoas abaixo da linha de pobreza (rendimentos de até US$ 1,25 por dia) 

em 2005 alcançava a expressiva marca de 1,4 bilhões de pessoas, representando um 

máximo US$ 630 bilhões de rendimentos nesse ano de 2005. 

Para Petrini (2010, p.1), essa racionalidade moderna de um lado consegue 

importantes conquistas, “que parecem concretizar nova etapa da história, vitoriosa sobre 

limites da natureza e sobre deficiências humanas”, por outro lado, entretanto, as guerras 

de alcance global e as experiências totalitárias em regimes francamente ditatoriais ainda 

convivem com frequentes violações dos direitos humanos e do meio ambiente. 
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O desenvolvimento da ciência moderna e a organização social que dele 

resulta caracterizam- se por um mal-estar bastante difuso. Com efeito, 

realizou-se um grande desenvolvimento nos domínios das ciências e da 

técnica, mas o esforço para dominar a natureza e a história acabou 

conduzindo a razão a servir o poder. Tendo abandonado as exigências 

elementares como ponto de referência para a sua atividade, restou à razão 

colocar-se a serviço do poder e do mercado (PETRINI, 2010, p.1). 

 

Essa “ideologia modernista”, segundo Touraine (1994, p.32), acaba por 

dominar o mundo econômico numa forma de capitalismo onde a economia de mercado 

“significa o desaparecimento de todo o controle holístico da atividade econômica, a 

independência desta em relação aos objetivos próprios do poder político ou religioso e 

aos efeitos das tradições e privilégios”. Com dados de 2007, pesquisa realizada por 

membros do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique aponta que apenas 737 grupos 

mundiais acumulam cerca de 80% do controle sobre o valor de todas as empresas 

transnacionais (VITALI et al, 2011, p.4).  

A concentração do poder mundial parece irreversível e qualquer projeto 

mundial de reformas econômicas ou de políticas de desenvolvimento social e 

sustentável fica ao critério desses poucos detentores do poder. O que se percebe hoje é 

uma sequência de crises mundiais, trazidas pelo colapso do neoliberalismo, sem prazo 

para acabar e entendida por muitos como sem perspectivas concretas de solução, pois 

“como a civilização que tínhamos perdeu sua vigência e como nenhum outro projeto de 

civilização aponta no horizonte, estamos vivendo, literalmente, num vácuo civilizatório. 

Há um nome para isso: barbárie" (ROUANET, 1993, p.11).  

 

 

1.2. A evolução do conceito de desenvolvimento 

Abordadas as concepções de pensadores que ajudaram a formar a noção 

moderna de poder, justiça e liberdade, iniciamos, a seguir, o entendimento do conceito 

de desenvolvimento. Etimologicamente, segundo o Houaiss (2003), o termo 

“desenvolvimento” tem sua origem na associação entre des+envolver, cujo significado é 

tirar o que está oculto ou libertar o que está envolto. Tem os sentidos de crescimento: 

aumento, composição (de um músculo), exposição: elaboração (de um pensamento), 
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progresso: adiantamento, crescimento, expansão (da ciência) e prosseguimento: 

desdobramento, desenrolamento, evolução (de uma conversa). Nicola (2007, p.284) 

considera que a expressão desenvolvimento tem o significado de movimento em direção 

ao melhor: embora essa noção tenha seus precedentes no conceito aristotélico de 

movimento, como passagem da potência ao ato ou explicação do que está implícito, seu 

significado otimista é peculiar à filosofia do século XIX e está estreitamente ligado ao 

conceito de progresso. Seu sinônimo mais próximo é evolução. A expressão 

desenvolvimento significa, para Outhwaite (1996, p.197), a conquista do progresso 

econômico e social (desenvolvimento) através da transformação do estado de 

subdesenvolvimento (baixa produção, estagnação, pobreza) em países designados de 

forma variada como “pobres”, “subdesenvolvidos”, “menos desenvolvidos” ou “em 

desenvolvimento”. O crescimento econômico é uma condição necessária, ainda que 

insuficiente, para o progresso social, representado pela satisfação de necessidades 

básicas, tais como nutrição, saúde e habitação adequadas (superação da pobreza 

absoluta), ao que se pode acrescentar ainda outras condições de uma existência humana 

plena, tais como o acesso universal à educação, liberdades civis e participação política 

(superação de pobreza ou privação relativa).  Conforme Sandroni (2005, p.242), o 

desenvolvimento econômico significa o crescimento econômico (aumento do Produto 

Nacional Bruto per capita) fundamental na estrutura de sua economia. 

Somadas às concepções de poder, justiça e liberdade, as ideias de 

crescimento econômico e de desenvolvimento, estão, há tempos, no pensamento do 

homem, na sua busca pela melhoria das condições de vida da sociedade. Encontrado já 

nos textos econômicos de Adam Smith e David Ricardo, os estudos do acréscimo de 

riqueza produzida pelo crescimento econômico e seus correspondentes efeitos na 

distribuição per capita e nos danos causados por ela ao meio ambiente, sob as mais 

diversas perspectivas, estão presentes até hoje e, dada a complexidade e abrangência, 

apresentam uma variedade de conceitos e interpretações, que muitas vezes se 

confundem, outras tantas se contradizem.  

Nas últimas décadas do século XIX, Alfred Marshall introduz conceitos 

importantes na análise econômica. Um desses conceitos é o representado pelos efeitos 

externos refletidos no preço de mercado dos bens, os quais não foram espontaneamente 

causados pelos produtores ou pelos consumidores desses bens, ou seja, o conceito das 

“externalidades” do processo produtivo, quer as positivas, ao descrever as vantagens da 
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concentração de indústrias especializadas, quer as negativas, representadas por exemplo 

pelo “mercado de trabalho, se a atividade que ela realiza é de uma só classe, como, por 

exemplo, um trabalho que só pode ser feito por homens fortes” (MARSHALL, 1996, 

p.320). Esse importante conceito é analisado e discutido até os dias de hoje, 

exemplificada na discussão das externalidades negativas representadas pelos danos 

causados pelo processo de crescimento econômico ao meio-ambiente. Marshall também 

contribuiu com a discussão sobre o aumento da riqueza nacional proveniente da 

execução de obras em decorrência de desastres que causaram danos ambientais e, de 

maneira oposta, da vantagem de uma nação gastar recursos com a educação. 

 

Podemos concluir, portanto, que não se podem medir as vantagens de 

consagrar fundos públicos e particulares para a educação do povo apenas 

pelos seus frutos diretos. Até mesmo como uma aplicação de capital, é 

vantajoso dar às massas maiores oportunidades do que as que possuem 

atualmente, pois é só por esse meio que todos aqueles que morreriam 

desconhecidos terão o impulso necessário para fazer brotar suas aptidões 

latentes. E o valor econômico de um único gênio industrial é suficiente para 

cobrir as despesas da educação de toda uma cidade, pois uma única idéia, 

como por exemplo o grande invento de Bessemer
1
, aumenta tanto a 

capacidade produtiva da Inglaterra como o trabalho de cem mil homens 

(MARSHALL, 1996, p.270).  

 

Para Giannetti (1992, p.81) “é importante frisar que Marshall sustentou um 

argumento de caráter econômico quando defendeu uma distribuição menos desigual da 

riqueza e da renda, de modo que promovesse a formação do capital humano”. 

 

Não existe extravagância mais prejudicial ao crescimento da riqueza nacional 

do que aquela negligência esbanjadora que permite que uma criança bem-

dotada, que nasça de pais destituídos, consuma sua vida em trabalhos 

manuais de baixo nível (MARSHALL, apud GIANNETTI, 1992, p.81). 

 

                                                           

1 O invento de Henry Bessemer, de 1855, foi o primeiro processo industrial de baixo custo para a 
produção em massa de aço a partir de ferro gusa fundido, com a remoção de impurezas do ferro pela 
oxidação com ar soprado através do ferro fundido.  
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Como ideia inicial, a “visão pré‑analítica” que se tem de um sistema 

econômico é a representada por um fluxo circular (Figura 2) isolado e fechado em si, 

que traduz os conceitos de interdependência e equilíbrio entre os vários processos 

produtivos do sistema econômico com a representação das trocas econômicas como um 

fluxo circular de bens e dinheiro entre os vários setores econômicos (CECHIN; VEIGA, 

2010, p.440), sem, contudo, contemplar o meio-ambiente. 

 

 
Figura 2 – Fluxo Circular 
Fonte: Adaptado pelo autor 

 

No começo do século XX, desenvolvem-se análises do estado natural de 

uma economia, o denominado “estado estacionário” do equilíbrio e das causas que 

podem afetar a taxa de variação no processo de desenvolvimento. Na obra The Theory 

of Economic Development, de 1912, Joseph Schumpeter considera que o início do 

processo de desenvolvimento se apresenta com a quebra do fluxo circular, através de 

inovações introduzidas pelos empresários, que causam a ruptura do estado estacionário 

de equilíbrio. Schumpeter (1997, p.74) acredita que o crescimento econômico apresenta 

uma característica apenas expansiva do fluxo circular, enquanto o desenvolvimento 

acontece na ruptura, causada por inovações tecnológicas, criadas por empresários 

inovadores, por vezes financiados pelo crédito bancário. Nesse momento, o processo 

produtivo deixa de ser rotineiro e passa a proporcionar um lucro extraordinário.  
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Entenderemos por “desenvolvimento”, portanto, apenas as mudan

econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, 

por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças emergindo 

na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 

desenvolvimento econômico é na p

mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que 

não há 

que o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado 

economi

arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e portanto a 

explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos 

que são descritos pela teoria econômica

 

Em outra perspectiva, 

Simon Kuznets analisa as diversas 

renda. Para Kuznets (1955, p.1)

mudanças de longo prazo n

distribuição da renda no decorrer do crescimento econômico de um país

determinam o nível secular e as tendências das desigualdades de renda

a hipótese de um “U” invertido para representar um aumento inicial da desigualdade de 

renda no curto prazo, que se reverteria no longo prazo, ao se impor o crescimento 

econômico (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 – Curva de Kuznets 
Fonte: adaptado pelo autor 

 

Entenderemos por “desenvolvimento”, portanto, apenas as mudan

econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, 

por sua própria iniciativa. Se se concluir que não há tais mudanças emergindo 

na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 

desenvolvimento econômico é na prática baseado no ato de que os dados 

mudam e que a economia se adapta continuamente a eles, então diríamos que 

não há nenhum desenvolvimento econômico. Pretenderíamos com isso dizer 

que o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado 

economicamente, mas que a economia, em si mesma sem desenvolvimento, é 

arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e portanto a 

explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos 

que são descritos pela teoria econômica (SCHUMPETER, 

perspectiva, no estudo Economic Growth and Income Inequality

diversas relações entre esse crescimento e a desigualdade de 

(1955, p.1), o tema central do seu estudo é a causa e 

mudanças de longo prazo na distribuição da renda pessoal, a desigualdade na 

renda no decorrer do crescimento econômico de um país

determinam o nível secular e as tendências das desigualdades de renda. 

invertido para representar um aumento inicial da desigualdade de 

que se reverteria no longo prazo, ao se impor o crescimento 
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econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, 
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na própria esfera econômica, e que o fenômeno que chamamos de 

rática baseado no ato de que os dados 
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desenvolvimento econômico. Pretenderíamos com isso dizer 

que o desenvolvimento econômico não é um fenômeno a ser explicado 

camente, mas que a economia, em si mesma sem desenvolvimento, é 

arrastada pelas mudanças do mundo à sua volta, e que as causas e portanto a 

explicação do desenvolvimento devem ser procuradas fora do grupo de fatos 

CHUMPETER, 1997, p.74). 

Income Inequality, 
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. Kuznets sugere 
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Essa mesma hipótese foi utilizada mais tarde para representar uma “Curva 

Ambiental de Kuznets” representativa de um aumento inicial de degradação ambiental 

de curto prazo, que se reverteria no longo prazo ao se impor o crescimento econômico, 

devido às preferências do consumidor, às imposições institucionais ou aos avanços 

tecnológicos (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 – Curva Ambiental de Kuznets 
Fonte: adaptado pelo autor 

 

Pioneiro nos estudos dos danos causados pelo crescimento econômico ao 

meio ambiente, Pigou, em The Economics of Welfare de 1932, propõe uma solução 

pública para resolver as externalidades negativas causadas pelo crescimento ao meio 

ambiente, ao atribuir valor monetário a essas externalidades e sugerir um ajuste de 

preços de mercado através da cobrança de taxas e impostos corretivos às atividades 

prejudiciais ao estoque de recursos naturais ou danosos ao meio ambiente, o “princípio 

poluidor pagador” (Gráfico 3). A solução de Pigou será adotada através da 

Recomendação C (72) 128, a partir de maio de 1972, pelo OECD.  

 

O princípio usado para alterar os custos das medidas de prevenção e controle 

da poluição, para estimular a utilização racional dos recursos ambientais 

escassos e para evitar distorções ao comércio e ao investimento 

internacionais, é o conhecido princípio do poluidor-pagador. Este princípio 

expressa que o agente poluidor deve suportar todos os custos do 

desenvolvimento das medidas acima mencionadas decididas pelas 

autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja num estado 

aceitável. Em outras palavras, o princípio do poluidor-pagador significa que 
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todos os custos dessas medidas devem se refletir no custo dos bens ou 

serviços que causem poluição na produção ou no consumo, e que essas 

medidas não devem ser acompanhadas de nenhum tipo de subsídio que crie 

distorções significativas no comércio internacional e investimento (OECD, 

1972, item 4). 

 

  

Gráfico 3 – Imposto Pigouviano 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

A solução de Pigou será usada por muitos governos até meados da década 

de sessenta, quando Ronald Coase (1960, p.1) publica sua “solução privada” de 

resolução das externalidades negativas em The Problem of Social Cost. O que ficou 

conhecido como Teorema de Coase afirma que, numa economia em que todos os ativos 

pertencem a alguém não há a necessidade de regulação por parte do governo, pois isto 

será feito pelo próprio mercado. Se os agentes envolvidos com as externalidades 

puderem negociar a partir de direitos de propriedade bem definidos pelo Estado e sem 

custos de transação, poderão negociar e chegar a um acordo em que as externalidades 

serão internalizadas. 

Uma nova fase dos estudos sobre o desenvolvimento será marcada pelo 

Relatório Meadows, produzido a pedido do Clube de Roma, ao colocar a questão do 

meio ambiente no centro das atenções. O relatório, uma publicação pioneira e que viria 

a se tornar a mais vendida sobre o tema até hoje, alerta para o crescimento exponencial 

da população, principalmente nas regiões menos desenvolvidas, e para os danos 

oriundos do modelo vigente de desenvolvimento ao desconsiderar a capacidade limitada 
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dos recursos naturais. Mas alerta também para os efeitos maléficos do crescimento 

econômico causados sobre o meio ambiente.  

 

Muitas pessoas estão concluindo com base em evidências significativas e 

razoavelmente objetivas, que a duração da vida da biosfera como uma região 

habitável para os organismos deve ser medida em décadas, em vez de em 

centenas de milhões de anos. Isso é totalmente culpa de nossa própria 

espécie. Só muito recentemente o homem tem-se preocupado com os efeitos 

de suas atividades sobre o meio ambiente. As tentativas científicas de medir 

tal efeito são ainda recentes e muito incompletas. Seguramente, não somos 

capazes, agora, de chegar a uma conclusão final sobre a capacidade que a 

terra tem de absorver a poluição (MEADOWS et al, 1972, p.67). 

 

As conclusões básicas do grupo de pesquisadores coordenado por Dennis 

Meadows (1972, p.20), foram: 

a) se as atuais tendências de crescimento da população mundial industrialização, 

poluição, produção de alimentos e diminuição de recursos naturais continuarem 

imutáveis, os limites de crescimento neste planeta serão alcançados algum dia 

dentro dos próximos cem anos. O resultado mais provável será um declínio súbito e 

incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial,  

b) é possível modificar estas tendências de crescimento e formar uma condição de 

estabilidade ecológica e econômica que se possa manter até um futuro remoto. O 

estado de equilíbrio global poderá ser planejado de tal modo que as necessidades 

materiais básicas de cada pessoa na Terra sejam satisfeitas, e que cada pessoa tenha 

igual oportunidade de realizar seu potencial humano individual,  

c) se a população do mundo decidir empenhar-se em obter este segundo resultado, em 

vez de lutar pelo primeiro, quanto mais cedo ela começar a trabalhar para alcançá-

lo, maiores serão suas possibilidades de êxito. 

Nessa mesma linha, crescem as assembleias internacionais sobre o meio 

ambiente. A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (UNEP, 

1972), a Conferência de Estocolmo, sem dúvida representa um marco histórico para a 

discussão da problemática ambiental ao discutir a necessidade do controle populacional 

e a redução do crescimento econômico e ao denunciar o sistema vigente de produção e 

acumulação de riqueza como devastador dos recursos naturais. Como alternativa ao 

antagonismo da concepção vigente de “crescimento a qualquer custo” de um lado ao 
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modelo de “crescimento zero” de outro, introduziu-se a abordagem 

“ecodesenvolvimentista”, um desenvolvimento atento ao trinômio eficiência econômica, 

equidade social e equilíbrio ecológico, representada anos mais tarde pelo Triple Botton 

Line de desenvolvimento (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Triple Botton Line 
Fonte: adaptado pelo autor. 

 

Em seu primeiro princípio, o Report of the United Nations Conference on 

the Human Environment (UNEP, 1972), produzido na Conferência de Estocolmo, 

afirma que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequada em um meio cuja qualidade lhe permite levar uma vida 

digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio 

para as gerações presente e futura. As políticas que promovem ou perpetuam o 

apartheid, a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de 

opressão e de dominação estrangeira continuam condenadas e devem ser eliminadas. No 

segundo princípio afirma que os recursos naturais da Terra, inclusos o ar, a água, o solo, 

a flora e a fauna, especialmente as amostras representativas dos ecossistemas naturais, 

devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma 

cuidadosa planificação ou regulamentação, segundo seja mais conveniente. 

Na Declaração de Cocoyoc (UNCTAD, 1974) da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, do Programa de Meio Ambiente das 

Nações Unidas (UNEP), são colocadas hipóteses relacionadas ao desenvolvimento e ao 
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meio ambiente: que a explosão populacional é decorrente da absoluta falta de recursos 

em alguns países, pois se verifica que quanto maior a pobreza de uma nação, maior é o 

seu crescimento demográfico; que a destruição ambiental também ocorre na pobreza 

pela extrema utilização dos recursos naturais; e que os países desenvolvidos têm uma 

parcela de culpa nos problemas globais uma vez que têm um elevado nível de consumo. 

A Conferência reconhece as ameaças tanto aos “limites internos" das necessidades 

humanas básicas quanto os "limites externos" dos recursos físicos do planeta, mas são 

otimistas ao afirmar que um novo sentido de respeito pelos direitos humanos 

fundamentais e para a preservação do planeta está surgindo. 

Com a publicação do documento Our Common Future (BRUNDTLAND, 

1987), elaborado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), Gro Harlem Brundtland apresenta uma das definições 

mais utilizadas para o desenvolvimento sustentável “como sendo aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades”. Esta definição sugere a necessidade de 

equilibrar duas preocupações, uma tem a ver com as necessidades presentes, ou 

“intrageracional”, e a outra diz respeito às necessidades no futuro, “intergeracional”. A 

Comissão considera que a pobreza generalizada não é mais inevitável. A pobreza não é 

apenas um mal em si, entretanto, o desenvolvimento sustentável requer a satisfação das 

necessidades básicas de todos e dar oportunidades a todos de cumprir suas aspirações 

para uma vida melhor. Um mundo onde a pobreza é endêmica sempre estará sujeito a 

catástrofes ecológicas. 

O Relatório apresenta um rol de medidas a serem adotadas: a limitação do 

crescimento populacional, a garantia de alimentação no longo prazo, a preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas, a diminuição do consumo de energia e 

desenvolvimento de tecnologias que admitam o uso de fontes energéticas renováveis, o 

aumento da produção industrial nos países pouco industrializados na base de 

tecnologias ecologicamente adaptadas, o controle da urbanização selvagem e integração 

entre campo e cidades menores e a satisfação das necessidades básicas das pessoas.  

De acordo com outra histórica publicação, o relatório Human Development 

Report (UNDP, 1990), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, o desenvolvimento é um processo de alargamento das escolhas das 

pessoas, com possibilidade de saúde, educação, padrão de vida decente, liberdade 
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política, direitos humanos garantidos e auto-respeito. Desenvolvimento é permitir que 

as pessoas tenham essas escolhas. O processo do desenvolvimento deve criar para as 

pessoas, individual e coletivamente, um ambiente propício a se levar vidas produtivas 

de acordo com suas necessidades e interesses. 

Em 1992 é realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como a Rio-

92, ECO-92 ou a Cúpula da Terra. Apesar da grande decepção da não participação dos 

Estados Unidos em importantes declarações, cresce o grau de consciência sobre o 

modelo de desenvolvimento adotado mundialmente e também dos perigos e das 

limitações que este apresenta. A percepção da relação entre desenvolvimento sócio-

econômico e as transformações do meio ambiente entra definitivamente no discurso 

oficial dos 106 chefes de Estado presentes e o surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável de concretiza. Na Conferência são apresentados o 

Convênio sobre a diversidade Biológica, a Convenção sobre as Mudanças Climáticas, a 

Declaração do Rio, a Declaração de Princípios sobre o uso das Florestas e a Agenda 21, 

um plano de 40 capítulos, que em seu preâmbulo apresenta: 

 

A humanidade se encontra em um momento de definição histórica. 

Defrontamo-nos com a perpetuação das disparidades existentes entre 

as nações e no interior delas, o agravamento da pobreza, da fome, das 

doenças e do analfabetismo, e com a deterioração contínua dos 

ecossistemas de que depende nosso bem-estar. Não obstante, caso se 

integrem as preocupações relativas a meio ambiente e 

desenvolvimento e a elas se dedique mais atenção, será possível 

satisfazer às necessidades básicas, elevar o nível da vida de todos, 

obter ecossistemas melhor protegidos e gerenciados e construir um 

futuro mais próspero e seguro. São metas que nação alguma pode 

atingir sozinha; juntos, porém, podemos - em uma associação mundial 

em prol do desenvolvimento sustentável (AGENDA 21, 1992). 

 

Simultaneamente a essas assembleias internacionais iniciadas em 1972, 

cientistas nacionais e internacionais, citados a seguir, dedicam-se a desenvolver e 

publicar estudos e pesquisas sobre o crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento 

sustentável. Conforme Guevara (2011, p.25), as alterações ambientais provocadas pelo 
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homem começaram a se tornar preocupantes entre o final da década e início dos anos da 

década de 1970.  

 

A partir daí, a concepção de meio ambiente antes restrita a aspectos físicos e 

biológicos, ampliou-se abrangendo o meio social, econômico, cultural 

passando a considerar a integração entre eles. Nesse período, uma 

progressiva tomada de consciência começou a mobilizar a sociedade em 

torno de fóruns internacionais. Ao mesmo tempo, a temática ambiental foi 

ganhando mais espaço em instituições governamentais, no pensamento de 

intelectuais e nos meios de comunicação (GUEVARA, 2011, p.25). 

 

Para Singer (1977, p.38), o produto total de uma sociedade pode crescer sem 

que essa sociedade se desenvolva, ou seja, o estudo do desenvolvimento não se 

confunde com o estudo do crescimento econômico. A noção de desenvolvimento 

implica em mudanças nas estruturas econômicas, sociais, políticas e institucionais.  

 

Podemos definir crescimento econômico, em seu sentido mais amplo, como o 

aumento contínuo, no tempo, do Produto Nacional Bruto, em termos reais. 

Em seu sentido mais restrito, crescimento econômico seria o aumento do 

produto per capita no período considerado para análise. Desenvolvimento 

econômico, no sentido que se dá mais comumente a esta expressão, é um 

processo de transformação qualitativa da estrutura de um país (SINGER, 

1977, p.38). 

 

Para Furtado (1983, p.90), o conceito de desenvolvimento compreende a ideia de 

crescimento, superando-a. O desenvolvimento se refere ao crescimento de um conjunto 

de estrutura complexa. Essa complexidade estrutural não é uma questão de nível 

tecnológico.  

 

Na verdade, ela traduz a diversidade das formas sociais e econômicas 

engendrada pela divisão do trabalho social. Porque deve satisfazer às 

múltiplas necessidades de uma coletividade é que o conjunto econômico 

nacional apresenta sua grande complexidade de estrutura. Esta sofre a ação 

permanente de uma multiplicidade de fatores sociais e institucionais que 

escapam à análise econômica corrente (FURTADO, 1983, p.90). 
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Segundo Furtado (2004, p.483), o “crescimento econômico, tal qual o 

conhecemos, vem se fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem 

seu afã de modernização, já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social 

subjacente”. Não é condição suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da 

população apenas dispor de recursos para investir. O crescimento se transforma em 

desenvolvimento apenas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das 

condições de vida da população. Essa transformação não se dá espontaneamente, ela é 

fruto da realização de um projeto ou expressão de uma vontade política. “As estruturas 

dos países que lideram o processo de desenvolvimento econômico e social não 

resultaram de uma evolução automática, inercial, mas de opção política orientada para 

formar uma sociedade apta a assumir um papel dinâmico nesse processo”.  

 

O desenvolvimento não é apenas um processo de acumulação e de aumento 

de produtividade macroeconômica, mas principalmente o caminho de acesso 

a formas sociais mais aptas a estimular a criatividade humana e responder às 

aspirações da coletividade (FURTADO, 2004, p.483). 

 

Furtado (1974, p.75) também responde à questão feita no estudo The Limits 

to Growth, de Meadows - sobre qual seria o impacto global se as atuais formas de vida 

dos povos ricos chegassem efetivamente a universalizar-se por todo o planeta - de forma 

clara: “se tal acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do 

meio ambiente seriam de tal ordem (ou, alternativamente, o custo do controle da 

poluição seria tão elevado) que o sistema econômico mundial entraria necessariamente 

em colapso”. Furtado finaliza com a conclusão de que a hipótese de generalização 

global das formas de consumo que prevalecem nos países desenvolvidos, não tem 

sustentabilidade dentro das possibilidades evolutivas do sistema capitalista.  

 

O interesse principal do modelo que leva a essa ruptura cataclísmica está em 

que ele proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida criado 

pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, 

em termos de depredação do mundo físico, desse estilo de vida, é de tal 

forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao 

colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de 

sobrevivência da espécie humana. Temos assim a prova definitiva de que o 

desenvolvimento econômico – a ideia de que os povos pobres podem algum 
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dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos – é simplesmente 

irrealizável. Sabe-se agora de forma irrefutável que as economias da periferia 

nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às economias que formam 

o atual centro do sistema capitalista (FURTADO, 1974, p.75). 

 

Conforme Morin e Kern (1993, p.58), a questão do desenvolvimento deve 

ser problematizada, não só sob a perspectiva dos modelos “capitalista/socialista”, mas 

também sob o ponto de vista cultural e ecológico. A ideia de desenvolvimento foi a 

idéia-chave dos anos do pós-guerra, havia um mundo considerado desenvolvido 

dividido em dois, um  capitalista  e o outro socialista, e ambos procurava levar seu 

modelo de desenvolvimento ao terceiro mundo. Hoje, após os diversos fracassos de 

ambos, do desenvolvimento do modelo capitalista  ocidental e da crise do comunismo 

que levou à falência do modelo socialista de desenvolvimento, ainda há uma crise 

mundial do desenvolvimento.  

Para Sachs (2007, p.293), o desenvolvimento entrou na agenda internacional 

após 1945, por causa da necessidade da recuperação das economias destruídas pela 

Segunda Grande Guerra e pela necessidade da emancipação das antigas colônias. O 

objetivo inicial foi a da equiparação do desenvolvimento com o crescimento econômico, 

uma vez que os países estavam em ruínas. O desenvolvimento foi associado com o 

crescimento econômico, visto como uma condição necessária, mas de maneira alguma 

suficiente, para a sua efetivação, “do ponto de vista social, os mesmos ritmos de 

crescimento podem levar ao desenvolvimento, ao mau desenvolvimento ou até mesmo 

ao desdesenvolvimento”. É tentador definir desenvolvimento de um “ponto de vista 

organicista: germinação, crescimento, maturação, decadência e decomposição”, uma 

vez que a palavra foi adaptada das ciências naturais, mas o assunto é muito mais 

complexo, pois o “desenvolvimento socioeconômico é um processo histórico em 

evolução, que depende, pelo menos em parte, da imaginação, dos projetos e das 

decisões dos seres humanos” e que depende em muito das limitações do meio ambiente.  

 

Desse modo, desenvolvimento pode ser compreendido como um processo 

intencional e autodirigido de transformação e gestão de estruturas 

socioeconômicas, direcionado no sentido de assegurar a todas as pessoas uma 

oportunidade de levarem uma vida plena e gratificante, provendo-as de meios 

de subsistência decentes e aprimorando continuamente seu bem-estar, seja 
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qual for o conteúdo concreto atribuído a essas metas por diferentes 

sociedades em diferentes momentos históricos (SACHS, 2007, p.293). 

 

Para facilitar a compreensão do conceito de sustentabilidade, Sachs (1993, 

p.37) divide a sustentabilidade em cinco grupos (Figura 4):  

 

 
Figura 4 – Classificação de Sachs para as Sustentabilidades 
Fonte: adaptado pelo autor 
 

a) a sustentabilidade social, que se refere à melhoria da qualidade de vida e à maior 

igualdade da sociedade,  

b) a sustentabilidade econômica, que se refere a uma alocação e gerenciamento 

eficiente dos recursos em geral e pela regularidade de fluxos do investimento 

público e privado, 

c) a sustentabilidade ecológica, que se refere à base física do processo de crescimento 

e tem como objetivo a manutenção de estoques dos recursos naturais, incorporados 

as atividades produtivas,  

d) a sustentabilidade espacial, que se refere às questões da ocupação territorial, na 

busca da mais equilibrada configuração rural-urbana,  e  

e) a sustentabilidade cultural, que se refere ao processo normativo de 

ecodesenvolvimento privilegiando as soluções particulares de cada ecossistema, 

cultura e local.  
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Nessa mesma linha, Georgescu-Roegen (1995, p.84) discute, na 

“bioeconomia”, o conceito econômico de “decrescimento” e conclui que o crescimento 

econômico não é sustentável para o ecossitema global. Considera a existência de uma 

confusão nas discussões sobre o tema crescimento porque o termo é usado em múltiplos 

significados. Há crescimento apenas quando há aumentos na produção per capita de 

bens, o que significa um empobrecimento dos recursos disponíveis. O desenvolvimento 

significa a introdução de inovações.  

Para Morin e Le Moigne há, entre os homens, um princípio da auto-eco-

organização, onde os seres vivos são seres auto-organizadores que se autoproduzem 

indefinidamente e utilizando a energia para salvaguardar sua autonomia.  

 

Como eles têm necessidade de gastar energia, de informação e de 

organização no seu meio ambiente, sua autonomia é inseparável dessa 

dependência, e é preciso, pois, concebê-los como seres auto-eco-

organizadores. O principio da auto-eco-organização vale, evidentemente de 

maneira especifica, para os humanos que desenvolvem sua autonomia, 

dependendo da sua cultura, e para as sociedades que dependem do seu meio 

ambiente geoecológico (MORIN; LE MOIGE, 2000, P.210). 

 

Morin (2005, p.243) entende que todo ser aberto age e retroage em seu 

ambiente : “toda atividade produtora tem efeitos múltiplos, diversos, complexos sobre o 

ambiente. A práxis transforma: as exportações não são a restituição das importações, o 

devolvido não é o retirado”. O ambiente externo se modifica, se transforma e se adapta 

por causa dos efeitos das ações, das reações, dos produtos e dos subprodutos. 

 

A mais prodigiosa de todas as transformações de ambiente que se possa 

conceber é evidentemente a operada pelos sóis, que, cada um a partir de uma 

nuvem gasosa, criam e continuam a criar um universo de uma riqueza, de 

uma vedadeira variedade, de uma complexidade extraordinaria. 

A transformação é dupla. Um ser-máquina pode criar o que há de mais 

organizado, organizante, quer dizer, trazer complexidade e organização ao 

ambiente. Mas, fazendo isso, necessariamente ele rejeita a energia degradada, 

subprodutos, dejetos, e a práxis mais ricamente organizacional tende, de uma 

certa forma, que pode ser ao mesmo tempo complementar, concorrente e 

antagônica, a reorganizar e a desorganizar seu ambiente.  
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Assim, os seres vivos transformam seu ambiente; autoproduzindo-se, e se 

alimentam e co-produzem seu ecossistema, sempre o degradando por suas 

poluições, seus dejetos, suas predações (animais) e suas depredações 

(humanas) (MORIN, 2005, p.243). 

 

Para Bellen (2006, p.13), “a reflexão sobre o tema desenvolvimento, 

juntamente com a pressão exercida pela antroposfera sobre a ecosfera, levou ao 

crescimento da consciência sobre os problemas ambientais gerados por padrões de vida 

incompatíveis com o processo de regeneração do meio ambiente”. Essa reflexão, que 

começa a surgir a partir da década de 1970, vai levar ao surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável. A questão que se coloca, então, é como o 

desenvolvimento sustentável pode ser definido e operacionalizado. No entendimento de 

Dowbor (2000, p.2), conceitos como desenvolvimento social, meio ambiente, ética e 

outras idéias nascem de maneira conturbada, nesta nova discussão sobre o 

desenvolvimento humano. Porém, centrar-se no crescimento econômico e esperar que o 

resto aconteça aos moldes da escola austríaca do Ludwig von Mises Institute, em um 

processo de trickle down
2, não é realista, e “faz parte da utopia dos equilíbrios naturais, 

versão liberal das ilusões sociais”.  

 

A compreensão do bem público está se tornando razoavelmente consensual. 

Da eficiência econômica não decorre naturalmente a justiça social, ou o 

respeito ao meio ambiente. Da mesma forma, tentar centrar tudo na justiça 

social sem assegurar os recursos econômicos dos investimentos sociais tem 

pouco sentido. E naturalmente nem as ações sociais nem as atividades 

econômicas terão qualquer sentido se continuarmos a destruir o planeta. O 

objetivo geral resume-se assim nesta fórmula bastante simples que hoje 

encontramos nos textos das Nações Unidas: precisamos de um 

desenvolvimento economicamente viável, socialmente justo, e sustentável em 

termos ambientais. Atingir um dos objetivos sem atentar para os outros 

simplesmente não resolve a questão. E não basta dizer que o sistema vigente 

é menos ruim do que todos outros: é menos ruim cair do décimo-quinto 

andar, e não mais do vigésimo? (DOWBOR, 2000, p.4) 

 

                                                           

2 A expressão literal “cair para baixo” é usada para traduzir a teoria econômica que defende que o 
aumento da riqueza dos mais ricos reverterá para as demais classes automaticamente.  Disponível em 
<http://www.mises.org.br/About.aspx>. 
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Nesse sentido, Solow (1992) considera que o desenvolvimento sustentável é 

aquele capaz de permitir que a geração futura tenha o mesmo padrão que a atual 

geração, e que aquela possa fazer o mesmo, e assim, sucessivamente.  

 

Para Solow (1993), do ponto de vista da análise econômica, o 

desenvolvimento sustentável compreende o fluxo máximo de produto/renda 

que pode ser gerado a partir de um estoque de capital em expansão, 

obedecida a exigência da sua conservação. Essa exigência tem um papel 

fundamental; se a atual geração deixar para as gerações futuras um estoque 

de capital que não seja menor que o existente no presente, nossos 

descendentes terão condições de usar esse capital para gerar, pelo menos, o 

mesmo nível de bem-estar que usufruímos hoje. E também se aplica aos 

nossos descendentes a injunção da conservação do capital (MUELLER, 

2005, p.700). 

 

Lawn (2003, p.3) considera que o desenvolvimento sustentável significa 

coisas diferentes para pessoas diferentes. Isso porque o conceito de desenvolvimento 

sustentável é utilizado em variados locais e variados contextos, por pessoas de diversas 

origens culturais e para finalidades distintas. Também, porque os diversos debates sobre 

o desenvolvimento sustentável têm sido influenciados por uma ampla gama de pontos 

de vista sobre a relação entre os seres humanos, sistemas econômicos e para o ambiente 

natural do qual eles fazem parte, e, como não poderia ser diferente, existem as mais 

diversas opiniões a respeito de como o desenvolvimento sustentável deve ser medido e 

o que é necessário caminharmos em direção à meta de um desenvolvimento sustentável. 

Esses debates acadêmicos, técnicos e políticos, entre as diversas correntes 

de pensamento sobre o tema refletem nas recentes assembleias internacionais. O 

relatório da UNECE/OECD/Eurostat (2008, p.12) observa claramente duas perspectivas 

no tratamento do desenvolvimento sustentável, uma conhecida como a “visão 

integrada”, que considera que a meta do desenvolvimento sustentável é garantir tanto o 

bem-estar daqueles que vivem atualmente quanto o das gerações futuras, e outra 

conhecida como a “visão orientada”, onde a preocupação do desenvolvimento 

sustentável deve estar limitada apenas a garantir o bem-estar das gerações futuras.  

Para o Banco Mundial (2011, p.41), a interligação entre segurança e 

desenvolvimento é discutida dentro da noção de segurança humana, que contempla a 
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libertação do medo, a libertação da carência e a liberdade para viver com dignidade. 

Reconhecendo a importância da segurança humana e da sua ênfase em colocar as 

pessoas no centro do foco, o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial de 2011 

utiliza o termo “segurança cidadã” para intensificar a perspectiva na libertação da 

violência física e libertação do medo da violência. 

Sob uma outra perspectiva, no contexto jurídico-ambiental internacional, o 

que se percebe é o avanço da aceitação da ideia do desenvolvimento sustentável, 

refletido, inclusive, na forma de tributação. A “ecotributação” já é uma realidade em 

diversos países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Itália, Reino Unido, 

Espanha e Portugal (TUPIASSU, 2006, p.163). No contexto nacional, conforme Silva 

(1994, p.26) considera, temos o exemplo da constituição de 1988, primeira Carta do 

país a tratar, em termos amplos e modernos, a questão ambiental. Pode-se até dizer que 

ela é uma constituição eminentemente ambientalista, ao apresentar, no título da ordem 

social, especificamente um capítulo sobre o meio ambiente.  

 

Capítulo VI - Do Meio Ambiente 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético; 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V - 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; 
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VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 

coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade. 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 

público competente, na forma da lei. 

§ 3º 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. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por 

ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 

definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas (BRASIL, 

2010, p.36).  

 

Pelo exposto, percebe-se o crescente grau de consciência mundial sobre a 

necessidade de modelos de desenvolvimento que propiciem de alguma forma a 

eficiência econômica, a equidade social e o equilíbrio ecológico. Não obstante a 

dificuldade imposta pelos ditames da economia neoliberal vigente e pelos leais 

seguidores da política do trickle down, segue os esforços no sentido de novos modelos 

sociais. Um claro e atual exemplo desses esforços é a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada na cidade do Rio de Janeiro em 

junho de 2012. Conhecida como Rio+20, a conferência marcará o vigésimo aniversário 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que 

ocorreu na capital carioca em 1992, e os dez anos da Cimeira Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em Johanesburgo, na África do Sul, em 2002. 

Organizado em conformidade com a Resolução 64/236 da Assembleia Geral da ONU, 

de março de 2010, além de renovar o compromisso mundial em torno da 

sustentabilidade, o evento será uma oportunidade de se avaliar o progresso alcançado 
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nos últimos 20 anos, as lacunas ainda existentes na efetivação dos acordos 

internacionais e os desafios novos e emergentes. Nesse sentido, a Secretaria da 

Conferência preparou uma série de temas básicos a serem discutidos e analisados: 

segurança alimentar; água; energia; cidades; empregos verdes com inclusão social; 

oceanos, mares e pequenos povoados insulares em desenvolvimento; desastres naturais; 

mudanças climáticas; florestas e biodiversidade; degradação e desertificação do solo; 

montanhas; químicos e resíduos; consumo e produção sustentáveis; educação; e 

igualdade de gênero. Baseada nos três pilares, econômico, social e ambiental, e com as 

perspectivas local, regional e global, a Rio+20 tratará basicamente de dois temas: da 

“economia verde” no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza, e do quadro institucional e estrutura de governança para o desenvolvimento 

sustentável no âmbito das Nações Unidas. Para Feldmann, “os limites do planeta que 

estão sendo ultrapassados precisam ser reconhecidos pelos países e fazer parte das 

discussões e, além disso, a agenda da Rio+20 precisa ser mais inovadora e permitir 

maior participação de governos locais” (FELDMANN, 2012). Ter resultados favoráveis 

e imediatos é o desafio inadiável que se apresenta à nossa geração. 

 

Pode-se comprovar que a economia está em conflito com os sistemas naturais 

da Terra nas notícias diárias de colapso de pesqueiros, encolhimento de 

florestas, erosão de solos, deterioração de pradarias, expansão de desertos, 

aumento constante dos níveis de dióxido de carbono (CO2), queda de lençóis 

freáticos, aumento da temperatura, tempestades mais destrutivas, 

derretimento de geleiras, elevação do nível do mar, morte de recifes de coral 

e desaparecimento de espécies. Essas tendências, que assinalam uma relação 

cada vez mais estressada entre a economia e o ecossistema da Terra, estão 

causando prejuízos econômicos cada vez maiores. A certa altura, isso poderá 

subjugar as forças mundiais do progresso e levar ao declínio econômico. O 

desafio de nossa geração é reverter essas tendências, antes que a deterioração 

ambiental conduza a um declínio econômico de longo prazo, como ocorreu 

com tantas outras civilizações anteriores (BROWN, 2003, p.4). 

 

 

1.3. As bases informacionais 

Apresentados os conceitos e interpretações sobre o tema desenvolvimento, a 

etapa seguinte é a da identificação ou a informação do fenômeno observado: tanto das 
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indicações dos benefícios sociais que são gerados pelo crescimento das atividades 

econômicas, quanto o próprio desempenho institucional enquanto provedor desses 

benefícios sociais. Putnam (2005, p.26) lembra que há muito a ciência social 

comparativa trabalha para compreender a dinâmica desse desempenho institucional.  

 

Na literatura existente, identificam-se três correntes de pensamento para 

explicar esse desempenho: (1) enfatizar o projeto institucional, derivada dos 

estudos jurídicos formais, onde admite-se que o governo representativo 

viável depende da boa arrumação de suas partes e de uma razoável dose de 

sorte na vida econômica e nas questões institucionais, (2) enfatizar os fatores 

sócio-econômicos, derivada da ideia político-social que as perspectivas da 

verdadeira democracia dependem do desenvolvimento social e do bem-estar 

econômico e (3) que destaca a importância nos fatores sócio-culturais no 

desempenho das instituições democráticas (PUTNAM, 2005, p.26).  

 

Em qualquer dos três casos, a discussão sobre as medidas e ou metodologias 

de indicação e a clara necessidade de se conhecer a realidade da vida humana, de se 

medir, avaliar e informar os mais variados aspectos da sociedade mostra-se relevante 

diante da exigência de posicionarmo-nos sobre qual realidade futura a nossa civilização 

herdará. Para tanto, essa indicação deve exprimir, como medida numérica, a informação 

de uma determinada realidade do nosso mundo, ser construída sobre uma determinada 

metodologia de bases matemáticas, e vir de encontro à necessidade do conhecimento, da 

informação ou da avaliação de uma realidade social. Sua legitimação como medida e 

informação dessa realidade da vida humana deve, fundamentalmente, contemplar a 

convenção social vigente. Deve-se considerar essa legitimação contextualizada, 

temporal e socialmente, dentro do que é valorizado, do que tem valor num dado e 

singular momento. Dessa forma, um indicador econômico “é um conjunto de dados 

estatísticos, passíveis de mudança e oscilações, capaz de dar uma ideia do estado de 

uma economia em determinado período ou data” (SANDRONI, 2005, p.418). Um 

indicador pode ser entendido como uma ferramenta facilitadora da percepção de uma 

tendência ou fenômeno não facilmente observável, encerrando a capacidade de informar 

a evolução de uma determinada característica (HAMMOND et al, 1995, p.1).  Na sua 

construção, deverá ser observada a sequência de relação entre dados primários, dados 
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analisados, indicadores e índices, num diagrama que denominam de “pirâmide de 

informações” (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Pirâmide de informações de Hammond 
Fonte: Hammond et al, 1995 

 

Jannuzzi (2009, p.15) considera como atributo fundamental a relevância 

social da temática à qual o indicador se refere para justificar sua produção e legitimar 

seu emprego no processo de análise, formulação e efetivação de políticas públicas. 

Além disso, o indicador deve possuir duas importantes propriedades: “validade de 

constructo e confiabilidade”. Para ele, “é recente o desenvolvimento científico da 

organização de sistemas abrangentes de mediação das transformações sociais e a 

avaliação de desempenho das políticas sociais nas sociedades”. 

 

Um indicador social é uma media em geral quantitativa dotada de significado 

social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um 

conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou 

programática (para formulação de políticas). É um recurso metodológico, 

empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 

social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 

Para a pesquisa acadêmica, o Indicador Social é, pois, o elo de ligação entre 

os modelos explicativos da Teoria Social e a evidência empírica dos 

fenômenos sociais observados. Em uma perspectiva programática, o 

Indicador Social é um instrumento operacional para monitoramento da 

realidade social, para fins de formulação e reformulação de políticas públicas 

(JANNUZZI, 2009, p.15). 
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As primeiras tentativas de se construir um conjunto de dados estatísticos que 

pudesse representar o estado da economia ou de uma realidade social, conforme 

Rossetti (2009, p.15), foram feitas nos meados de século XVII. Consolidaram-se nas 

metodologias desenvolvidas por Simon Kuznets e Richard Stone no Sistema de Contas 

Nacionais, em 1934, e por Wassily Leontief na Matriz Insumo-Produto, na década de 

1940, com base nas teorias de Keynes e Schumpeter sobre os agregados econômicos e 

fluxo circular. O Sistema de Contas Nacionais inclui as categorias dos fluxos de bens e 

serviços cujo principal indicador é o Produto Interno Bruto, uma medida estatística e 

contábil do total de bens e serviços finais produzidos, obtido pelo somatório dos valores 

adicionados, pelos agentes econômicos residentes em uma dada economia, em 

determinado tempo, independentemente do seu destino: vendas, consumo ou estoque. 

No final dos anos sessenta, cresce a corrente de pensamento questionando a validade do 

uso do PIB como medidor do bem-estar econômico. Em artigo pioneiro, Is Growth 

Obsolete?, Willian Nordhaus e James Tobin (1972, p.512) mostram que a maximização 

do Produto Bruto não é um objetivo adequado de política, uma vez que ele é um índice 

de produção e o objetivo final da atividade econômica é o consumo. Para os autores, a 

grande questão levantada pelos críticos de crescimento econômico é se todos estão 

crescendo de maneira significativa e se as estatísticas do Produto Nacional Bruto dão 

respostas de medidas de bem-estar econômico. Nesse sentido, nos meados da década de 

sessenta, crescem as evidências do descompasso entre crescimento econômico e 

melhoria das condições sociais da população em países do terceiro mundo.  

 

A despeito do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), persistiam altos 

níveis de pobreza e acentuavam-se as desigualdades sociais em vários países. 

Crescimento econômico não era, pois, condição para garantir o 

Desenvolvimento Social. O indicador PIB per capita, até então usado como 

proxy de nível de desenvolvimento socioeconômico pelos países, mostrava-se 

cada vez menos apropriado como medida representativa do bem-estar social 

(JANNUZZI, 2009, p.15). 

 

Em termos de metodologia, o que herdamos, segundo Dowbor (2007, p.17), 

é um sistema de contas nacionais desenvolvido na década de 50, no quadro das Nações 

Unidas, e que nos fornece o Produto Interno Bruto: 
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O PIB não mede o bem-estar. Esta constatação de Jean Gadrey e de Jany-

Catrice, autores de um excelente estudo sobre o estado da arte dos 

indicadores de riqueza, é hoje de suma importância. Na realidade, o PIB 

mede o valor dos bens e serviços comerciais produzidos durante um ano. 

Nada diz sobre a riqueza acumulada numa sociedade, nem se o PIB elevado 

está sendo atingido às custas da venda do capital natural (o petróleo dos 

países produtores, por exemplo), nem sobre a queixa da dona de casa que 

constata que quem plantou e colheu um pé de alface contribuiu para o PIB do 

país, enquanto ela que comprou, lavou, picou e serviu a salada não contribuiu 

com nada. O PIB se interessa apenas pelo equivalente monetário de um grupo 

restrito de atividades (DOWBOR, 2007, p.17). 

 

Gadrey e Jany-Catrice (2006, p.24) consideram que os diversos indicadores 

econômicos e sociais não são apenas reflexos passivos dos fenômenos avaliados, mas 

“também fazem parte, com outros elementos de nosso ambiente informacional, daquilo 

que organiza nossas molduras cognitivas, nossa visão do mundo, nossos valores, nossos 

julgamentos”. Dessa forma, a problemática dos indicadores de riqueza diz respeito a 

toda a sociedade e a todos os cidadãos, e a observada predominância de determinados 

indicadores não é, portanto, imparcial. Exige, por isso, que se abram as discussões e 

debates, atualmente restritos a um pequeno círculo de especialistas. 

 

Vamos mais longe. Muitos dos indicadores sintéticos que encontraremos 

repousam em variantes de noção de “bem-estar” coletivo no âmbito de um 

país. Ora, existem objeções clássicas a respeito da impossibilidade de 

“agregar as preferências individuais”, na tentativa de obter uma noção 

coletiva de “bem-estar”. Essa impossibilidade é “demonstrada” 

matematicamente com base em hipóteses muito específicas, em que se 

apresentam aos indivíduos certas preferências, que eles não podem discutir 

entre si com o objetivo de alterá-las e conciliá-las, e nas quais as opções são 

fechadas (GADREY; JANY-CATRICE, 2006, p.24). 

 

Mas, se de um lado, as indicações e medidas de crescimento e 

desenvolvimento há muito são estudadas, de outro, depara-se com o apenas recente 

debate sobre os efeitos desse crescimento e desse desenvolvimento sobre o meio-

ambiente e com a devida proteção dos recursos naturais, cada vez mais escassos. 

Percebe-se, então, que a moderna concepção de desenvolvimento como um direito 
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social procura exprimir os anseios éticos e econômicos de uma distribuição equitativa, 

equilibrada e sustentável, dos bens e benefícios produzidos e ou oferecidos pelo planeta. 

Dowbor completa: 

 

Cabe aqui lembrar a importância que foi o surgimento, em 1990, do Relatório 

sobre o Desenvolvimento Humano, das Nações Unidas, que sugere uma 

fórmula simples mas poderosa: temos de assegurar uma sociedade 

economicamente viável, socialmente justa, e ambientalmente sustentável. Na 

medida em que esta articulação de objetivos está se tornando aceita de forma 

generalizada, com a disponibilização anual de um balanço mundial que cruza 

os três enfoques, e com todas as limitações dos estudos gerais, temos aí um 

“norte” de grande importância. Na academia, ainda temos dificuldades, pois 

algumas áreas científicas estudam o social, outras o econômico, outras ainda 

o ambiental, quando as iniciativas têm de ser vistas simultaneamente sob os 

três ângulos. A segmentação está sendo cada vez mais claramente contestada, 

pois impede a visão sistêmica do processo (DOWBOR, 2010, p.15). 

 

Deparamo-nos com a necessidade de indicadores que possibilitem a 

avaliação de uma política abrangente, que contemple o “norte” do triple bottow line. 

Nesse sentido, o tema central de uma política abrangente para o desenvolvimento 

sustentável passa a ser a coordenação das diferentes políticas setoriais com o objetivo de 

encontrar o equilíbrio entres as conflitantes perspectivas sociais, econômicas e 

ecológicas e os indicadores-chave para descrever problemas sob a perspectiva da 

sustentabilidade devem servir como instrumento de controle o desempenho geral das 

medidas políticas e representar uma ferramenta de comunicação dirigida ao público em 

geral e a mídia (LAWN, 2006, p.1). 

Na classificação de Veiga (2010, p.44), grande parte dos tradicionais 

indicadores de bem-estar tem origem em informações oriundas das contabilidades 

nacionais e, com a perspectiva da sustentabilidade, outras abordagens foram utilizadas, 

caracterizando três grupos de ferramentas de avaliação do desenvolvimento: 

a) a construção de grandes e ecléticas coleções, ou dashboards,  

b) índices compostos ou sintéticos, com várias dimensões, cujas variáveis costumam 

ser alguns dos dados pinçados das mencionadas coleções, e 

c) índices focados no grau de sobreconsumo, subinvestimento ou excessiva pressão 

sobre recursos.  
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Também, no sentido de auxiliar o desenvolvimento e utilização de medidas 

de mensuração e avaliação do desenvolvimento, os Princípios de Bellagio, resultado do 

trabalho realizado por um grupo de especialistas e pesquisadores de diversos países 

reunidos em novembro de 1996 no Centro de Conferências de Bellagio apoiados pela 

Fundação Rockfeller, servem de guia e orientação. De acordo com Hardi e Zdan, esses 

princípios servem como diretrizes para o conjunto do processo de avaliação, incluindo a 

escolha e concepção de indicadores, sua interpretação e comunicação do resultado e 

devem ser aplicados como um conjunto completo, sendo orientados para melhorar as 

atividades de avaliação de grupos comunitários, organizações não-governamentais, 

corporações, governos nacionais ou instituições internacionais (HARDI; ZDAN, 1997, 

p.1). Os dez princípios de Bellagio que envolvem as etapas do processo de 

desenvolvimento de indicadores são:  

1) visão condutora e meta, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve ser 

guiada por uma visão clara do que seja desenvolvimento sustentável e das metas 

que definam essa visão,  

2) perspectiva holística, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve incluir 

uma revisão do sistema todo e de suas partes; considerar o bem-estar dos 

subsistemas ecológico, social e econômico, seu estado atual, bem como sua direção 

e sua taxa de mudança, de seus componentes, e a interação entre as suas partes; e 

considerar as consequências positivas e negativas da atividade humana de um modo 

a refletir os custos e benefícios para os sistemas ecológico e humano, em termos 

monetários e não monetários, 

3) elementos essenciais, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve 

considerar a equidade e a disparidade dentro da população atual e entre as gerações 

presentes e futuras, lidando com a utilização de recursos, consumo excessivo e 

pobreza, direitos humanos e acessos a serviços; considerar as condições ecológicas 

das quais a vida depende; e considerar o desenvolvimento econômico e outros 

aspectos que não são oferecidos pelo mercado e contribuem para o bem-estar social 

e humano, 

4) alcance adequado, avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve adotar um 

horizonte de tempo suficientemente longo para abranger as escalas de tempo 

humana e dos ecossistemas atendendo às necessidades das futuras gerações, bem 

como da geração presente em termos de processo de tomada de decisão em curto 
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prazo; definir o espaço de estudo para abranger não apenas impactos locais, mas, 

também, impactos de longa distância sobre pessoas e ecossistemas; e construir um 

histórico das condições presentes e passadas para antecipar futuras condições,  

5) enfoque prático, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve ser baseada 

em um sistema organizado que relacione as visões e metas dos indicadores e os 

critérios de avaliação; um número limitado de questões-chave para análise; um 

número limitado de indicadores ou combinação de indicadores para fornecer um 

sinal claro do progresso; na padronização das medidas quando possível para 

permitir comparações; e na comparação dos valores dos indicadores com as metas, 

valores de referência, padrão mínimo e tendências,  

6) abertura, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve construir os dados 

e indicadores de modo que sejam acessíveis ao público; e tornar explícitos todos os 

julgamentos, suposições e incertezas nos dados e nas interpretações,  

7) comunicação eficaz, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve ser 

projetada para atender às necessidades do público e do grupo de usuários; ser feita 

de uma forma que os indicadores e as ferramentas estimulem e engajem os 

tomadores de decisão; e procurar a simplicidade na estrutura do sistema e utilizar 

linguagem clara e simples, 

8) ampla participação, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve obter 

ampla representação do público: profissional, técnico e comunitário, incluindo 

participação de jovens, mulheres e indígenas para garantir o reconhecimento dos 

valores, que são diversos e dinâmicos; e garantir a participação dos tomadores de 

decisão para assegurar uma forte ligação na adoção de políticas e nos resultados da 

ação, 

9) avaliação contínua, a avaliação do progresso rumo à sustentabilidade deve 

desenvolver a capacidade de repetidas medidas para determinar tendências; ser 

interativa, adaptativa e responsiva às mudanças, porque os sistemas são complexos 

e se alteram frequentemente; ajustar os objetivos, sistemas e indicadores com os 

novas visões decorrentes do processo; e promover o desenvolvimento do 

aprendizado coletivo e o respostas necessárias para a tomada de decisão, e 

10) capacidade institucional, a continuidade na avaliação rumo ao desenvolvimento 

sustentável deve ser assegurada pela delegação clara de responsabilidade e 

provimento de suporte constante no processo de tomada de decisão; provimento de 
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capacidade institucional para a coleta de dados, sua manutenção e documentação; e 

apoio ao desenvolvimento da capacitação local de avaliação. 

Finalmente, Stiglitz, Sen e Fitoussi (2009), no Report by the Commission on 

the Measurement of Economic Performance and Social Progress concluem que existem 

três problemas bem diferentes: uma coisa é medir desempenho econômico (que não 

deve ser medido pela produção e sim pela renda), outra é medir qualidade de vida ou 

bem-estar (que só pode ser medida por um índice composto e sofisticado, não o Índice 

de Desenvolvimento Humano), e uma terceira é medir a sustentabilidade do 

desenvolvimento (que precisa ser medido com indicadores físicos). Também, 

lembrando Hammond et al (1995, p.33), não podemos esquecer de considerar o aspecto 

que cada nação tem suas próprias prioridades e características para a coleta e análise de 

dados, as quais refletem suas necessidades internas na gestão dos seus recursos e na 

suas regulamentação ambiental.  

Percebe-se, portanto, a complexidade e abrangência dos conceitos 

crescimento, desenvolvimento e, contemporaneamente, desenvolvimento sustentável. 

Tais conceitos apresentam uma variedade de definições e interpretações que muitas 

vezes se confundem, outras tantas se opõem e há a clara necessidade de uma melhor 

caracterização, compreensão e limitações do tema, dada sua importância em termos de 

orientação geral da sociedade. Dessa forma, seguindo o roteiro proposto, no próximo 

Capítulo serão tratadas e discutidas as perspectivas de desenvolvimento e de justiça de 

Sen, iniciando por sua crítica aos modelos da Teoria Clássica de Smith, do utilitarismo 

de Bentham e Mill, sua discussão com as concepções de justiça de Rawls e do 

libertarismo de Nozick, finalizando com sua perspectiva das liberdades instrumentais, e 

finalmente a concepção de Sen sobre o desenvolvimento sustentável.   
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CAPÍTULO II – AS LIBERDADES INSTRUMENTAIS DE AMARTYA SEN 

 

O objetivo deste Capítulo II é o de apresentar e discutir o conceito de 

desenvolvimento de Amartya Sen. Serão apresentadas concepções econômicas que 

auxiliaram na formação do pensamento econômico contemporâneo e antecederam a 

abordagem normativa de Sen. Iniciaremos com a crítica de Sen à perspectiva clássica de 

Smith, passando pelos utilitaristas de Bentham e Mills, pela ideia de justiça de Rawls e 

pelo libertarismo de Nozick. Finalmente apresentaremos a abordagem normativa do 

desenvolvimento como liberdade e as liberdades instrumentais de Amartya Sen. 

Economista indiano nascido em Santiniketan em 1933, Amartya Sen é de 

família originária de Dhaka, capital de Bangladesh. Filho do professor de química da 

Universidade de Dhaka, Ashutosh Sen e da professora de sânscrito Kshiti Mohan Sen, 

morou com os pais em Mandalay, Burma. Foi educado em Santiniketan e na St. 

Gregory's School de Dhaka, formou-se em Economia no Presidency College de Calcuta, 

obtendo Ph.D. pelo Trinity College de Cambridge. Foi professor titular da Delhi School 

of Economics, da London School of Economics, da Oxford University e da Harvard 

University. Em 1998 tornou-se Reitor do Trinity College, de Cambridge, tendo recebido 

nesse mesmo ano o Prêmio Nobel de Economia por seus trabalhos teóricos na área 

social e por ter contribuído para uma nova compreensão dos conceitos sobre miséria, 

fome, pobreza e bem-estar social em regiões pobres nos quais a atividade principal é a 

agricultura. Foi presidente da Econometric Society, da International Economic 

Association, da Indian Economic Association e da American Economic Association. 

Em 1988 tornou-se vice-presidente honorário da Royal Economic Society. É um dos 

fundadores do Instituto Mundial de Pesquisa em Economia do Desenvolvimento, a 

Universidade da ONU. É membro do conselho editorial de diversas publicações, como 

Economics and Philosophy, Ethics, Feminist Economics, Gender and Development, 

Indian Economic and Social History Review, Indian Journal of Quantitative Economics, 

Journal of Peasant Studies, Pakistan Development Review, Pakistan Journal of Applied 

Economics, Philosophy and Public Affairs, Social Choice and Welfare, Common 

Knowledge, Critic & Review, Theory and Decision e Business and the Contemporary 

World. Amartya Sen tem se destacado entre os economistas, cientistas e educadores do 

mundo todo por defender que o desenvolvimento de um país está essencialmente ligado 

às oportunidades que ele oferece à população de fazer escolhas e exercer sua cidadania. 
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Suas ideias estão incorporadas nas classificações e cálculos que definem os países em 

termos de desenvolvimento e nos padrões de classificação dos países, contempladas no 

Índice de Desenvolvimento Humano.  

 

 

2.1. A crítica de Sen à perspectiva clássica e ao utilitarismo 

Um consenso dos historiadores sobre o pensamento econômico é de que ele 

tenha se formado gradativamente, fruto da acumulação de experiências vividas, até ser, 

finalmente, com a formação da economia capitalista, entendido como uma ciência. 

Dessa forma, podemos afirmar que a ciência econômica inicia-se entre os anos de 1750 

e 1780 com a ascensão da economia política clássica de Adam Smith, porém, conforme 

ressalva Sen (2007, p.19), suas raízes remontam séculos antes. 

 

De fato, pode-se dizer que a economia teve duas origens muito diferentes, 

ambas relacionadas de modos bem diversos, respectivamente concernentes à 

“ética”, de um lado, e ao que poderíamos denominar “engenharia”, de outro. 

A tradição ligada à ética remonta no mínimo a Aristóteles. Logo no início de 

Ética a Nicômaco, Aristóteles associa o tema da economia aos fins humanos, 

referindo-se à sua preocupação com a riqueza. Ele considera a política “a arte 

mestra”. A política tem de usar “as demais ciências”, inclusive a economia, e 

“como, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que devemos fazer, a 

finalidade dessa ciência precisa incluir as das outras, para que essa finalidade 

seja o bem para o homem”. O estudo da economia, embora relacionado 

imediatamente à busca da riqueza, em um nível mais profundo está ligado a 

outros estudos, abrangendo a avaliação e intensificação de objetivos mais 

básicos. “A economia, em última análise, relaciona-se ao estudo da ética e da 

política, e esse ponto de vista é elaborado na Política de Aristóteles. [ ] A 

segunda questão refere-se à avaliação da realização social. Aristóteles 

relacionou-a a finalidade de alcançar o “bem para o homem”, mas apontou 

algumas características especialmente agregativas no exercício: “Ainda que 

valha a pena atingir esse fim para um homem apenas, é mais admirável e 

mais divino atingi-lo pra uma nação ou para cidades-Estados” (Ética a 

Nicômaco, I.2;Ross, 1980,p.2). Essa “concepção da realização social 

relacionada à ética” não pode deter a avaliação em algum ponto arbitrário 

como “satisfazer a eficiência (SEN, 2007, p.19). 
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Essa visível dicotomia entre “ética” e “engenharia” permanece nos estudos 

dos problemas econômicos, desde sua consolidação entre os anos de 1750 e 1780 com a 

ascensão da economia política, na “perspectiva clássica” de Adam Smith, até os dias 

atuais, e, apesar de estarmos hoje num mundo de crescimento e opulência nunca 

anteriormente vistos, pode-se arriscar dizer que cada vez mais a parte ética da economia 

perde espaço para os mais diversos cálculos e modelagens determinísticas.  

Na sua evolução, a ciência econômica consolida-se com a Teoria Clássica, 

alicerçada pelas concepções de livre comércio de David Hume e pelo liberalismo 

econômico de Adam Smith. Giannetti (1994, p.1) percebe em Hume e Smith um duplo 

conceito de paixão: “as paixões do corpo, aqueles apetites que nascem da necessidade 

de preservar fisicamente o indivíduo e perpetuar a espécie, e as paixões mentais, aquelas 

que têm sua origem em algum hábito particular da imaginação, o desejo de melhorar as 

próprias condições”. Publicada em 1759, a obra Teoria dos Sentimentos Morais exprime 

a filosofia moral de Adam Smith. Segundo Smith, seis motivos determinam de um 

modo natural a conduta humana: o amor de si mesmo, a simpatia, o desejo de ser livre, 

o sentimento da propriedade, o hábito do trabalho e a tendência para trocar. Para Smith 

(1999, p.82), cada homem é por natureza o melhor juiz de seu próprio interesse e, 

portanto, deve ter a liberdade para, à sua maneira, procurar seus interesses. Essa 

liberdade possibilita, não só a maior satisfação do agente, como também o maior bem-

estar comum.  

 

A felicidade da humanidade, bem como de todas as outras criaturas racionais, 

parece ter sido o propósito original projetado pelo Autor da natureza, quando 

ele as trouxe à existência. E essa opinião é ainda mais confirmada pelo exame 

dos trabalhos da natureza, que parecem todos projetados para promover a 

felicidade e proteger contra a miséria. Mas, agindo de acordo com os ditames 

de nossas faculdades morais, perseguimos necessariamente os meios mais 

eficazes para promover a felicidade da humanidade e pode-se dizer, portanto, 

que, em certo sentido, cooperamos com a Divindade e promovemos, tanto 

quanto está em nosso poder, o plano da Providência (SMITH, 1999, p.82) 

 

Datada de 1776, a obra Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da 

Riqueza das Nações representa um marco no pensamento acerca do crescimento 

econômico ao tratar da formação da riqueza de uma nação. Ela se divide em cinco livros 

que estudam, respectivamente, os problemas da produção, distribuição, circulação, 
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capital, políticas econômicas passadas e finanças públicas. O liberalismo econômico da 

obra de Smith (1996, p.70), identifica no princípio da divisão do trabalho, aliada à sua 

produtividade, um dos fatores econômicos preponderantes na formação e expansão da 

riqueza nacional, que, por sua vez, possibilita o crescimento da renda, propicia uma 

redistribuição de renda entre capital e trabalho e, finalmente, alcança o 

desenvolvimento.  

 

Contudo, nem todos os aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas 

representam invenções por parte daqueles que utilizavam essas máquinas. 

Muitos deles foram efetuados pelo engenho dos fabricantes das máquinas, 

quando a fabricação de máquinas passou a constituir uma profissão 

específica; alguns desses aperfeiçoamentos foram obra de pessoas 

denominadas filósofos ou pesquisadores, cujo ofício não é fazer as coisas, 

mas observar cada coisa, e que, por essa razão, muitas vezes são capazes de 

combinar entre si as forças e poderes dos objetos mais distantes e diferentes. 

Com o progresso da sociedade, a filosofia ou pesquisa torna-se, como 

qualquer ofício, a ocupação principal ou exclusiva de uma categoria 

específica de pessoas. Como qualquer outro ofício, também esse está 

subdividido em grande número de setores ou áreas diferentes, cada uma das 

quais oferece trabalho a uma categoria especial de filósofos; e essa 

subdivisão do trabalho filosófico, da mesma forma como em qualquer outra 

ocupação, melhora e aperfeiçoa a destreza e proporciona economia de tempo. 

Cada indivíduo torna-se mais hábil em seu setor específico, o volume de 

trabalho produzido é maior, aumentando também consideravelmente o 

cabedal científico.  

É a grande multiplicação das produções de todos os diversos ofícios - 

multiplicação essa decorrente da divisão do trabalho - que gera, em uma 

sociedade bem dirigida, aquela riqueza universal que se estende até as 

camadas mais baixas do povo (SMITH, 1996, p.70). 

 

Para Sen (1999, p.44), Smith deixa contribuições positivas, ao analisar 

pioneiramente as trocas mutuamente vantajosas e o valor da divisão do trabalho. Chama 

a atenção ao lembrar que, apesar de Smith julgar que muitas das nossas ações são 

realmente auto-interessadas e que algumas delas, com efeito, produzem bons resultados, 

devemos entender sua obra avançando além do trecho sobre o açougueiro e o cervejeiro. 
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O apoio que os crentes e defensores do comportamento auto-interessado 

buscaram em Adam Smith é na verdade difícil de encontrar quando se faz 

uma leitura mais ampla e menos tendenciosa da obra Smithiana. Na verdade, 

o professor de filosofia moral e economista pioneiro não teve uma vida de 

impressionante esquizofrenia. De fato, é precisamente o estreitamento, na 

economia moderna, da ampla visão Smithiana dos seres humanos que pode 

ser apontado como uma das principais deficiências da teoria econômica 

contemporânea. Esse empobrecimento relaciona-se de perto com o 

distanciamento entre economia e ética (SEN, 1999, p.44). 

 

Segundo Sen (2011, p.37), na abordagem da justiça de Smith, alinhada à sua 

e oposta ao “institucionalismo transcendental da sociedade justa”, onde é discutido 

como seria um mundo inteiramente justo e os meios de o construir, a atenção está em 

como a justiça será promovida, ou seja, numa análise comparativa das sociedades 

envolvidas em vez da consideração das instituições perfeitamente justas.  

O utilitarismo é a base da economia do bem-estar. Seu conceito-chave, a 

“utilidade”, foi preconizado por David Hume, formulado por Jeremy Bentham e 

desenvolvido por John Stuart Mill e Henry Sidgwick. Bentham defende que a conduta 

das pessoas é governada pela dor e pelo prazer e que as medidas do governo devem ser 

construídas à luz da utilidade, dessa medida de satisfação. No plano dos sentimentos, o 

princípio da utilidade corresponde a um sentimento de aprovação do prazer e de 

desaprovação da dor que dá início às operações mentais e nos leva a aprovar um 

determinado tipo de ação. Para Bentham (1984, p.12), o princípio de utilidade consiste 

no “princípio da maior felicidade para o maior número”.    

 

O princípio que aprova ou desaprova toda ação qualquer que seja de acordo 

com a tendência que ela parece ter a aumentar ou diminuir a felicidade da 

parte cujo interesse está em questão, ou, que é a mesma coisa em outras 

palavras, a tendência a promover ou opor-se a tal felicidade. Digo de toda 

ação, qualquer que seja, e, portanto, não apenas toda ação de um indivíduo 

privado, mas também toda medida de governo (BENTHAM, 1984, p.12). 

 

No plano do entendimento, o princípio da utilidade significa o critério por 

meio do qual se pode definir e ordenar os aspectos relevantes que devem ser 

considerados numa deliberação moral. Na forma clássica do utilitarismo de Bentham, o 

que se deseja avaliar é o somatório das utilidades dos estados das coisas. A utilidade é 
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representada por alguma forma de medida de felicidade. O bem-estar de um indivíduo é 

uma característica mental sua e quanto mais bem-estar sentir, mais terá prazer e 

felicidade. A concepção do utilitarismo de Stuart Mill (2000, p.187) avança em relação 

a Bentham, ao explicar que o conceito não pode ser entendido apenas pela ideia de certo 

ou errado, mas que as ações são corretas na medida em que tendem a promover a 

felicidade, erradas na medida em que tendem a promover o reverso da felicidade, sendo 

a felicidade a ausência de dor.  

 

O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade como 

fundação moral sustenta que as ações são corretas na medida que tendem a 

promover a felicidade e erradas conforme tendam a produzir o contrário da 

felicidade (MILL, 2000, p.187). 

 

Barber (2000, p.92) considera que a revisão de Mill sobre as premissas da 

Economia Política clássica é acompanhada por uma atitude revisionista em relação à 

tradição filosófica vigente. 

 

Segundo seu ponto de vista, os prazeres não podiam ser tão prontamente 

medidos e agregados como o exigi a tal versão do utilitarismo. Em vez disso, 

insistia Mill, as considerações qualitativas deveriam contar tanto quanto as 

quantitativas, e chamou a atenção para as diferentes ordens do prazer, ao 

afirmar enfaticamente que “é melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um 

tolo satisfeito”. Com essa modificação, abalaram-se os alicerces da confiança 

Benthamiana no cálculo da felicidade como guia à política social (BARBER, 

2000, p.92). 

 

O entendimento de Mill da ética alicerçada no “princípio da maior 

felicidade” acaba por pressupor uma dinâmica social de novas descobertas, de 

transformações, uma sociedade progressista e pluralista, com liberdade para 

experimentar e buscar o que é melhor e com franca motivação para a inovação. Sobre o 

ponto de vista de Mill sobre o futuro da sociedade, Roll (2000, p.359) pondera: 

 

Em conjunto sua dinâmica segue a de Ricardo, mas lhe acrescenta o famoso 

capítulo “Sobre o estado estacionário”. Mill pensava que o aumento da 

riqueza chegaria a um limite e a sociedade cairia em estado estacionário. O 

progresso da técnica, a lei dos rendimentos decrescente, a acumulação de 
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capital e a ação da concorrência se combinam para produzir uma baixa dos 

lucros, um aumento dos proventos e, se a população fosse impedida de 

crescer injustificadamente, uma melhoria nas condições de vida da classe 

operária. Mas chegar a um estado estacionário não é coisa que se possa dar 

como certa, pois que os progressos da técnica e a exportação do capital 

poderiam permitir um avanço contínuo, mesmo nos países muito 

desenvolvidos (ROLL, 2000, p.359). 

 

Para Sen, a maximização das utilidades como base informacional do critério 

de justiça do utilitarismo apresenta os méritos de se levar em consideração os resultados 

das disposições sociais e de se atentar para o bem-estar das pessoas envolvidas ao julgar 

as disposições sociais e seus resultados.  

 

Para ilustrar a relevância dos resultados, consideremos o fato de que muitas 

disposições sociais são pleiteadas em razão dos atrativos de suas 

características constitutivas, sem jamais levar em consideração seus 

resultados consequentes. Tomemos como exemplo os direitos de propriedade. 

Alguns os consideraram constitutivos da independência individual e 

passaram a reivindicar que nenhuma restrição seja imposta à herança e ao uso 

da propriedade, e rejeitando até mesmo a ideia de tributar a propriedade ou a 

renda. Outros, no pólo político oposto, sentiram repulsa pela ideia das 

desigualdades de propriedade – alguns com tanto e outros com tão pouco – e 

se puseram a exigir a abolição da propriedade privada. 

Por outro lado, a metodologia da indicação baseada nas escolhas observáveis 

de cada pessoa não possibilitada as comparações interpessoais e, desta forma, 

não possibilita o ranking. Além disso, a base informacional não leva em 

conta as desigualdades na distribuição da felicidade, mas tão somente a soma 

total, não atribui importância a reivindicação de direitos e liberdades e, por 

fim, pode ser influenciada por atitudes adaptativas e pelo condicionamento 

mental (SEN, 2000, p.80). 

 

O que se percebe, no uso da teoria da escolha contemporânea, é que a 

identificação da utilidade com o prazer ou satisfação de desejo tem sido abandonada em 

favor da representação numérica da escolha da pessoa. No ponto de vista de Sen, se de 

um lado, essa abordagem tem a vantagem de não exigir a comparação das condições 

mentais de pessoas diferentes, de outro, impossibilita as comparações interpessoais 

diretas das preferências individuais. Sen considera que é difícil conceber que pessoas 
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diferentes possam obter a mesma utilidade, bem-estar ou qualidade de vida, de um 

pacote de mercadorias que outra pessoa possa obter desse mesmo pacote. Considera, 

também, que é difícil conceber que o mesmo pacote de mercadorias, ou a mesma renda 

real, possibilite que duas pessoas tenham oportunidades de qualidade de vida 

semelhantes, dada a multiplicidade de preferências originárias das diferenças, de sexo, 

idade, capacidades ou incapacidades, saúde ou doença, dentre outras.  

 

 

2.2. A crítica de Sen à justiça de Rawls e ao libertarismo de Nozick 

Também, para apresentar o conceito de desenvolvimento de Sen, é 

conveniente apresentar as ideias de justiça de Rawls e Nozick e as contraposições de 

Sen a elas. Uma forma de interpretar Uma Teoria de Justiça de Jonh Rawls é considerá-

la como a construção de uma teoria cuja concepção de valores sociais seja a mais 

razoável possível, dentro de um pluralismo moral característico da sociedade 

contemporânea.  

 

A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o 

é dos sistemas de pensamento. Por mais elegante e econômica que seja, deve-

se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira; da mesma maneira que 

as leis e as instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, 

devem ser reformuladas ou abolidas se forem injustas. Cada pessoa possui 

uma inviolabilidade fundada na justiça que nem o bem-estar de toda a 

sociedade pode desconsiderar. Por isso, a justiça nega que a perda da 

liberdade de alguns se justifique por um bem maior desfrutado por outros. 

Não permite que os sacrifícios impostos a poucos sejam contrabalançados 

pelo número maior de vantagens de que desfrutam muitos. Por conseguinte, 

na sociedade justa as liberdades da cidadania igual são consideradas 

irrevogáveis, os direitos garantidos pela justiça não estão sujeitos a 

negociações políticas nem ao cálculo de interesses sociais (RAWLS, 2008, 

p.04). 

 

Vita (1999, p.41) entende que existem três tipos de bens relevantes para 

uma teoria da justiça distributiva: primeiro, os bens que são passíveis de distribuição, 

tanto a riqueza e a renda, como o acesso a oportunidades educacionais e ocupacionais e 

a provisão de serviços; segundo, os bens que não podem ser diretamente distribuídos, 
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entretanto são afetados pela distribuição dos primeiros, exemplificados como o 

conhecimento e o auto-respeito; e, finalmente, os bens que não podem ser afetados pela 

distribuição de outros bens, exemplificados como as capacidades físicas e mentais de 

cada pessoa. Nesse sentido, Vita considera que a teoria de Rawls tem implicações claras 

para os dois primeiros tipos de bens. 

 

Uma sociedade liberal-democrática justa, para Rawls, é aquela cujos arranjos 

institucionais básicos — a “estrutura básica da sociedade” — dão existência, 

ainda que de forma aproximada, aos seguintes princípios de justiça: 1. Cada 

pessoa tem o mesmo direito a um esquema plenamente apropriado de 

liberdades básicas iguais, desde que seja compatível com a garantia de um 

esquema idêntico para todos; e 2. As desigualdades sociais e econômicas 

somente se justificam se duas condições forem satisfeitas: (a) se estiverem 

vinculadas a posições e cargos abertos a todos em condições de igualdade 

equitativa de oportunidade; e (b) se forem estabelecidas para o máximo 

benefício possível dos membros da sociedade que se encontrarem na posição 

mais desfavorável (princípio de diferença) (VITA, 1999, p.41). 

 

Na “prioridade da liberdade formal” de Rawls, a questão não é a 

importância comparativa dos direitos, mas sim sua prioridade absoluta. As liberdades 

formais das pessoas têm precedência total e absoluta sobre as demais necessidades, por 

exemplo, não podem ser comprometidos pelas forças das necessidades econômicas. Sen 

(2000, p.84) considera que o argumento em favor dessa total prioridade pode ser 

questionado demonstrando-se a força de outras considerações, como as das extremas 

necessidades. “Por que o peso das necessidades econômicas intensas, que podem ser 

questões de vida ou morte, deveria ser inferior ao das liberdades formais pessoais?” A 

questão crucial não é a total precedência, mas sim, se a liberdade formal de uma pessoa 

deva ser considerada possuidora do mesmo tipo de importância que a de outros tipos de 

vantagens pessoais, rendas, utilidades, etc. 

 

Se a “prioridade da liberdade formal” tem de ser tornada plausível mesmo no 

contexto de países que são intensamente pobres, o conteúdo dessa prioridade 

teria de ser, a meu ver, consideravelmente restrito. Isso, porém, não equivale 

dizer que a liberdade formal não deva ter prioridade, e sim que a forma dessa 

exigência não deva ter o efeito de fazer com que as necessidades econômicas 

sejam facilmente desconsideradas. De fato, é possível fazer a distinção entre 
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(1) a proposta rigorosa de Rawls de que a liberdade formal deva receber 

precedência suprema em caso de um conflito e (2) o procedimento desse 

autor de distinguir a liberdade formal de outros tipos de vantagens para fins 

de um tratamento especial. A segunda proposta, mais geral, concerne à 

necessidade de apreciar e avaliar as liberdades formais diferentemente das 

vantagens individuais de outros tipos (SEN, 2000, p.84). 

 

A teoria libertária de Nozick, de um lado, defende que um Estado mínimo, 

limitado às estreitas funções de proteção contra a violência ou garantia do cumprimento 

de contratos, se justifica, e o contrário, um Estado mais extenso, viola o direito das 

pessoas de não serem obrigadas a fazer certas coisas e, portanto, não se justifica. Todo 

Estado que se excede aos benefícios do “Estado mínimo” é imoral. Estende-se esta 

conceituação ao entendimento que redistribuir riqueza é um ato imoral. Sua noção da 

teoria da propriedade, a “teoria de titularidades ou de pertencimentos”, consta de três 

princípios: aquisição, transferência e compensação. Para Nozick, ao apropriarmo-nos de 

algo que não era possuído por ninguém e compensarmos a outros de maneira razoável 

pelas perdas que isto lhes ocasionará, estamos atuando legitimamente, de acordo com o 

“princípio da aquisição”. De posse e com o direito indiscutível do bem, podemos fazer 

com ele o que desejarmos e sem qualquer tipo de: vendê-lo, usá-lo ou destruí-lo, 

conforme o “princípio da transferência”. Há, entretanto, de se compensar aqueles cujos 

direitos não foram contemplados na apropriação original ou nas sucessivas 

transferências, de acordo com o “princípio da compensação”.  

Nozick (1994, p.172) também entende que a missão do Estado “é se 

responsabilizar pela segurança da propriedade, como um sistema retributivo no qual 

uma distribuição é justa se surgir de outra distribuição justa através de meios legítimos”. 

O que faz ser justo o sistema retributivo, é que os princípios que o regem entendem que 

as circunstâncias ou ações passadas das pessoas podem produzir direitos diferentes ou 

merecimentos diferentes sobre as coisas. Entretanto, sistemas de tipo redistributivo, 

como o socialismo, a social-democracia ou o liberalismo igualitário, seriam injustos 

porque não dariam às pessoas o que os princípios retributivos garantem. As garantias de 

propriedade, tais como adquirir, trocar ou vender, e das transações econômicas, 

representadas pelo chamado “liberalismo econômico”, que considera a concorrência, as 

relações de mercado e de troca como as regras básicas das relações humanas e sociais, 

exprimem as bases dessa concepção de justiça.  
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Se o mundo fosse inteiramente justo, a definição indutiva seguinte cobriria 

exaustivamente a questão da justiça na propriedade. 1. A pessoa que adquire 

uma propriedade de acordo com o princípio da justiça na aquisição tem 

direito a essa propriedade. 2. A pessoa que adquire uma propriedade de 

acordo com o princípio de justiça em transferências, de alguém mais com 

direito à propriedade, tem direito à propriedade. 3. Ninguém tem direito a 

uma propriedade exceto por aplicações (repetidas) de 1 e 2. O princípio 

completo de justiça distributiva diria simplesmente que uma distribuição é 

justa se todos têm direito às propriedades que possuem segundo a 

distribuição. Uma distribuição é justa se, por meios legítimos, surge de outra 

distribuição justa (NOZICK, 1994, p.172). 

 

Na teoria libertária de Nozick, os intitulamentos que as pessoas têm 

mediante o exercício dos direitos não podem exceder em importância aos efeitos dos 

seus resultados. Sen (2000, p.85) contrapõe, ao ponderar que os desvalidos, os 

desempregados ou mesmo as pessoas que empobreceram, podem sucumbir à fome 

precisamente porque seus intitulamentos, ainda que legítimos, não lhes permitem obter 

os alimentos necessários em quantidades suficientes. Na perspectiva de Sen, a proposta 

de uma teoria da prioridade política que seja independente de uma análise ou avaliação 

de suas consequências ou resultados é falha por implicar uma considerável indiferença 

às liberdade substantivas que as pessoas acabam tendo ou não. 

 

A prioridade inflexível dos direitos libertários pode ser particularmente 

problemática, pois as consequências reais da operação desses intitulamentos 

podem incluir resultados terríveis. Em particular, pode conduzir à violação da 

liberdade substantiva dos indivíduos para realizar as coisas às quais eles têm 

razão para atribuir enorme importância, como escapar à mortalidade evitável, 

ser bem nutrido e sadio e saber ler, escrever, cotar, etc. A importância dessas 

liberdades substantivas não pode ser descartada com a justificativa da 

“prioridade da liberdade formal” (SEN, 2000, p.85). 

 

Sen percebe, no utilitarismo, a conveniência da preocupação com as 

consequências dos atos públicos, mas sua falha ao tratar das desigualdades na 

distribuição da utilidade e na garantia dos direitos individuais. Percebe também, no 

libertarismo de Nozick, que o exercício da liberdade formal individual de uma pessoa 

pode causar danos terríveis às liberdades substantivas de outras pessoas. Para Sen, os 
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problemas apresentados na justiça de Rawls estão na distribuição primária de bens a 

qual não contempla as demandas especiais de cada pessoa. Amartya Sen vê pouco 

sentido em formular princípios gerais ordenadores de uma sociedade completamente 

justa, mas antes, constrói sua perspectiva, apresentada a seguir, sobre as possibilidades 

de diminuir as injustiças reais. 

  

 

2.3. A perspectiva de desenvolvimento de Sen e as liberdades instrumentais 

A concepção de liberdade constitui-se num dos importantes processos 

sociais das sociedades humanas. Morin (1999, p.157) considera a liberdade como “a 

capacidade de poder escolher e essa possibilidade pode ser interior, subjetiva ou 

mentalmente possível, liberdade de mente, como também ser exterior, objetiva ou 

materialmente possível: liberdade de ação”. Para ele, a liberdade será tanto maior 

quanto maiores forem as possibilidades de escolhas: “se de um lado experimentamos 

subjetivamente nossa liberdade quando nos é facultado escolher, de outro, toda 

consideração objetiva sobre nossa condição parece reduzir a liberdade a uma ilusão 

subjetiva”.  

 

Sofremos as restrições do meio ao qual devemos nos adaptar; estamos 

sujeitados por nosso patrimônio genético, que gerou e conserva nossa 

anatomia, fisiologia, nosso cérebro e, portanto, a possibilidade de 

inteligência e consciência; estamos sujeitados pela cultura, que 

inscreve em nossa mente, desde o nascimento, normas, tabus, mitos, 

ideias, crenças; estamos submetidos à sociedade, que nos impõe leis e 

proibições; somos até mesmo possuídos por nossas ideias, que tomam 

posse de nós quando achamos que as temos à nossa disposição 

(MORIN, 1999, p.157).  

 

Na perspectiva de Sen, a liberdade representa o alicerce central de 

estruturação de uma organização social justa. Na construção da sua teoria de justiça a 

liberdade constitui o valor moral substantivo fundamental do ordenamento da 

sociedade. A garantia de liberdade, sua promoção e valorização, são as condições para a 

avaliação da justiça social. O valor moral substantivo da liberdade caracteriza a 

sociedade justa, uma vez que dele resultam as condições que possibilitam o 
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funcionamento da sociedade que promove justiça. Com base na crítica da visão de bem-

estar contida no utilitarismo, Sen inicia o desenvolvimento de sua abordagem normativa 

sobre os pilares dos funcionamentos e das capacitações. Para Sen (2000, p.93), o 

conceito de “funcionamentos” reflete as várias coisas que uma pessoa pode considerar 

valiosas fazer ou ter. O conjunto de funcionamentos desenvolvidos por uma pessoa em 

razão de seu poder de escolha estabelece e contribui para seu bem-estar. Os 

funcionamentos representam as metas que a pessoa pretende realizar em decorrência da 

liberdade dela em tentar realizar seus objetivos e não dependem de poder econômico, 

mas das necessidades sociais, culturais ou ambientais. 

 

Um funcionamento é uma realização de uma pessoa: o que ele ou ela 

conseguem fazer ou ser. Isso reflete uma parte do ‘estado’ daquela pessoa. 

Tem que ser distinguido dos instrumentos que são utilizados para alcançar 

aquelas realizações. Por exemplo, o ato de andar de bicicleta tem que ser 

distinguido do fato de se possuir uma bicicleta. Ele também precisa ser 

distinguido da satisfação gerada por esse funcionamento, na verdade, andar 

de bicicleta não deve ser identificado com o prazer obtido através desta ação. 

Um funcionamento é, portanto, diferente de (1) ter bens (e as 

correspondentes características), que é posterior, e (2) ter utilidade (na forma 

de resultado satisfatório daquele funcionamento), que é um importante 

objetivo, prioridade (SEN, 2000, p.93). 

 

A “capacidade” de uma pessoa consiste nas combinações alternativas de 

funcionamentos cuja realização é possível. É a base referencial para a avaliação das 

condições de justiça social, uma vez que representa a liberdade que uma pessoa tem de 

poder realizar os funcionamentos que considere importante e que preencham suas 

vontades. A capacidade é um tipo de liberdade, é a liberdade substantiva de realizar 

combinações alternativas de funcionamentos, a liberdade para ter estilos de vida 

diversos. 

 

Por exemplo, uma pessoa abastada que faz jejum pode ter a mesma 

realização de funcionamentos quanto a comer ou nutrir-se que uma pessoa 

destituída, forçada a passar fome extrema, mas a primeira pessoa possui um 

“conjunto capacitário” diferente do da segunda (a primeira pode escolher 

comer bem e ser bem nutrida de um modo impossível para a segunda) (SEN, 

2000, p.93). 
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O “conjunto capacitário” consistiria das diversas coisas que uma pessoa 

pode considerar valiosas fazer as quais essa pessoa pode realmente escolher fazer. 

Enquanto a combinação dos funcionamentos de uma pessoa representa suas realizações 

efetivas, o conjunto capacitário representa a liberdade para realizar as possíveis 

combinações alternativas de funcionamentos dentre as que o indivíduo pode escolher. O 

enfoque avaliatório dessa “abordagem da capacidade” pode ser sobre os funcionamentos 

efetivamente realizados, isto é, o que uma pessoa efetivamente faz, ou sobre o conjunto 

capacitário de alternativas ao seu dispor, ou seja, suas oportunidades efetivas. Em cada 

caso há tipos diferentes de informações, no primeiro, as referentes às coisas que uma 

pessoa efetivamente faz e, no segundo, as referentes às coisas que a pessoa é 

substantivamente livre para fazer.  

Dentro desse contexto, Sen (2000, p.10) acredita que o desenvolvimento é o 

processo de expansão das liberdades reais que o homem desfruta. A expansão da 

liberdade é considerada não só o fim primordial, como também o principal meio do 

desenvolvimento. O fim primordial, o papel constitutivo da liberdade no 

desenvolvimento relaciona-se à “importância da liberdade substantiva no 

enriquecimento da vida humana” e que como meio, o papel instrumental das liberdades 

revela-se “como os variados tipos de direitos e oportunidades que contribuem para a 

expansão da liberdade humana”.  

 

O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que 

limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações de 

liberdades substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva do 

desenvolvimento (SEN, 2000, p.10). 

 

Conforme Veiga (2005, p.251), a expansão da liberdade é vista por Sen 

como o principal fim e o principal meio do desenvolvimento e consiste na eliminação 

de tudo o que limita as escolhas e as oportunidades das pessoas. Dessa forma, o 

crescimento econômico pode ser muito importante como um meio de expandir as 

liberdades desfrutadas pelos membros de uma sociedade. Mas, segundo Veiga, essas 

liberdades também dependem de muitos outros determinantes, como os serviços de 

educação e saúde ou os direitos civis. A industrialização, o progresso tecnológico ou a 
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modernização social podem contribuir substancialmente para a expansão da liberdade 

humana, mas esta depende também de outras influências.  

 

Se a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um 

argumento fundamental em favor da concentração dos esforços de 

análise nesse objetivo abrangente, e não em algum meio específico ou 

alguma lista de instrumentos especialmente escolhida. O 

desenvolvimento requer que se removam 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 

(VEIGA, 2005, p.252). 

 

O fim primordial, o “papel constitutivo” da liberdade no desenvolvimento 

relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento da vida humana, 

inclusas nela as capacidades elementares como privação de fome, alfabetização e 

educação, saúde, segurança, participação política ou liberdade de expressão. Para Sen 

(2000, p.18), as liberdades substantivas representam as dimensões fundamentais que 

formam o desenvolvimento de uma sociedade, independente do crescimento econômico, 

mas sim subordinado a uma base de referência mais ampla. Essas liberdades 

substantivas constituem um critério fundamental para a avaliação do desenvolvimento 

humano e social. Contemplam tanto a satisfação das necessidades básicas de ordem 

econômica e social como também as de ordem existencial. 

 

Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente com 

a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de 

obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a 

oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água 

tratada ou saneamento básico. Em outros casos, a privação da liberdade 

vincula-se diretamente à carência de serviços públicos e assistência social, 

como por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de um sistema 

bem planejado de assistência médica e educação ou de instituições eficazes 

para a manutenção da paz e da ordem locais. Em outros casos a violação da 

liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis 

por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da 

vida social, política e econômica da comunidade (SEN, 2000, p.18). 
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Como principal meio, o “papel instrumental” das liberdades revela-se como 

os variados tipos de direitos e oportunidades, ou intitulamentos, um conjunto formado 

pelos pacotes alternativos que podem ser adquiridos mediante o uso dos diversos canais 

legais facultados a uma pessoa, e que contribuem para a expansão da liberdade do 

indivíduo.  

 

Essas liberdades instrumentais tendem a contribuir apara a capacidade geral 

de a pessoa viver mais livremente, mas também têm o efeito de completar 

umas às outras. Embora a análise do desenvolvimento deva, por um lado, 

ocupar-se dos objetivos e anseios que tornam essas liberdades instrumentais 

consequencialmente importantes, deve ainda levar em conta os 

encadeamentos empíricos que vinculam os tipos distintos de liberdade um ao 

outro, reforçando sua importância conjunta. De fato, essas relações são 

essenciais para uma compreensão mais plena do papel instrumental da 

liberdade. O argumento de que a liberdade não é apenas o objetivo primordial 

do desenvolvimento, mas também seu principal meio, relaciona-se 

particularmente a esses encadeamentos (SEN, 2000, p.55). 

 

Sen (2000, p.55) identifica cinco tipos distintos de liberdades instrumentais 

que devem requerer atenção especial, que tendem a contribuir para a capacidade geral 

de uma pessoa viver mais livremente, entendidas como direitos e oportunidades que 

ajudam a promover a capacidade geral da pessoa.  

 

 
Figura 6 – Liberdades instrumentais de Amartya Sem 
Fonte: adaptado pelo autor 

garantias de
transparência
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Essas liberdades instrumentais aumentam diretamente as capacidades das 

pessoas, suplementam-se mutuamente e podem, continuamente, reforçar umas às outras. 

São elas as facilidades econômicas, a segurança protetora, as oportunidades sociais, as 

garantias de transparência e as liberdades políticas (Figura 6). 

As “facilidades econômicas” dizem respeito às oportunidades que os 

indivíduos têm para utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção 

ou troca. O processo do aumento da renda e da riqueza de um país deve aumentar os 

direitos e oportunidades, os intitulamentos da população, considerando-se não apenas o 

aspecto agregativo, mas também o aspecto distributivo.  

 

As facilidades econômicas são as oportunidades que os indivíduos têm para 

utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca. 

Os intitulamentos econômicos que uma pessoa tem dependerão dos seus 

recursos disponíveis, bem como das condições de troca, como os preços 

relativos e o funcionamento dos mercados. À medida que o processo de 

desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, estas se 

refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da 

população. Deve ser óbvio que, na relação entre renda e riqueza nacional, de 

um lado, e, de outro, os intitulamentos econômicos dos indivíduos (ou 

famílias), as considerações distributivas são importantes em adição às 

agregativas. O modo como as rendas adicionais geradas são distribuídas 

claramente fará diferença. 

A disponibilidade de financiamento e o acesso a ele podem ser uma 

influência crucial sobre os intitulamentos que os agentes econômicos são 

efetivamente capazes de assegurar. Isso se aplica em todos os níveis, de 

grandes empresas (onde podem trabalhar centenas de milhares de pessoas) a 

pequenos estabelecimentos, que operam com base em microcréditos. Um 

arrocho no crédito pode afetar os intitulamentos econômicos que dependem 

desse crédito (SEN, 2000, p.55). 

 

A “segurança protetora” diz respeito às disposições institucionais fixas que 

promovam e garantam uma rede de segurança social supridora das necessidades e 

benefícios básicos para a sociedade, com alimentação, saúde, educação, habitação e 

emprego.  

 

A segurança protetora é necessária para proporcionar uma rede de segurança 

social, impedindo que a população afetada seja reduzida à miséria abjeta e, 
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em alguns casos, até mesmo à fome e à morte. A esfera de da segurança 

protetora inclui disposições institucionais fixas, como benefícios aos 

desempregados e suplementos de renda regulamentares para os indigentes, 

bem como medidas ad hoc, como distribuição de alimentos em crises de 

fome coletiva ou empregos públicos de emergência para gerar renda para os 

necessitados (SEN, 2000, p.57). 

 

As “oportunidades sociais” são as disposições que a sociedade estabelece 

nas áreas de educação, saúde e demais serviços, que influenciam a liberdade substantiva 

de o indivíduo viver melhor.  

 

As oportunidades sociais são as disposições que a sociedade estabelece nas 

áreas de educação, saúde, etc., as quais influenciam a liberdade substantiva 

de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades são importantes não só para a 

condução da vida privada (como por exemplo levar uma vida saudável, 

livrando-se de morbidez evitável e da morte prematura), mas também para 

uma participação mais efetiva em atividades econômicas e políticas. Por 

exemplo, o analfabetismo pode ser uma barreira formidável à participação 

em atividades econômicas que requeiram produção segundo especificações 

ou que exijam rigoroso controle de qualidade (uma exigência sempre 

crescente no comércio globalizado). De modo semelhante, a participação 

política pode ser tolhida pela incapacidade de ler jornais ou de comunicar-se 

por escrito com outros indivíduos envolvidos em atividades políticas (SEN, 

2000, p.55). 

 

As “garantias de transparência” referem-se às necessidades de sinceridade 

que as pessoas podem esperar, garantindo nitidez e lealdade das relações econômicas, 

políticas e sociais.  

 

As garantias de transparência referem-se às necessidades de sinceridade que 

as pessoas podem esperar: a liberdade de lidar uns com os outros sob garantia 

de dessegredo e clareza. Quando essa confiança é violada, as vidas de 

numerosas pessoas – tanto as envolvidas diretamente como terceiros – podem 

ser afetadas negativamente. As garantias de transparência (incluindo o direito 

à revelação) podem, portanto, ser uma categoria importante de liberdade 

instrumental. Essas garantias têm um claro papel instrumental como 

inibidores da corrupção, da irresponsabilidade financeira e de transações 

ilícitas (SEN, 2000, p.55). 
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As “liberdades políticas” dizem respeito às oportunidades que as pessoas 

têm para escolher quem deve governar e com base em que princípios. Diz respeito, 

também, à possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter a liberdade de 

expressão política, de ter uma imprensa sem censura e de ter a liberdade de decidir entre 

partidos políticos. Para Sen, construir um sistema democrático é um processo essencial 

do processo de desenvolvimento. 

 

As liberdades políticas, amplamente concebidas (incluindo o que se 

denominam direitos civis), referem-se às oportunidades que as pessoas têm 

para determinar quem deve governar e com base em que princípios, além de 

incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter a 

liberdade de expressão política e uma imprensa sem censura, de ter a 

liberdade de escolher entre diferentes partidos políticos, etc. Incluem os 

direitos políticos associados às democracias no sentido mais abrangente 

(abarcando as oportunidades de diálogo político, dissensão e crítica, bem 

como o direito de voto e seleção participativa de legisladores e executivos). 

(SEN, 2000, p.55). 

 

Segundo Sen (2000, p.175), a importância da liberdade política reside em 

três virtudes distintas: a sua importância intrínsica, as suas contribuições instrumentais e 

o seu papel construtivo na criação de valores e normas. A importância intrínsica 

“corresponde à sua importância direta para a vida humana associada a capacidades 

básicas do tipo participação política e social’. As suas contribuições instrumentais 

residem “no seu papel instrumental de aumentar o grau em que as pessoas são ouvidas 

quando expressam e defendem suas reivindicações de atenção política, como as 

reivindicações de necessidades econômicas”. O seu papel construtivo se apresenta “na 

criação de valores e normas corresponde ao seu papel construtivo na conceituação de 

necessidades como a compreensão das necessidades econômicas em um contexto 

social”. 

 

 

2.4. O desenvolvimento sustentável na perspectiva de Sen 

No artigo conjunto com Anand Sudhir, Sustainable Human Development: 

Concept and Priorities, podemos entender a abordagem de Amartya Sen de 
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desenvolvimento sustentável, que é construída sob um contexto social que os autores 

caracterizam como, de um lado, de enormes desigualdades de condições de vida, e de 

outro, com reais ameaças à perspectiva futura da própria raça humana: “a história da 

análise econômica nos permite visualizar duas abordagens sobre o desenvolvimento, as 

concentradas na riqueza global e as concentradas na qualidade de vida” (SUDNIR; 

SEN, 1994, p.3). Os autores entendem que a aceitação e compreensão do contexto 

social e a escolha da abordagem de desenvolvimento a ser tomada depende, 

fundamentalmente, da capacidade de integração e de cooperação de todas as pessoas e 

instituições. Uma abordagem “universalista” combina os interesses relacionados ao 

crescimento econômico, à sustentabilidade dos recursos ambientais, às relações 

humanas, ao equilíbrio social e cultural e aos direitos à existência das futuras gerações. 

Essa concepção universalista reconhece a importância dos recursos e bens disponíveis 

para a estruturação do desenvolvimento, mas seu valor está condicionado à promoção 

das capacidades humanas e à sustentabilidade política, econômica, social, ambiental e 

das gerações futuras. Para os autores, o modelo de desenvolvimento alternativo, 

caracterizado como sustentável, deve-se à necessidade de contemplar a pluralidade de 

interesses, preocupações e aspirações de todo um planeta, a atividade econômica deve 

estar limitada ao suportável pelo ambiente físico e os ecossistemas devem ser utilizados 

de maneira que lhes permita uma renovação indefinida. 

Para Sudhir e Sen, a ideia básica do desenvolvimento humano envolve a 

aceitação da inaceitabilidade do preconceito e da discriminação. O debate 

contemporâneo, então, requer que a perspectiva universalista esteja presente. Entendem, 

também, que a demanda por sustentabilidade é uma reflexão particular da reivindicação 

pela universalidade aplicada às futuras gerações em relação à nossa, porém o 

universalismo também requer que não deixemos de considerar o clamor das demandas 

dos menos privilegiados. A abordagem universalista preserva o tipo de vida que todas 

as pessoas, independente de nacionalidade, classe, raça, gênero ou comunidade, podem 

levar, e este não-sectarismo deve aplicar-se também às diferentes gerações. As 

perspectivas das gerações atuais devem respeitar as possibilidades das gerações futuras 

na mesma medida que as perspectivas em relação às gerações futuras devem respeitar as 

possibilidades de ação da geração presente (SUDNIR; SEN, 1994, p.2). Ambos 

finalizam que o forte argumento de dar prioridade à proteção do meio ambiente vem da 

necessidade ética de garantir que as gerações futuras continuem a usufruir de 
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oportunidades de levar uma vida semelhante às das gerações atuais, mas a ideia carrega, 

entretanto, implicações negativas, se considerarmos possíveis privações atuais 

(SUDNIR; SEN, 1994, p.3). 

Sen (2011, p.286) observa que, apesar de muitas atividades humanas que 

acompanham o processo de desenvolvimento possam ter consequências destrutivas, de 

outra parte, também está ao alcance do poder humano enriquecer ou mesmo melhorar o 

ambiente humano. Acredita, também, que esse poder de intervir com eficácia pode ser 

substancialmente reforçado pelo próprio processo de desenvolvimento e exemplifica 

citando que “o incremento da educação e do emprego das mulheres pode ajudar a 

reduzir as taxas de fertilidade, o que, no longo prazo, pode reduzir a pressão sobre o 

aquecimento global e a crescente destruição dos habitats naturais”. 

Apresentadas as perspectivas de desenvolvimento e de justiça de Sen, das 

suas liberdades instrumentais e da sua perspectiva sobre o desenvolvimento sustentável, 

no próximo capitulo apresentaremos, conforme o roteiro proposto, a conduta 

metodológica utilizada nesta pesquisa e, em seguida, com base na pesquisa 

bibliográfica, novos indicadores de desenvolvimento, seus pressupostos teóricos 

fundamentadores e seus funcionamentos. Os indicadores serão decompostos de acordo 

com suas categorias de medidas e reagrupados utilizando-se as dimensões de análise 

propostas das liberdades instrumentais sugeridas por Sen: as liberdades políticas, as 

facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a 

segurança protetora. A síntese individual de cada indicador será consolidada num 

quadro geral com todas as ferramentas utilizadas. Será apresentado um quadro geral 

dessa etapa do trabalho, considerando todas as categorias de análise conjuntamente. 
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CAPÍTULO III – NOVOS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Através da pesquisa do referencial teórico que fundamenta este trabalho, 

procurou-se caracterizar, nos dois Capítulos iniciais, a evolução e as definições do 

conceito de crescimento econômico e desenvolvimento e a perspectiva de 

desenvolvimento de Amartya Sen. Esse referencial teórico servirá como base para a 

definição da orientação metodológica a ser desenvolvida neste Capítulo. Dessa forma, 

será explicitada, inicialmente, a conduta metodológica utilizada no desenvolvimento do 

trabalho. Em seguida, apresentaremos um rol de indicadores de desenvolvimento. 

Inicialmente, a pesquisa bibliográfica apontou e indicadores nacionais e internacionais, 

cujas informações são encontradas nas suas respectivas páginas eletrônicas.  Além desse 

rol de novos indicadores, o Produto Interno Bruto será analisado por ser a tradicional 

indicação de crescimento econômico e ser geralmente citado de forma negativa ou como 

insuficiente nas avaliações de desenvolvimento. Serão apresentadas as bases 

informacionais e as metodologias avaliatórias dos indicadores escolhidos e, em seguida, 

cada um desses indicadores selecionados será analisado e sintetizado de acordo com as 

categorias apontadas por Sen como as liberdades instrumentais: as liberdades políticas, 

as liberdades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a 

segurança protetora.  

  

 

3.1. As liberdades instrumentais e os novos indicadores de desenvolvimento  

Como visto nos dois Capítulos anteriores, dada sua complexidade e 

abrangência, os conceitos de crescimento econômico e desenvolvimento contemplam 

uma variedade de definições e interpretações que muitas vezes se confundem, outras 

tantas se opõem. Percebe-se, dessa forma, a clara necessidade de uma melhor 

caracterização, compreensão e das limitações desses conceitos, dada sua importância em 

termos de orientação geral da sociedade. Percebe-se, por outro lado, também a 

diversidade de abordagens na indicação ou na mensuração do desenvolvimento. Temos, 

então, diversas ferramentas e indicadores de desenvolvimento, com variadas bases 

avaliatórias, umas mais outras menos abrangentes, umas mais outras menos similares.  

A perspectiva normativa de Sen de desenvolvimento como o processo de 

expansão das liberdades reais que o homem desfruta, tanto no papel constitutivo da 
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liberdade no desenvolvimento, quanto no papel instrumental dessas liberdades, é uma 

das concepções modernas de desenvolvimento e pode, por sua vez, ser usada como base 

na comparação das diversas ferramentas e indicadores de desenvolvimento. Nesse 

contexto, o que se pretende é a construção de um quadro organizado dos modernos 

indicadores de desenvolvimento, elaborado através de uma análise comparativa a partir 

do rol de liberdades instrumentais, que possa se constituir num modelo de alavancagem 

na discussão do desenvolvimento sustentável.  

Para se atingir o resultado final deste trabalho, deverá ser realizado um 

conjunto definido de processos. Conforme Lakatos e Markoni (2003, p.85), o método é 

um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que permite alcançar o objetivo, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Também, conforme Cervo e Bervian (2002, p.23), a ciência é um processo em 

construção, o conhecimento científico, real e sistemático, procura conhecer, além do 

fenômeno em si, as causas e leis. Por meio da classificação, comparação, aplicação dos 

métodos, análise e síntese, extrai-se do contexto social princípios e leis que estruturam 

um conhecimento válido e universal. Dessa forma, para fazer frente ao objetivo geral 

desta pesquisa de analisar comparativamente, através das liberdades instrumentais de 

Sen, novos indicadores do desenvolvimento, para verificar se essas liberdades senianas 

constituem um modelo de alavancagem na discussão do desenvolvimento sustentável, 

serão perseguidos alguns objetivos específicos, listados a seguir: 

a) contextualizar a evolução do conceito de crescimento, desenvolvimento e do 

desenvolvimento sustentável, 

b) contextualizar a perspectiva de Amartya Sen de desenvolvimento, 

c) contextualizar as liberdades instrumentais de Sen. 

d) determinar novos indicadores de desenvolvimento, 

e) caracterizar os fundamentos teóricos desses indicadores de desenvolvimento, e 

f) comparar os indicadores selecionadas a partir das liberdades Senianas. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, será utilizado o método comparativo, 

técnica científica aplicável sempre que houver dois ou mais termos com as mesmas 

propriedades gerais ou características particulares. Da comparação, importa abstrair as 

semelhanças e destacar as diferenças (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 32). Na aplicação 

da técnica da comparação, está implícita a realização da análise (a decomposição do 

todo em suas partes componentes) e da síntese (a reconstituição do todo pela reunião 
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das partes decompostas para análise). O método comparativo procura semelhanças e 

divergências entre diferentes realidades, sendo este aspecto um dos objetivos principais 

do trabalho que é o de identificar e classificar as diferentes metodologias de avaliação 

de desenvolvimento (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.85). A análise refere-se aos 

objetivos específicos de descrever e caracterizar os funcionamentos dos indicadores de 

desenvolvimento e os pressupostos teóricos que os fundamentam. A síntese refere-se 

aos objetivos específicos de comparar os indicadores selecionados, a partir das 

liberdades Senianas.  

Os indicadores de desenvolvimento estudados serão comparados de acordo 

com os parâmetros formados pelas liberdades instrumentais de Amartya Sen. A 

comparação pode ser considerada, enquanto momento da atividade cognitiva, como 

inerente ao processo de construção do conhecimento nas ciências sociais, conforme 

Schneider e Schimitt (1999, p.49). Para os autores, usando um tipo de raciocínio 

comparativo, podemos “descobrir regularidades, perceber deslocamentos e 

transformações, construir modelos e tipologias, identificando continuidades e 

descontinuidades, semelhanças e diferenças, e explicitando as determinações mais 

gerais que regem os fenômenos sociais”. Também, segundo os autores, o método 

comparativo implica em passos que se articulam deforma diferenciada segundo distintas 

orientações teóricas e metodológicas: a seleção de duas ou mais séries de fenômenos 

que sejam efetivamente comparáveis; a definição dos elementos a serem comparados; e 

a generalização. 

Os parâmetros, formados pelas liberdades instrumentais de Amartya Sen, 

funcionarão como mapa orientativo da análise e da síntese realizada entre os diferentes 

indicadores de desenvolvimento: as liberdades econômicas, a segurança protetora, as 

oportunidades sociais, as garantias de transparência e as liberdades políticas. Os 

trabalhos teóricos de Amartya Sen serão utilizados por serem sabidamente 

considerados, no meio técnico e acadêmico, como de grande contribuição para uma 

nova compreensão dos conceitos sobre miséria, fome, pobreza e bem-estar social e, na 

prática, para a construção de novos indicadores do desenvolvimento. Para Kerstenetzky 

(2000, p.117), “a contribuição de Sen no domínio dos problemas da desigualdade e 

pobreza estende-se desde os aspectos conceituais e de mensuração aos de políticas 

públicas”. Conforme Kang (2011, p.352) “a contribuição do indiano Amartya Sen em 

diversas áreas da economia e da filosofia é ampla e diversificada: seus trabalhos 
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abrangem assuntos como crescimento econômico, escolha racional, escolha social, 

economia do bem-estar, pobreza e desigualdade, desenvolvimento econômico e filosofia 

política normativa”. Lembra, também, que “o Índice de Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento tem sua concepção baseada em 

muitas das ideias de Sen, além de ele ter contribuído diretamente para sua formulação”.  

Os dados sobre os novos indicadores de desenvolvimento, apresentados a 

seguir, foram coletados a partir de documentos referentes às diferentes ferramentas 

selecionadas, como livros, artigos de periódicos científicos, manuais relativos às 

ferramentas e material disponível na internet artigos. 

 

 

3.2. Indicadores internacionais 

 

Ecological Footprint 

Desenvolvida na University of British Columbia e coordenada atualmente 

pela Global Footprint Network, a ferramenta Ecological Footprint ou Pegada Ecológica 

avalia indicadores de manutenção de energia e recursos naturais e de capacidade de 

absorção de resíduos ou dejetos do sistema. Segundo o The Ecological Footprint Atlas, 

de Brad Ewing et al (2010, p.8), a Pegada Ecológica é uma medida da demanda 

humana, avaliando a quantidade de terra biologicamente produtiva e área de água 

necessária para produzir todos os recursos que um indivíduo, população, ou atividade 

consome e para absorver os resíduos que geram. Essa área é comparada com a 

capacidade biológica (biocapacidade), a quantidade de área produtiva que está 

disponível para gerar esses recursos e absorver os resíduos. Áreas de terra e água são 

dimensionadas de acordo com sua produtividade biológica, essa escala faz com que seja 

possível comparar com ecossistemas diferentes e bioprodutividade em diferentes áreas 

do mundo na mesma unidade: um hectare global (Figura 7).  

Atualizada até 2007, a ferramenta está disponível em 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/. 
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Figura 7 – Evolução da Pegada Ecológica até 2007 
Fonte: The Ecological Footprint Atlas 2010 

 

A ferramenta separa o consumo dentro de cinco categorias: alimentação, 

habitação, transporte, bens de consumo, e serviços. As cinco categorias de consumo 

escolhidas são analisadas em seis categorias de territórios: áreas edificadas, terrenos 

florestais, pesqueiros, áreas de pastagens, lavouras, e pegadas de carbono (Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Evolução da Pegada Ecológica e Biocapacidade 
Fonte: The Ecological Footprint Atlas 2010 
 

É um indicador de utilização de recursos com abordagem no meio ambiente, 

não contempla nenhuma das liberdades instrumentais Senianas (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Síntese do Ecological Footprint 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Environmental Performance Index 

Desenvolvido em conjunto pela Yale University e Columbia University e 

atualizado até 2010, o Environmental Performance Index ou Índice de Desempenho 

Ambiental, segundo Emerson et al (2010, p.5),  classifica 163 países em 25 indicadores 

de desempenho monitorados em dez categorias abrangendo tanto a política pública de 

saúde ambiental quanto a vitalidade de ecossistemas (Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Classificação por países do Índice de Desempenho Ambiental  
Fonte: 2010 Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and 
Policy. 
 

Estes indicadores fornecem uma medida de como os países estão perto de 

estabelecer metas de política ambiental. Esta metodologia, alinhada em relação ao 

objetivo, facilita as comparações entre as nações, bem como a análise de como a 
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comunidade global está trabalhando em cada questão política particular. As categorias 

avaliadas pelo Índice de Desempenho Ambiental são (Figura 10): 

a) Saúde Ambiental, composta pelos indicadores de efeito do ambiente nas doenças, 

saneamento básico, água potável, partículas suspensas na área urbana, poluição do 

ar em interiores e ozônio ao nível do solo, e 

b) Vitalidade dos Ecossistemas, composta por ozônio em ecossistesmas, emissões de 

dióxido de enxofre, qualidade da água natural, demanda sobre a água natural, risco 

de preservação de ambientes, preservação efetiva de ambientes, ambientes críticos, 

áreas marítimas protegidas, reserva florestal em crescimento, intensidade da pesca 

marítima, práticas com rede de pesca, intensidade da irrigação, subvenção agrícola, 

intensidade das terras cultivadas, intensidade de áreas queimadas, regulamentação 

de uso de pesticidas, emissões de gases de efeito estufa per capita, emissões de 

gases de efeito estufa por geração elétrica e emissões industriais de CO2. 

 

 

Figura 10 – Categorias e indicadores do Índice de Desempenho Ambiental 
Fonte: 2010 Environmental Performance Index. New Haven: Yale Center for Environmental Law 
and Policy. 
 



72 

 

O Environmental Performance Index também identifica alguns dos 

problemas críticos dos resultados ambientais, incluindo o nível de desenvolvimento, o 

Estado de Direito e a boa governaça, e um regime regulamentador robusto. A 

classificação individual do EPI proporciona uma indicação de que os países estão 

fazendo com o vetor de pressões ambientais que cada país enfrenta. Esta disponível em 

http://beta.sedac.ciesin.columbia.edu/es/epi/. 

O EPI utiliza 25 indicadores de desempenho de política pública de saúde 

ambiental e vitalidade de ecossistemas. Dessa forma, é um indicador com abordagem no 

meio ambiente, sem contemplar as liberdades instrumentais senianas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Síntese do Environmental Performance Index 
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Environmental Performance Index - - - - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

Environmental Vulnerability Index 

Desenvolvido pela South Pacific Applied Geoscience Commission SOPAC, 

pela United Nations Environment Programme (UNEP) e demais parceiros, a ferramenta 

apresenta 50 indicadores de vulnerabilidade do meio ambiente: ventos altos, períodos 

secos, períodos úmidos, períodos quentes, períodos frios, temperatura marinha, vulcões, 

terremotos, tsunamis, deslizamentos, área de terra, dispersão por país, isolamento, 

relevo, terras baixas, fronteiras, desequilíbrio do ecossistema, abertura ambiental, 

migrações, epidemias, introduções de espécies, espécies ameaçadas, extinções, 

cobertura vegetal, perda de cobertura, fragmentação do ambiente, degradação, reservas 

terrestres, reservas marinhas, agricultura intensiva, fertilizantes, pesticidas, 

biotecnologia, danos do excesso de pesca, esforço de pesca, água renovável, emissões 

de dióxido de enxofre, redução de dejetos, tratamento de dejetos, indústria, vazamentos, 

mineração, saneamento, veículos, população, crescimento populacional, turistas, 

assentamentos costeiros, acordos ambientais e conflitos.  

Disponível em http://www.vulnerabilityindex.net/, a ferramenta está 

atualizada até 2004 (Figura 11). 
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Figura 11 – Classificação dos países pelo Índice de Vulnerabilidade Ambiental em 2004 
Fonte:  SOUTH PACIFIC APPLIED GEOSCIENCE COMMISSION. 
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Dessa forma, semelhante aos dois indicadores anteriores, não contempla 

nenhuma das liberdades instrumentais senianas (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Síntese do Environmental Vulnerability Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Living Planet Index 

Desenvolvido pela organização WWF - World Wildlife Found, o Living 

Planet Index ou Índice Planeta Vivo, segundo o WWF (2010, p.20), reflete as mudanças 

na saúde dos ecossistemas do planeta por tendências de rastreamento em quase 8.000 

populações de espécies de vertebrados. Tanto quanto um índice de mercado de ações 

acompanha o valor de um conjunto de ações ao longo do tempo como a soma de sua 

mudança diária, o primeiro LPI calcula a taxa de variação anual para cada população de 

espécies no conjunto de dados. O índice calcula a variação média de todas as 

populações para cada ano desde 1970, quando começou a coleta de dados, para 2007, a 

última data para que os dados globais estão disponíveis. 

O Living Planet Index é um indicador do estado geral dos ecossistemas do 

planeta. Contempla dados internos dos países e globais do consumo dos recursos 

naturais e do aumento dos efeitos da poluição. As avaliações iniciais levaram em conta 

três indicadores do estado dos ecossistemas naturais: a área mundial de cobertura 

florestal, as populações de espécies de água doce e as populações de espécies marinhas. 

Está disponível em http://www.worldwildlife.org/sites/living-planet-report/ e atualizado 

até 2010.  

A ferramenta também não contempla nenhuma das liberdades instrumentais 

de Amartya Sen (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Síntese do Living Planet Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Gross Domestic Product 

Gross Domestic Product ou Produto Interno Bruto é um indicador 

concebido das idéias de Keynes e Schumpeter dos agregados econômicos e do fluxo 

circular, com metodologias desenvolvidas por Simon Kuznets, e Richard Stone no 

Sistema de Contas Nacionais e por Wassily Leontief na Matriz insumo-produto, na 

década de 1940. A partir de 1990 a Organização das Nações Unidas começa a adotar a 

união entre as duas metodologias. Conforme Blanchard (2004, p.21), o Produto Interno 

Bruto é a medida do produto agregado das contas nacionais. Existem três maneiras de 

definir o PIB nessa economia, todos equivalentes: 

a) corresponde ao valor dos bens e serviços finais produzidos em uma economia 

durante um determinado período.  

b) é a soma do valor adicionado na economia em um dado período. 

c) é a soma de toda a renda gerada na economia em um determinado período. 

Segundo o International Monetary Fund3, a soma do Produto Interno Bruto 

estimado para 2010 de todos os países do mundo chegava a 62,9 US$ trilhões. A lista 

estimada pelo órgão para 2010, em US$ bilhões, dos países com maior Produto Interno 

Bruto mostra os Estados Unidos em primeiro, a China em segundo lugar e o Brasil 

ocupando a sétima colocação, com 2 trilhões de dólares. Dados mais atualizados já 

apontam o Brasil na sexta posição, ultrapassando a Inglaterra (Tabela 5). 

 

                                                           

3 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Database, April 2011. Disponível 
em http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx. 
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Tabela 5 – PIB estimado para 2010 

 

Fonte: International Monetary Fund. , adaptado pelo autor 

 

Também estimada pelo órgão, a evolução do Produto Interno Bruto mundial 

projetada desde 1980 até 2016 apresenta um crescimento de quase 50%, desde os 62,9 

trilhões de dólares de 2010 até os cerca de 90,0 trilhões de dólares em 2016 (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 – Estimativa da evolução do PIB Mundial. 
Fonte: International Monetary Fund., adaptado pelo autor 
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O IBGE4 apresenta um quadro representativo da evolução dos componentes 

do Produto Interno Bruto brasileiro, de 2004 a 2008, sob as três óticas de Produção, 

Despesa e Renda (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Evolução do PIB brasileiro 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2008/tabelas_pdf/tab04.pdf 

 

                                                           

4 INSTUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2008/tabelas_pdf/tab04.pdf. 
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Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE5, organização 

responsável pelo cálculo de grande parte das Contas Nacionais, o Produto Interno Bruto 

a preços de mercado representa o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades 

produtoras residentes sendo, portanto, a soma dos valores adicionados pelos diversos 

setores acrescido dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na 

valoração da produção. Por outro lado, o PIB é igual a soma dos consumos finais de 

bens e serviços valorados a preço de mercado sendo, também, igual a soma das rendas 

primárias.  

Dessa forma, o PIB pode ser expresso por três óticas:  

a) do lado da produção - o PIB é igual ao valor da produção menos o consumo 

intermediário mais os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos 

no valor da produção.  

b) do lado da demanda - o PIB é igual à despesa de consumo final mais a formação 

bruta de capital fixo mais a variação de estoques mais as exportações de bens e 

serviços menos as importações de bens e serviços.  

c)  do lado da renda - o PIB é igual à remuneração dos empregados mais o total dos 

impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e a importação mais o 

rendimento misto bruto mais o excedente operacional bruto. 

A Central Intelligence Agency6 faz suas contas, apresentando uma 

população mundial estimada, em julho de 2011, de 6.711 milhões de pessoas. Na sua 

lista estimada dos países com maior população, em julho de 2011, a China vem em 

primeiro lugar, a Índia em segundo lugar, os Estados Unidos da América em terceiro 

lugar e a Indonésia em quarto lugar. O Brasil coloca-se em quinto lugar, com população 

estimada em 203 milhões de pessoas. Também aqui, dados recentes indicam uma 

estimativa da população mundial atingindo sete milhões de pessoas (Tabela 6). 

 

                                                           

5 INSTUTUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA IBGE. Contas Nacionais 
Trimestrais. 2a ed. Série Relatórios metodológicos, n° 28. Rio de Janeiro: Diretoria de Pesquisas do 
IBGE, 2008. 
6 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook. Disponível em 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. 
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Tabela 6 – Estimativa da população em julho 2011 

 

Fonte: Central Intelligence Agency, adaptado pelo autor 

 

A Central Intelligence Agency também faz suas projeções para os próximos 

anos. Nas estimativas anuais contemplando desde 1950 até o ano de 2100 e com 

projeções de cenários de um crescimento populacional baixo, médio e alto a partir de 

2011, o cenário médio de crescimento populacional apresenta estabilidade em 10 

bilhões de pessoas (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5 – Estimativa da evolução da população em três cenários 
Fonte: Central Intelligence Agency, adaptado pelo autor 
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Na situação pessimista, a estimativa seria de uma população de 16 bilhões 

de pessoas no ano de 2100, na situação otimista, a estimativa seria de uma população de 

apenas 6 bilhões de pessoas no ano de 2100. 

Na hipótese do Produto Interno Bruto representar o valor social dos bens, 

um aumento per capita pode ser considerado como um aumento de bem-estar da 

sociedade. Dessa forma, o cálculo da estimativa do Produto Interno Bruto per capita 

médio mundial apresentará aproximadamente US$ 9.300 anuais em 2010. A lista dos 

países com maior Produto Interno Bruto per capita, estimada pelo International 

Monetary Fund7, em dólares, para o ano de 2010, apresenta Luxemburgo e Noruega nos 

dois primeiros lugares e o Brasil na 53ª posição (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – PIB per capita estimado para 2010 

 

Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011 

 

Na mesma linha, o Coeficiente de Gini, calculado a partir da curva de 

Lorenz, em que a renda familiar acumulada é confrontada contra o número de famílias 

organizadas a partir dos mais pobres aos mais ricos, medindo o grau de desigualdade na 

distribuição da renda familiar, também pode ser considerado como um indicador de 

variação de bem-estar da sociedade (Figura 13).  

                                                           

7 INTERNATIONAL MONETARY FUND. World Economic Outlook Database, April 2011 Disponível 
em http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/index.aspx. 



81 

 

Figura 13 – Coeficiente de Gini de países. 
Fonte: International Monetary Fund., adaptado pelo autor 
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O PIB, tanto pelas óticas da produção, da despesa ou do rendimento, reflete 

apenas as transações econômicas de uma sociedade. Mede, portanto, apenas as 

liberdades econômicas, que dizem respeito às oportunidades que os indivíduos têm para 

utilizar recursos econômicos com propósitos de consumo, produção ou troca. Assim 

sendo, contempla apenas as facilidades econômicas ao indicar os valores de produção, 

rendimento ou despesa, mas não contempla as liberdades políticas, as oportunidades 

sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Síntese do Gross Domestic Product 
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Gross Domestic Product sim - - - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

Eco Efficiency 

Conforme o WBSCD (2009, p.4) atinge-se a eco-eficiência através da 

entrega de bens a preços competitivos e serviços que satisfação as necessidades 

humanas e tragam qualidade de vida, reduzindo progressivamente os impactos 

ecológicos e a intensidade de recursos ao longo do ciclo de vida para um nível pelo 

menos ao nível da capacidade de carga estimada da Terra. Segundo o ESCAP (2009, 

p.1), o conceito de eco-eficiência origina-se do conceito da década de 70 de "eficiência 

ambiental". Na década de 1990, Schaltegger e Sturm definiram o conceito da eco-

eficiência como sendo o "elo de negócios para o desenvolvimento sustentável". Foi 

difundido pelo Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

(WBCSD) para o sector empresarial na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) em 1992. Ferramenta destinada a ser uma 

abordagem prática para o setor empresarial no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável através da busca de lucros ao longo prazo incorporando o 

respeito à capacidade de suporte da Terra. Os indicadores relacionam os custos 

ambientais: como (1) emissões de poluentes (CO2 ou as emissões de SOx, demanda 

bioquímica de oxigênio, etc), (2) recursos utilizados (energia ou água utilizada), e (3) 

custo associado com uma carga ambiental (custos de congestionamento de tráfego), com 
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o valor da produção econômica: (1) valor acrescentado do benefício (PIB per capita), 

(2) unidade de produto ou serviço (por km, por m2), e (3) custo associado com uma 

carga ambiental (custos de congestionamento de tráfego). Disponível em 

http://www.iisd.org/business/tools/bt_eco_eff.aspx, a ferramenta contempla apenas as 

facilidades econômicas (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Síntese do Eco Efficiency 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Democracy Index 

O Democracy Index ou Índice de Democracia, do The Economist 

Intelligency Unit, apresenta uma visão global do estado da democracia em 165 países, 

avaliando cinco categorias de análise: processo eleitoral e pluralismo; direitos civis; o 

funcionamento do governo; participação política; e cultura política.  

 

 
Figura 14 – Classificação dos países pelo Índice de Democracia em 2011 
Fonte: Economist Intelligence Unit, 2011. 
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Segundo o relatório Democracy Index (2011), Noruega, Islândia, Dinamarca 

e Suécia ocupam os primeiros lugares (Figura 14), o Brasil ocupa a 45ª classificação. 

O Índice de Democracia, construído para contemplar as liberdades políticas 

de uma nação, analisa cinco categorias: processo eleitoral e pluralismo, direitos civis, o 

funcionamento do governo, participação política, e cultura política. Disponível em 

http://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=DemocracyIndex2011, não 

contempla nenhuma das outras quatro liberdades instrumentais propostas por Sen 

(Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Síntese do Democracy Index 
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Happy Planet Index  

Desenvolvido pela New Economics Foundation, o Happy Planet Index ou 

Índice do Planeta Felix mede a relação entre a satisfação com a vida e a expectativa de 

vida com a pegada ecológica. Conforme Abdalah et al (2009, p.20), o índice é montado 

a partir de três indicadores, a expectativa de vida e a pegada ecológica, que são 

indicadores objetivos, e um terceiro indicador, de caráter subjetivo, que é a satisfação de 

vida. A satisfação de vida é medida com a pergunta o quão satisfeito uma pessoa está 

com sua vida hoje, considerando tudo na vida dessa pessoa. As respostas são feitas em 

escalas numéricas de 1(totalmente insatisfeito) até 10 (totalmente satisfeito). As 

respostas tem relação com o tamanho e a força da sua origem social, redes, status de 

relacionamento, nível de educação, presença de deficiência, bem como com suas 

condições materiais, tais como renda e emprego, níveis mais elevados de capital social, 

melhor clima, recursos naturais mais ricos, maior expectativa de vida, melhores padrões 

de vida, e mais voz dentro do governo. 
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Países da América Central estão bem classificados: Costa Rica, República 

Dominicana e Jamaica ocupam os primeiros lugares. O Brasil ocupa a 9ª colocação. 

(Figura 15). 

 

 
Figura 15 – Classificação do Índice do Planeta Feliz em 2005 
Fonte: The Happy Planet Index 2.0, adaptado pelo autor 
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Atualizado até 2005, o Índice está disponível em 

http://www.happyplanetindex.org/public-data/files/happy-planet-index-2-0.pdf. A 

ferramenta Happy Planet Index relaciona indicadores de satisfação com a vida, 

expectativa de vida e pegada ecológica. Dessa forma, a ferramenta, contempla a 

segurança protetora ao analisar a expectativa de vida. Não contempla nenhuma das 

outras liberdades instrumentais de Sen (Tabela 12). 

 

Tabela 11 – Síntese do Happy Planet Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Environmental Sustainability Index  

Desenvolvida em conjunto pela Yale University, pela Columbia University, 

pelo World Economic Forum e pelo Joint Research Centre of European Comission, 

atualizada até 2004, a ferramenta Environmental Sustainability Index ou Índice de 

Sustentabilidade Ambiental apresenta indicadores de (1) sistemas ambientais: qualidade 

do ar, biodiversidade, terra, qualidade da água, quantidade de água, (2) redução de 

estresses ambientais: redução da poluição do ar, redução dos estresses do ecossistema, 

redução do crescimento populacional, redução de dejetos e pressões de consumo, 

redução de estresse hídrico, gerenciamento de recursos naturais, (3) redução da 

vulnerabilidade humana: saúde ambiental, sustento humano básico, redução da 

vulnerabilidade a desastres naturais ambientais, (4) capacidade social e institucional: 

governança ambiental, ecoeficiência, envolvimento do setor privado, ciência e 

tecnologia e (5) manejo global: participação em esforços e colaborações internacionais, 

emissões de gases de efeito estufa e redução de pressões ambientais transnacionais. 

Segundo o Environmental Sustainability Index: Benchmarking National 

Environmental Stewardship (2005, p.3), Finlândia, Noruega e Uruguai estão no topo do 

índice. O Brasil situa-se no 11° lugar (Figura 16).  
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Figura 16 – Classificação por países do Índice de Sustentabilidade Ambiental 
Fonte: 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship 
 

O Índice está disponível em http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/esi/ e 

http://www.yale.edu/esi/, contemplando a segurança protetora ao indicar a redução da 

vulnerabilidade humana, saúde ambiental, sustento humano básico Não contempla 

nenhuma das outras dimensões de análise propostas (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Síntese do Environmental Sustainability Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Worldwide Governance Indicators  

O Worldwide Governance Indicators ou Indicador de Governança Mundial 

é um indicador de como as tradições e instituições pelas quais a autoridade de um país é 

exercida, conforme enunciado por Kaufmann et al (2010, p.1). Isso inclui o processo 

pelo qual os governos são escolhidos, monitorados e substituídos, a capacidade do 

governo de efetivamente formular e implementar políticas sólidas e o respeito dos 

cidadãos e do estado para as instituições que governam as interações econômicas e 
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sociais. Para tanto, são avaliadas as seguintes categorias de análise, para a formação do 

indicador:  

a) voz e responsabilidade: até que ponto os cidadãos de um país são capazes de 

participar da escolha do seu governo, bem como a liberdade de expressão, liberdade 

de associação e meios de comunicação livres,  

b) estabilidade política e ausência de violência/terrorismo: a probabilidade de o 

governo vir a ser desestabilizado por métodos inconstitucionais ou violentos, 

inclusive o terrorismo,  

c) eficácia do governo: a qualidade dos serviços públicos, a competência da 

administração pública e sua independência das pressões políticas, e a qualidade da 

formulação das políticas,  

d) qualidade normativa: a capacidade do governo de fornecer políticas e normas 

sólidas que habilitem e propiciem o desenvolvimento do setor privado,  

e) regime de direito: até que ponto os agentes confiam nas regras da sociedade e agem 

de acordo com elas, inclusive a qualidade da execução de contratos e os direitos de 

propriedade, a polícia e os tribunais, além da probabilidade de crime e violência, e  

f) controle da corrupção: até que ponto o poder público é exercido em benefício 

privado, inclusive as pequenas e grandes formas de corrupção, além do 

“aprisionamento” do estado pelas elites e pelos interesses privados.  

Disponível em http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp, está 

atualizado até 2011. 

O índice contempla as liberdades políticas ao avaliar a participação dos 

cidadãos na escolha dos seus representantes, as garantias de transparência ao avaliar a 

qualidade e eficácia do governo. Não contempla as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais e a segurança protetora (Tabelas 13).  

 

Tabela 13 – Síntese do Worldwide Governance Indicators 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Genuine Progress Indicator  

Desenvolvido pela organização norteamericana Redefining Progress de 

Oakland, baseada no ISEW, conforme Talberth (2006, p.8), o Genuine Progress 

Indicator ou Indicador de Progresso Genuíno, leva em consideração indicadores de 

consumo pessoal, distribuição de renda, trabalho doméstico, ensino superior, trabalho 

voluntariado, depreciação de bens duráveis, manutenção de ruas e rodovias, custo do 

crime, tempo com atividades de lazer, custos do sub-emprego, custos do consumo de 

bens duráveis, custos de demora no trânsito, custo com equipamentos antipoluentes, 

custo de acidentes de trânsito,  custos da poluição da água, custos da poluição do ar, 

custos da poluição sonora, perda dos pântanos, perda de terras agrícolas, perda de 

florestas naturais, esgotamento dos recursos energético não-renováveis, danos com 

emissão de dióxido de carbono, custos com a destruição da camada de ozônio, 

investimentos líquidos de capital e as captações externas líquidas.  

Atualizado até 2005, o indicador está disponível em https://www.e-

education.psu.edu/drupal6/files/engr312/lesson07/The_Genuine_Progress_Indicator.pdf 

Contempla fundamentalmente as facilidades econômicas e oportunidades 

sociais, não avaliando as demais liberdades (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Síntese do Genuine Progress Indicator 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

World Banks Genuine Saving Indicator  

Desenvolvida por analistas do World Bank, a ferramenta World Banks 

Genuine Saving Indicator compara a poupança interna bruta, o consumo de capital fixo, 

as despesas de educação, o esgotamento dos recursos energéticos, dos recursos minerais 

e das florestas, e os danos causados por emissões de CO2.  

O Indicador está disponível em http://www.worldbank.org e 

http://www.brettonwoodsproject.org/topic/environment/gensavings.pdf, contemplando, 
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fundamentalmente, as facilidades econômicas e oportunidades sociais, não avaliando as 

demais liberdades (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Síntese do World Banks Genuine Saving Indicator 
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Index of Sustainable Economic Welfare  

Conforme Louette (2007, p.76), o Index of Sustainable Economic Welfare 

ou Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável é um índice monetário que pretende 

substituir o PIB como medida de progresso das nações e vai muito além da medida total 

das atividades econômicas, pois leva em conta o quanto as políticas nacionais realmente 

resultam em melhor qualidade de vida para todos.  

Segundo Lawn (2003, p.106), economistas ecológicos há muito acreditam 

que o crescimento contínuo dos sistemas macroeconômicos é tanto ecologicamente 

insustentável quanto existencialmente indesejável. Consistente com essa crença, esses 

economistas ecológicos apresentaram hipótese limite, a noção de que quando os 

sistemas macroeconômicos crescem além de um determinado ponto, os benefícios 

adicionais de crescimento são ultrapassados pelos custos. Dentro dessa linha de 

pensamento e tendo em vista as inadequações do Produto Interno Bruto como indicador 

do progresso humano, esses economistas ecológicos têm desenvolvido uma série de 

índices para medir e comparar os custos e benefícios do crescimento. Uma delas é o 

Índice de Cobb do Bem-Estar Econômico Sustentável (ISEW). 

As organizações Friends of the Earth, Centre for Environmental Strategy, 

New Economics Foundation e outras, que trabalharam em conjunto para desenvolver 

indicadores econômicos alternativos ao PIB, desenvolveram o índice, baseado nas 

ideias apresentadas por Nordhaus e Tobin (1972, p.512), em sua Medida de Bem-Estar 

Econômico. Para eles, uma falha evidente do PIB é que ele é um índice da produção, e 

não de consumo. O Índice de Bem-Estar Econômico Sustentável ISEW mede o 

desempenho econômico de uma nação a partir de 20 indicadores, agregando medidas 
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convencionais – como o crescimento dos investimentos de capital – com elementos 

sociais e ambientais – como a distribuição da renda, o trabalho doméstico, a poluição do 

ar e da água, a degradação do solo agrícola e a perda de recursos naturais.  

Os indicadores utilizados são: despesas do consumidor, desigualdade de 

renda, despesas do consumidor ajustado, serviços de trabalho doméstico, serviços de 

bens de consumo duráveis, serviços de ruas e rodovias, gastos públicos com saúde e 

educação, bens de consumo duráveis: diferença entre as despesas e o valor dos serviços, 

gastos privados em saúde e educação, custos de deslocamento, custos de controle da 

poluição, custos de acidentes de automóvel, custos da poluição da água, custos da 

poluição do ar, custos da poluição sonora, perda da moradia natural, perda de terras, 

esgotamento dos recursos não-renováveis, custos das mudanças climáticas, custos da 

destruição do ozônio e crescimento do capital líquido.  

Atualizado até 2.006, o indicador está disponível em 

http://www.foe.co.uk/tools/index.html. 

O Index of Sustainable Economic Welfare ou Índice de Bem-Estar 

Econômico Sustentável, contempla as facilidades econômicas ao indicar as despesas do 

consumidor e o crescimento de capital líquido e contempla as oportunidades sociais ao 

indicar a desigualdade de renda, mas não contempla as dimensões de garantias de 

transparência, segurança protetora e as liberdades políticas, (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Síntese do Index of Sustainable Economic Welfare 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Index of Economic Freedom  

Desenvolvido pela The Heritage Foundation, o Index of Economic Freedom 

ou Índice de Liberdade Econômica é composto por dez categorias de análise para a 

formação do índice: a liberdade empresarial, a liberdade de comércio, a liberdade fiscal, 

tamanho do governo, a liberdade monetária, a liberdade de investimento, a liberdade 

financeira, o direito a propriedade, a corrupção e a liberdade de trabalho.  
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Conforme a classificação do Índice, nas primeiras posições estão Hong 

Kong, Singapura e Austrália. O Brasil ocupa a 113° colocação (Figura 17). 

 

Figura 17 – Classificação por países do Índice de Liberdade Econômica  
Fonte: 2011 Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation and Dow Jones & Company Inc., 
2011. 
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Segundo Miller e Holmes (2011, p.20), o Índice de Liberdade Econômica 

(IEF) avalia ambientes econômicos dos países a cada ano desde 1995. É um índice 

abrangente na sua avaliação de liberdade econômica, bem como em sua cobertura 

mundial dos países. Para os autores do Index of Economic Freedom, a definição de 

liberdade econômica contempla as liberdades e direitos de produção, distribuição ou 

consumo de bens e serviços, deve proporcionar o direito absoluto da propriedade, 

ausência de coerção ou restrição da liberdade econômica além de proteger a liberdade 

dos próprios cidadãos, garantido o direito ao trabalho, à produção, ao consumo e ao 

investimento. Um Estado de Direito, com a liberdade garantida e respeitada pelo 

Estado. 

O índice avalia a liberdade econômica a partir de 10 diferentes categorias. 

Alguns aspectos da liberdade econômica são de natureza externa, medindo o grau de 

abertura de uma economia ao investimento global ou ao comércio. Outros, de natureza 

interna, avaliando a liberdade dos indivíduos a usar seu trabalho ou finanças sem 

restrições ou interferência do governo. Cada um é vital para o desenvolvimento da 

prosperidade pessoal e nacional. O direito fundamental de propriedade, por exemplo, 

tem sido reconhecido há séculos por grandes filósofos da liberdade, como Locke e 

Montesquieu. Ao longo do tempo, estudiosos e profissionais reconheceram muitos 

outros pilares da liberdade econômica, incluindo o livre comércio, moeda estável, o 

acesso ao financiamento, controle de gastos do governo e redução de impostos. 

Atualizado até 2011 está disponível em  http://www.heritage.org/index/. 

O índice contempla as facilidades econômicas e as garantias de 

transparência. Não contempla as liberdades políticas, as oportunidades sociais e a 

segurança protetora (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Síntese do Index of Economic Freedom 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Index of Economic Well-being  

Desenvolvido pelo Centre for the Study of Living Standards, o Index of 

Economic Well-being ou Medida do Bem-estar Econômico avalia os fluxos de consumo 

per capita efetivos: consumo de bens e serviços no mercado, serviços governamentais, 

fluxos per capita efetivos de produção familiar, lazer e mudanças na expectativa de 

vida, a acumulação social líquida de estoques de recursos produtivos: comunicação 

líquida de capital tangível, ativos imobiliários, mudanças líquidas no valor dos estoques 

de recursos naturais, mudanças líquidas no valor do endividamento, acumulação de 

capital humano e o estoque de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a 

distribuição de renda: intensidade da pobreza e desigualdade de renda e a segurança 

econômica contra a perda de emprego e desemprego, doenças, rompimento familiar e 

pobreza na terceira idade. Atualizado até 2009, está disponível em 

http://www.csls.ca/iwb.asp. 

O índice contempla as facilidades econômicas ao avaliar consumo e renda e 

a segurança protetora, ao avaliar a segurança econômica contra a perda de emprego e 

desemprego, doenças, rompimento familiar e pobreza na terceira idade. Não contempla 

as liberdades políticas, as oportunidades sociais e as garantias de transparência (Tabela 

18). 

 

Tabela 18 – Síntese do Index of Economic Well-being 
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Index of Economic Well-being sim sim - - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

Index Social Health  

Desenvolvido pelo Institute for Innovation in Social Policy, o Index Social 

Health ou Índice de Saúde Social avalia a condição social por idades: criança: 

mortalidade infantil, maus-tratos e pobreza infantil; adolescente: suicídio dos jovens, 

uso de drogas, abandono de estudos universitários, gravidez na adolescência; adultos: 

desemprego, salário mensal médio, cobertura por seguro-saúde; idosos: pobreza dos 

maiores de 65 anos, expectativa de vida aos 85 anos; e para todas as idades: crimes 
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violentos, acidentes de trânsito fatais por embriaguez, acesso à habitação a um custo 

acessível e desigualdade de renda familiar (Figura 18). 

 

 
Figura 18 – Evolução do Índice de Saúde Social dos EUA  
Fonte: Institute for Innovation in Social Policy 

 

Atualizado até 2009 para os Estados Unidos o Index Social Health ou Índice 

de Saúde Social está disponível em http://iisp.vassar.edu/socialhealth08.html. 

O índice contempla as facilidades econômicas ao avaliar salário, 

desigualdade de renda e pobreza e segurança protetora ao avaliar cobertura por seguro-

saúde e acesso à habitação. Não contempla as demais liberdades instrumentais senianas 

(Tabela 19). 

 

Tabela 19 – Síntese do Index Social Health 
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Fonte: adaptado pelo autor 
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Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté  

Desenvolvido pela Réseau d’Alerte sur lês Inegalités et de la Pauvreté, o 

Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté ou Barômetro de Desigualdade e Pobreza 

está atualizado até o ano de 2005 (Figura 19). 

 

 

Figura 19 – Evolução das desigualdades desde 1980 
Fonte: http://www.bip40.org/ 
 

O índice usa medidas de emprego e trabalho, renda, saúde, educação, 

moradia e justiça: 

a) emprego e trabalho avalia as condições de trabalho, o desemprego, a precariedade e 

as relações profissionais,  

b) renda avalia os salários, o consumo, as desigualdades de rendimentos e de 

tributação e a pobreza,  

c) saúde avalia a expectativa de vida ao nascer, a diferença de expectativa de vida 

entre executivos e trabalhadores, a proporção das despesas de saúde no PIB, a 

proporção das despesas de saúde a cargo das famílias e a disparidade das despesas 

médicas regionais,  

d) educação avalia o acesso à conclusão de curso, a evasão escolar, as desigualdades 

de nível em francês, as desigualdades de nível em matemática, a proporção de 

crianças de executivos em relação às crianças de empregados nos vestibulares,  
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e) moradia avalia o peso das despesas de moradia no consumo das famílias, o índice 

do preço dos aluguéis em relação ao índice dos preços ao consumo, a proporção do 

financiamento à habitação, a proporção de ajuda à moradia nas despesas de moradia 

e o número de queixas judiciais dos locadores por não receber os aluguéis, e 

f) justiça avalia a taxa de aprisionamento, a taxa de detenção provisória, a proporção 

de condenados a penalidades superiores a cinco anos e a taxa das concessões da 

condição de refugiados.  

Está disponível em http://www.bip40.org. Contempla as facilidades 

econômicas, exemplificadas nas medições de salários e consumo; as oportunidades 

sociais, exemplificadas nas medidas de despesas de saúde no PIB, conclusão de curso e 

preço dos aluguéis; e a segurança protetora, como a expectativa de vida ao nascer. Não 

tem avaliações das liberdades políticas e das garantias de transparência (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Síntese do Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Human Development Index  

Idealizado pelo paquitanês Mahbub ul Haq com colaboração de Amartya 

Sen, o Human Development Index ou Índice de Desenvolvimento Humano foi 

apresentado em 1990 no Relatório de Desenvolvimento Humano, no Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi um elemento estratégico na 

nova abordagem. Ele simboliza a mudança no pensamento, ainda que não 

capture plenamente a riqueza do desenvolvimento humano. Como medida 

composta da saúde, da educação e do rendimento, o IDH avalia os níveis e o 

progresso, usando um conceito de desenvolvimento mais amplo do que o 

permitido pelo rendimento por si só. E tal como acontece com qualquer 

medida agregada e comparação internacional, simplifica e captura apenas 
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uma parte do que o desenvolvimento humano envolve (Relatório de 

Desenvolvimento Humano  2010, p.13) 

 

Baseado no enfoque das capacidades que todas as pessoas devem de poder 

desfrutar de uma vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso aos recursos 

necessários a um padrão de vida decente, contempla três dimensões, a saúde, a educação 

e o rendimento, representados por quatro indicadores (1) esperança de vida à nascença, 

(2) média de anos de escolaridade, (3) anos de escolaridade esperados e (4) rendimento 

nacional bruto per capita (Figura 20). De acordo com o Relatório de Desenvolvimento 

Humano (PNUD, 2010, p.13), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma 

medida sumária do desenvolvimento humano. Mede as realizações médias de um país 

em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável, o 

acesso ao conhecimento e um padrão de vida digno. O IDH é a média geométrica dos 

índices normalizados que medem as realizações em cada dimensão.  

 

 

Figura 20 – Abordagem do IDH  
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Relatório de Desenvolvimento 
Humano 2010. 

 

As fontes de dados utilizadas são: a esperança de vida à nascença, a média 

de anos de escolaridade, os anos de escolaridade esperados e o rendimento Nacional 

Bruto (RNB) per capita. Para a obtenção do índice, o primeiro passo é criar subíndices 

para cada dimensão. Os valores mínimos e máximos (ou limites) têm de ser ajustados 

no sentido de transformar os indicadores em índices entre 0 e 1. Como é usada a média 

geométrica para a agregação, o valor máximo não afeta a comparação relativa (em 
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termos percentuais) entre dois países ou períodos de tempo diferentes. Os valores 

máximos são fixados nos valores máximos realmente observados dos indicadores dos 

países na série cronológica, ou seja, 1980-2010. Os valores mínimos afetarão as 

comparações, pelo que são usados valores que podem apropriadamente ser considerados 

como valores de subsistência ou zeros “naturais”. Por conseguinte, o progresso é 

medido por comparação com os níveis mínimos de que uma sociedade precisa para 

sobreviver ao longo do tempo. Os valores mínimos são fixados em 20 anos para a 

esperança de vida, em 0 anos para ambas as variáveis da educação e em USD 163 para o 

RNB per capita. Após definidos os valores mínimos e máximos, os subíndices são 

calculados da seguinte forma: índice de dimensão = valor real – valor mínimo/valor 

máximo – valor mínimo. Para a educação, é aplicada a equação a cada um dos dois 

subcomponentes, criando a sua média geométrica e voltando a aplicar a equação inicial. 

Isto equivale a aplicar a equação à média geométrica dos dois subcomponentes.  Como 

cada índice de dimensão é uma representação das capacidades da dimensão 

correspondente, a função da transformação do rendimento nas capacidades será 

provavelmente côncava. Assim, para o rendimento é usado o logaritmo natural dos 

valores mínimos e máximos reais. Para a agregação dos subíndices para produzir o 

Índice de Desenvolvimento Humano, calcula-se a média geométrica dos três índices de 

dimensão. Com isso, assume-se a substitubilidade imperfeita que abrange todas as 

dimensões do IDH e resolvida uma das mais sérias críticas à fórmula de agregação 

linear, que permitia a substituição perfeita entre dimensões.  

Disponível em http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/, o Índice de 

Desenvolvimento Humano contempla apenas as facilidades econômicas ao indicar o 

rendimento nacional bruto per capita, as oportunidades sociais ao indicar a escolaridade 

e a segurança protetora ao indicar a esperança de vida. Não contempla as liberdades 

políticas e as garantias de transparência (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – Síntese do Human Development Index 
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Dashhboard of Sustainability  

Desenvolvido pelo Consultative Group on Sustainable Development 

Indicators, do International Institute for Sustainable Development (IISD), a ferramenta 

Dashhboard of Sustainability ou Painel da Sustentabilidade faz a indicação de quatro 

dimensões: ecológica, social, econômica e institucional (Figura 21).  

 

 
Figura 21 – Painel da Sustentabilidade 
Fonte: http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp 

 

Segundo o IISD (2011), o Painel da Sustentabilidade é um índice agregado 

de vários indicadores de desempenho econômico, social e ambiental que mostra, 

visualmente, os avanços dos países em direção à sustentabilidade, utilizando a metáfora 

de um painel de veículo É um programa livre, que ilustra as complexas relações entre as 

questões econômicas, sociais e ambientais. O formato visual é adequado para os 

decisores e outros interessados no desenvolvimento sustentável. A nova edição promove 

os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, especialmente para os 

países em desenvolvimento. Estes indicadores ajudam a definir estratégias de Redução 

da Pobreza e monitorar a realização dos objetivos. Conforme Louette (2007, p.51), o 

sistema foi operacionalizado para a comparação de países a partir de 46 indicadores, que 

compunham as três dimensões utilizadas: a área de meio ambiente, com 13 indicadores, 

a área econômica, com 15 indicadores e a área social, com 18 indicadores. Esses 

indicadores formam a base de dados do Consultative Group on Sustainable 

Development Indicators, que cobre aproximadamente 100 nações. Cada um dos 
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indicadores dentro dos escopos ou dimensões da sustentabilidade propostos pelo 

sistema pode ser avaliado tanto em termos de sustentabilidade, como no âmbito do 

processo decisório, a partir de dois elementos principais: importância e desempenho. O 

protótipo atual utiliza a orientação da Comissão de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas com quatro dimensões: ecológica, social, econômica e institucional: 

a) dimensão ecológica: mudança climática, depleção da camada de ozônio, qualidade 

do ar, agricultura, florestas, desertificação, urbanização, zona costeira, pesca, 

quantidade de água, qualidade da água, ecossistema e espécies. 

b) dimensão social: índice de pobreza, igualdade de gênero, padrão nutricional, saúde, 

mortalidade, condições sanitárias, água potável, nível educacional, alfabetização, 

moradia, violência, população. 

c) dimensão econômica: desempenho econômico, comércio, estado financeiro, 

consumo de materiais, consumo de energia, geração e gestão de lixo, transporte. 

d) dimensão institucional: implementação estratégica do desenvolvimento sustentável, 

cooperação internacional, acesso à informação, infra-estrutura de comunicação, 

ciência e tecnologia, desastres naturais - preparo e resposta, monitoramento do 

desenvolvimento sustentável. 

Para Bellen (2003, p.79), embora consistente e transparente em sua forma 

de apresentação, esse sistema ainda apresenta limitações ao não utilizar indicadores 

reconhecidos internacionalmente. Com dados atualizados até 2000 está disponível em 

http://www.iisd.org/cgsdi/dashboard.asp. Dessa forma, o Dashboard of Sustainability 

contempla as facilidades econômicas, ao indicar a receita, pobreza, inflação e o 

crescimento econômico; as oportunidades sociais, ao indicar saúde, nível educacional, 

moradia; a segurança protetora, ao avaliar mortalidade e moradia; e as garantias de 

transparência, ao indicar o acesso à informação (Tabela 22). 

 

Tabela 22 – Síntese do Dashboard of Sustainability 
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102 

 

Barometer of Sustainability  

Desenvolvido por The World Conservation Union (IUCN) e The 

International Development Research Centre (IDRC), o Barometer of Sustainability ou 

Barômetro da Sustentabilidade é uma escala de desempenho de indicadores (1) de 

sociedade: saúde e população, riqueza, conhecimento e cultura, comunidade, equidade e 

(2) de meio-ambiente: terra, água, ar, espécies, utilização de recursos.  

Segundo Prescott-Allen (1997, p.49), o barômetro da sustentabilidade é uma 

ferramenta para medir e comunicar o bem-estar e o progresso rumo à sustentabilidade. 

Fornece uma forma sistemática de combinar indicadores da condição do ambiente, da 

condição das pessoas. Apresenta conclusões visuais condição do ambiente, da condição 

das pessoas, fornecendo a qualquer pessoa, do cidadão ao chefe de Estado. A ferramenta 

combina uma série de indicadores ambientais e sociais: qualidade da água, emprego, 

economia, educação, crime, etc., utilizando escalas de desempenho. Bom ou ótimo são 

definidos como um extremo da escala, e ruim ou péssimo, como o outro extremo. 

Assim, as posições dos indicadores podem ser esboçadas dentro dessa escala (Figura 

22).  

 

 
Figura 22 – Barômetro da Sustentabilidade  
Fonte: Resource Kit for Sustainability Assessment, Method Illustrated by the Wellbeing of Nations. 
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Conforme Louette (2007, p.44), o indicador procura medir o progresso em 

direção à sustentabilidade, calculando os valores para os índices de bem-estar social e 

da ecosfera, bem como os dos subíndices, caso existam. O índice de bem-estar do 

ecossistema identifica tendências da função ecológica no tempo. É uma função da água, 

da terra, do ar, da biodiversidade e da utilização dos recursos. O índice de bem-estar 

humano representa o nível geral de bem-estar da sociedade e é uma função do bem-estar 

individual, saúde, educação, desemprego, pobreza, rendimentos, crime, bem como 

negócios e atividades humanas. A escala utilizada no Barometer of Sustainability, para 

cada um dos eixos, varia de 0 a 100, consistindo em 100 pontos e uma base 0, está 

dividida em cinco setores de 20 pontos cada um, mais sua base, equivalente a 0.  

Para o Prescott-Allen (1997, p.51), trata-se de um caminho lógico para 

transformar os conceitos gerais do desenvolvimento sustentável, bem-estar e progresso 

em um grupo de condições humanas e ecológicas concretas. O principal uso do 

Barômetro é combinar indicadores, permitindo aos usuários tirar conclusões gerais de 

um conjunto de sinais muitas vezes confusos e contraditórios. Pode ser empregado em 

variados métodos de avaliação. Indicadores ambientais ou ecossistêmicos são 

combinados no eixo de bem-estar ambiental. Os demais são combinados no eixo de 

bem-estar humano. Tem-se o necessário para organizar indicadores de forma 

hierárquica, combinados progressivamente, gerando índices altamente agregados de 

bem-estar ambiental e bem-estar humano, visualmente, sem perder as informações dos 

indicadores constituintes. As duas dimensões avaliadas pelo Barômetro da 

Sustentabilidade são compostas pelos seguintes indicadores: 

a) dimensão sociedade: (1) saúde e população: saúde mental e física, doença, 

mortalidade, fertilidade, mudança, populacional; (2) riqueza: economia, sistema 

financeiro, receita, pobreza, inflação, emprego, comércio, bens materiais, 

necessidades básicas de alimentação, água e proteção; (3) conhecimento e cultura: 

educação, pesquisa, conhecimento, comunicação, sistema de crenças e valores; (4) 

comunidade: direitos e liberdades, governança, instituições, lei, paz, crime, 

ordenamento civil; e (5) equidade: distribuição de benefícios entre raças, sexo, 

grupos étnicos e outras divisões sociais. 

b) dimensões ecológicas: (1) terra: diversidade e qualidade das áreas de floresta, 

cultivo e outros ecossistemas incluindo modificação, conversão e degradação; (2) 

água: diversidade e qualidade das águas e ecossistemas marinhos incluindo 
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modificação, poluição e esgotamento; (3) ar: qualidade do ar, interna e externa, 

condição da atmosfera global; (4) espécies: espécies selvagens, população, 

diversidade genética; e (5) utilização de recursos: energia, geração de dejetos, 

reciclagem, pressão da agricultura, pesca, mineração. 

Disponível em http://cmsdata.iucn.org/downloads/resource_kit_c_eng.pdf, 

tem dados atualizados até 2001. 

O Barometer of Sustainability contempla todas aas liberdades instrumentais 

de Sen. Contempla as liberdades políticas ao indicar as instituições, lei e ordenamento 

civil e as garantias de transparência ao indicar governança. Contempla as facilidades 

econômicas ao indicar a receita, pobreza, inflação, as oportunidades sociais ao indicar a 

distribuição de benefícios e a segurança protetora ao indicar as necessidades básicas de 

alimentação, água e proteção (Tabela 23).  

 

Tabela 23 – Síntese do Barometer of Sustainability 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Calvert-Henderson Quality of Life Indicators  

O Calvert-Henderson Quality of Life Indicators ou Indicador de Qualidade 

de Vida de Calvert-Henderson foi publicado pela primeira vez no ano de 2000. 

Apresenta uma série de indicadores, reunidos em 12 grupos: 

a) Indicador de Educação, que resume a qualidade, quantidade e distribuição da 

educação nos EUA, 

b) Indicador de Emprego, que descreve a estrutura de emprego nos EUA, 

c) Indicador de Energia, que descreve o quanto e quão eficientemente a energia é 

consumida nos EUA, 

d) Indicador do Ambiente, que apresenta informações detalhadas sobre a saúde do 

meio ambiente com ênfase especial sobre o processo de produção-consumo. Um 

foco de pesquisa sobre a água e qualidade do ar oferece dados de interesse primário 

para o público em geral, 
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e) Indicador de Saúde, com a discussão sobre o que constitui "saúde" e como está o 

estado geral de saúde dos povos nos EUA por idade, raça e gênero, 

f) Indicador de Direitos Humanos, que examina o nível de participação do cidadão no 

processo eleitoral e o grau de direitos praticados, 

g) Indicador de Renda, que analisa e explica as tendências no nível e na distribuição 

de renda e da riqueza da família, juntamente com o crescimento dos salários ao 

longo dos últimos 25 anos, 

h) Indicador de Infra-Estrutura, que explica a importância da infra-estrutura física para 

a economia e fornece um exemplo de como completar a contabilidade nacional com 

uma conta de ativo melhorado para monitorar nosso estoque físico, 

i) Indicador Nacional de Segurança, que explica o processo para alcançar um estado 

de segurança nacional, que inclui tanto uma estratégia diplomática quanto uma 

estratégia militar, 

j) Indicador de Segurança Pública, que examina como efetivamente a sociedade 

promove a segurança pública e privada, quando confrontado com as inter-relações 

complexas entre as decisões pessoais, ações públicas, riscos e perigos no ambiente 

que resultam em mortes por ferimentos, 

k) Indicador de Recreação, que identifica as inúmeras formas de recreação, para corpo 

e na mente e para restabelecer os contatos sociais por meio de lazer e ou atividades 

recreativas, e 

l) Indicador Shelter, que explora o nível de acessibilidade à habitação. 

Disponível em http://www.calvert-henderson.com/, o Indicador de 

Qualidade de Vida de Calvert-Henderson contempla as liberdades políticas, as 

facilidades econômicas, as oportunidades sociais, a segurança protetora e as garantias de 

transparência (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Síntese do Calvert-Henderson Quality of Life Indicators 
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State of the Future Index  

Desenvolvido pela organização The Millennium Project, o State of the 

Future Index ou Índice do Estado do Futuro avalia demografia e recursos humanos, 

mudança ambiental e biodiversidade, capacidade tecnológica, governança e conflitos, 

economia e riqueza mundial e futuro da integração e participação (Figura 23).  

 

 
Figura 23 – Evolução do Índice do Estado do Futuro Base 2006 
Fonte: http://www.millennium-project.org/millennium/SOFI.html.  

 

O índice é composto por indicadores de: emissões de CO2 (por cento das 

emissões globais), energia produzida a partir de fontes não-ficção e não-fósseis, 

disponibilidade de alimentos, áreas florestais, nível de liberdade do país, Produto 

Interno Bruto per capita, Produto Interno Bruto por unidade de energia utilizada, 

homicídios intencionais, mortalidade infantil, usuários de Internet, nível de corrupção, 

esperança de vida ao nascer, taxa de alfabetização adulta, número de refugiados 

deslocados do país, pessoas mortas ou feridas em ataques terroristas, cidadãos votantes 

em eleições, médicos, crescimento populacional, população sem acesso a fontes 

potáveis de água, proporção com rendimentos inferiores a US$ 1 por dia, prevalência de 

HIV, despesas com pesquisa e desenvolvimento, matrícula escolar no nível secundário, 

assentos ocupados por mulheres no parlamento nacional, serviço da dívida total e 
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desemprego total. O índice está disponível em http://www.millennium-

project.org/millennium/SOFI.html e está atualizado até 2011. 

Dessa forma, o índice contempla as liberdades políticas ao avaliar o nível de 

liberdade dos países, número de refugiados, cidadãos votantes em eleições e assentos 

ocupados por mulheres no parlamento nacional, contempla as facilidades econômicas ao 

avaliar o Produto Interno Bruto per capita, e serviço da dívida, contempla as facilidades 

sócias ao avaliar usuários de Internet, taxa de alfabetização adulta, médicos, matrícula 

escolar no nível secundário, contempla as garantias de transparência ao avaliar o nível 

de corrupção e contempla a segurança protetora, ao avaliar a mortalidade infantil, a 

esperança de vida ao nascer e pessoas com rendimentos inferiores a US$ 1 por dia 

(Tabelas 25). 

 

Tabela 25 – Síntese do State of the Future Index 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

3.3. Indicadores nacionais 

 

Balanço Contábil das Nações 

Os trabalhos para a construção do indicador são formados no Núcleo de 

Estudos em Contabilidade e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo 

(NECMA/USP), chefiados por José Roberto Kassai e Luís Eduardo Afonso. De acordo 

com o Núcleo, o grupo de pesquisas ampara-se na Contabilidade como método para 

registrar o meio ambiente caracterizado como uma nova entidade distinta das pessoas 

físicas e jurídicas, no sentido de avaliar seus serviços socioambientais e as 

externalidades. Por envolver aspectos multidisciplinares, é composto de pesquisadores 

de diversas áreas e com um propósito comum: contribuir para o desenvolvimento 

sustentável das empresas, da comunidade civil, dos governos e do planeta como um 

todo, por meio de ações economicamente viáveis, socialmente justas, ambientalmente 
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corretas e culturalmente compartilhadas. Conforme Kassai (2008, p.16), o processo de 

pesquisa do Balanço Contábil consiste nos seguintes passos: 

a) apuração dos saldos residuais de carbono de cada país em MtonC e em dólares 

americanos nos cenários previstos; 

b) conversão do produto interno bruto (paridade de poder de compra – ppc) de cada 

país em unidades equivalentes per capita de número de habitantes e de consumo 

médio de energia em tonelada equivalente de petróleo - TEP; e  

c) fechamento dos balanços contábeis dos países pela técnica inquired balance sheet 

ou balanço perguntado.  

Kassai (2008, p.33) conclui que, para a preparação do fechamento contábil 

das contas, as informações são convertidas em unidades per capita em função do 

número de habitantes de cada país e para cada um dos cenários escolhidos. O resultado, 

retratado no quadro a seguir (Figura 24), encontra-se disponível em 

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0067602KT0AMV3.   

 

Figura 7 – Simulações de Cenários 2020 e 2050 em US$Mil per capita, Balanço das Nações. 
Fonte: KASSAI et al. Balanço das Nações: uma reflexão contábil sobre o cenário das mudanças 
climáticas globais. 

 

A ferramenta contempla apenas as facilidades econômicas, ao utilizar dados 

do PIB (Tabela 24). 

 

Tabela 26 – Síntese do Balanço Contábil das Nações 
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Observatório Cidadão  

O Observatório Cidadão Nossa São Paulo fornece um conjunto de 

indicadores sociais, ambientais, econômicos, políticos e culturais sobre a cidade de São 

Paulo, cada uma de suas 31 subprefeituras e 96 distritos, que são constantemente 

atualizados, avaliados e divulgados para a sociedade. As dimensões avaliadas são: 

assistência social, cultura, educação infantil, fundamental e ensino médio, esporte, 

habitação, inclusão digital, meio ambiente, orçamento, saúde, trabalho e renda, 

transporte em acidentes e mobilidade urbana e violência. 

Os indicadores do Observatório Cidadão estão disponíveis em 

http://www.nossasaopaulo.org.br/observatorio/ e contemplam tanto as oportunidades 

sociais quanto a segurança protetora. Não contempla as demais liberdades senianas 

(Tabela 27). 

 

Tabela 27 – Síntese do Observatório Cidadão 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

DNA Brasil  

Conforme Louette (2007, p.48), o indicador foi desenvolvido pelo Instituto 

DNA Brasil e pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP – Universidade de 

Campinas) em 2004, com o objetivo de medir o progresso real e a qualidade de vida do 

País. Mais informações sobre o índice estão disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=33&id=388. 

Conforme Giovanni (2008, p.4), a ferramenta apura seu resultado tendo por 

base sete dimensões sociais e econômicas: bem-estar econômico, competição 

econômica, condições socioambientais, educação, saúde, proteção social básica, e 

coesão social representadas por 24 indicadores (Figura 25). 
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Figura 25 – Indicadores DNA Brasil, 2002,2003. 
Fonte: Revista Com Ciência, n° 96. 
 

Dessa forma, o indicador contempla as facilidades econômicas, as 

oportunidades sociais e a segurança protetora e não contempla as liberdades políticas e 

as garantias de transparência (Tabela 28). 

 

Tabela 28 – Síntese do DNA Brasil 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

DevInfo  

O DevInfo é um sistema de informações desenvolvido pela Organização das 

Nações Unidas para fornecer acesso rápido e fácil a informações essenciais ao 

desenvolvimento de localidades, políticas públicas e projetos sociais A base de dados 

DevInfo – Portal ODM foi desenvolvida pelo Observatório Regional Base de 

Indicadores de Sustentabilidade (Orbis), de Curitiba, em parceria com o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância UNICEF e o Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento (PNUD) para monitorar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio nos 5.565 municípios do Brasil: (1) acabar com a fome e a miséria, (2) 

educação básica de qualidade para todos, (3) igualdade entre sexo e valorização da 

mulher, (4) reduzir a mortalidade infantil, (5) melhorar a saúde das gestantes, (6) 

combater a aids, a malária e outras doenças, (7) qualidade de vida e respeito ao meio 

ambiente, e (8) todos trabalhando pelo desenvolvimento. O sistema fornece tabelas, 

gráficos e mapas para facilitar a visualização dos dados e ilustrar apresentações e 

relatórios e organiza os dados por indicador, período, região geográfica e fontes. 

Apresenta 157 indicadores para o Paraná e 47 para o Brasil.  

Disponível em http://www.orbis.org.br/sistema-devinfo, a ferramenta 

contempla as facilidades econômicas, as oportunidades sociais e a segurança protetora 

(Tabela 29). 

 

Tabela 29 – Síntese do DevInfo 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

IRBEM - Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município  

Em uma iniciativa inédita, a Rede Nossa São Paulo lançou em junho de 

2009 uma mobilização para elaborar um conjunto de indicadores que reúnem também 

aspectos subjetivos sobre as condições de vida em São Paulo. O objetivo da construção 

do IRBEM (Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município) é orientar ações de 

empresas, organizações, governos e toda a sociedade, considerando como foco principal 

o bem-estar das pessoas.  

A consulta pública realizada de junho a outubro de 2009 teve a participação 

de mais de 36 mil pessoas, que apontaram os itens mais importantes para a qualidade de 

vida no município em 25 temas. A pesquisa on-line e a versão impressa tiveram 

resposta espontânea e não proporcional à distribuição da população por região. Em uma 

nova etapa da pesquisa, o Ibope foi a campo para verificar o nível de satisfação com os 
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itens escolhidos na consulta pública como mais importantes para o bem-estar, desta vez 

em um recorte proporcional ao perfil e número de moradores por região (Figura 26).  

 

 
Figura 26 – Índice IRBEM 2009/2011. 
Fonte: http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/irbem. 
 

Os dados relacionados ao bem-estar pesquisados são: saneamento básico, 

energia, finanças, educação pública, segurança pública, saúde pública e particular, 

mobilidade, urbanização e meio-ambiente, cultura e lazer. Além dos dados relacionados 

ao bem-estar, a pesquisa Ibope também aborda o índice de confiança da população nas 

instituições, a satisfação com os serviços públicos e a administração municipal e a 

percepção sobre a segurança na cidade. Disponível em 

http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/irbem, atualizado até 2011, o indicador 

contempla as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, a segurança protetora, as 

garantias de transparência e as liberdades políticas (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Síntese do IRBEM 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 

O anuário Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 2010, 

inspirado no movimento internacional liderado pela Comissão para o Desenvolvimento 

Sustentável - CDS, das Nações Unidas (Commission on Sustainable Development - 

CSD), apresenta um sistema de informações, tabelas e figuras para o acompanhamento e 

ilustração da sustentabilidade do padrão de desenvolvimento brasileiro.  

 

No caso brasileiro, ao desafio de construir indicadores capazes de caracterizar 

e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, 

acresce-se a exigência de expressar a diversidade característica do País. 

O conjunto de indicadores selecionados representa uma mostra de 

informações disponibilizadas pelo IBGE e por outras instituições, que 

possuem uma base estatística sólida, e cuja reunião está dirigida a subsidiar o 

debate sobre o desenvolvimento e as características da sustentabilidade em 

nosso País. Longe de pretender exaurir o tema, deseja estimular a emergência 

de novas demandas, a identificação de novos parceiros na produção de 

informações e a construção de novas abordagens que subsidiem a conquista 

do desenvolvimento sustentável (IBGE, 2010). 

 

Na versão do ano de 2010 dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

Brasil, são apresentadas quatro dimensões, dimensão ambiental, dimensão social, 

dimensão econômica e dimensão institucional divididas em dezesseis grupos e 

compostas de cinquenta e cinco indicadores. Esses diversos indicadores disponíveis no 

anuário podem ser visualizados em sua evolução temporal. Os indicadores da Dimensão 

ambiental que estão disponíveis no anuário de 2010 são: 

a) Atmosfera: (1) emissões de origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa, 

(2) consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de ozônio e (3) 

concentração de poluentes no ar em áreas urbanas. 
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b) Terra: (4) uso de fertilizantes, (5) uso de agrotóxicos, (6) terras em uso 

agrossilvipastoril, (7) queimadas e incêndios florestais, (8) desflorestamento da 

Amazônia Legal, (9) área remanescente e desflorestamento na Mata Atlântica e nas 

formações vegetais litorâneas, e (10) área remanescente e desmatamento no 

Cerrado. 

c) Água doce: (11) qualidade de águas interiores. 

d) Oceanos, mares e áreas costeiras: (12) balneabilidade, (13) produção de pescado 

marítima e continental, e (14) população residente em áreas costeiras. 

e) Biodiversidade: (15) espécies extintas e ameaçadas de extinção, (16) áreas 

protegidas, e (17) espécies invasoras. 

f) Saneamento: (18) acesso a serviço de coleta de lixo doméstico, (19) acesso a 

sistema de abastecimento de água, e (20) acesso a esgotamento sanitário. 

Os indicadores da Dimensão social que estão disponíveis no anuário de 

2010 são: 

g) População: (21) taxa de crescimento da população, (22) taxa de fecundidade, e (23) 

população e terras indígenas. 

h) Trabalho e rendimento: (24) Índice de Gini da distribuição do rendimento, (25) taxa 

de desocupação, (26) rendimento familiar per capita, e (27) rendimento médio 

mensal. 

i) Saúde: (28) esperança de vida ao nascer, (29) taxa de mortalidade infantil, (30) 

prevalência de desnutrição total, (31) imunização contra doenças infecciosas 

infantis, (32) oferta de serviços básicos de saúde, e (33) doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado. 

j) Educação: (34) taxa de escolarização, (35) taxa de alfabetização, e (36) 

escolaridade 

k) Habitação: (37) adequação de moradia 

l) Segurança: (38) coeficiente de mortalidade por homicídios, e (39) coeficiente de 

mortalidade por acidentes de Transporte. 

Os indicadores da Dimensão econômica que estão disponíveis no anuário de 

2010 são: 

m) Quadro econômico: (40) Produto Interno Bruto per capita, (41) taxa de 

investimento, (42) Balança Comercial, e (43) Grau de Endividamento. 
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n) Padrões de produção e consumo: (44) consumo de energia per capita, (45) 

intensidade energética, (46) participação de fontes renováveis na oferta de energia, 

(47) consumo mineral per capita, (48) vida útil das reservas de petróleo e gás 

natural, (49) reciclagem, e (50) rejeitos radioativos: geração e armazenamento. 

Os indicadores da Dimensão institucional que estão disponíveis no anuário 

de 2010 são: 

o) Quadro institucional: (51) ratificação de acordos globais, e (52) existência de 

conselhos municipais de meio ambiente. 

p) Capacidade institucional: (53) gastos com Pesquisa e Desenvolvimento - P&D, (54) 

acesso aos serviços de telefonia, e (55) acesso à Internet. 

Com mais informações dessa ferramenta disponíveis no endereço eletrônico 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursosnaturais/ids/default_2010.shtm, os 

Indicadores do IBGE contemplam as facilidades economias, as oportunidades sociais e 

a segurança protetora (Tabela 31). 

 

Tabela 31 – Síntese dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
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Índice Paulista de Responsabilidade Social  

Desenvolvido pela Fundação Seade a partir de 2000, o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social é um sistema de indicadores socioeconômicos referidos a cada 

município do Estado de São Paulo, destinado a subsidiar a formulação e a avaliação de 

políticas públicas na esfera municipal. Acompanha o paradigma que sustenta o Índice 

de Desenvolvimento Humano, proposto pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e trabalha com indicadores de renda, longevidade e escolaridade. 

Conforme a Fundação Seade (2008, p.1), as características dos indicadores são: 

a) o indicador de riqueza municipal procura captar, ao mesmo tempo, a riqueza do 

município (por intermédio das variáveis consumo de energia elétrica na agricultura, 

no comércio e nos serviços e valor adicionado per capita) e a renda familiar de seus 
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moradores (por meio das variáveis consumo de energia elétrica residencial e 

rendimento médio dos empregados no setor privado com carteira assinada e no 

setor público). As fontes de informações utilizadas foram os registros 

administrativos fornecidos pelas Secretarias de Estado dos Negócios da Fazenda e 

do Saneamento e Energia do Estado de São Paulo e do Ministério do Trabalho e 

Emprego.  

b) para a dimensão longevidade, optou-se por um indicador fundamentado em quatro 

tipos de mortalidade, em detrimento da esperança de vida usada no IDH, a qual, a 

rigor, capta as condições médias da mortalidade de determinada região para todos 

os grupos de idade. Essa escolha baseou-se no forte componente inercial que um 

indicador como a esperança de vida carrega, o que o torna incapaz de revelar as 

particularidades da mortalidade em diferentes regiões e suas variações no curto 

prazo. Assim, o indicador de longevidade do IPRS é expresso pela combinação das 

seguintes taxas de mortalidade específicas: perinatal, infantil, de pessoas na faixa 

etária de 15 a 39 anos e daquelas com idade igual ou maior que 60 anos. A ênfase 

nessas variáveis deveu-se às especificidades do Estado, com crescente mortalidade 

de adultos e significativos problemas de óbitos perinatais. A fonte de informação 

adotada é o Registro Civil, cujos dados são organizados e disponibilizados pela 

própria Fundação Seade. Utilizaram-se ainda as projeções populacionais para faixas 

etárias específicas, usadas como denominador daquelas taxas, produzidas também 

pela Fundação Seade.  

c) na construção do indicador de escolaridade, enfatizou-se a situação escolar de 

crianças, adolescentes e jovens. As razões para isso foram, em primeiro lugar, o 

fato de que o nível de escolaridade dos jovens e adolescentes reflete, com maior 

precisão, a situação geral do sistema de ensino nos últimos anos e, em segundo 

lugar, porque os jovens comporão a força de trabalho no futuro. Assim, os locais 

com menor escolaridade nesses segmentos populacionais tendem e tenderão a 

exibir, em geral, mais problemas para a futura inserção desses indivíduos no 

mercado do trabalho, que tem se mostrado crescentemente seletivo em termos de 

escolaridade. Nesse sentido, o indicador combina o nível de escolaridade dos 

adolescentes e jovens (por meio das variáveis porcentagem de jovens de 15 a 17 

anos que concluíram o ensino fundamental e proporção de jovens de 18 e 19 anos 

com ensino médio completo), a frequência à educação infantil (porcentagem de 
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crianças de 5 e 6 anos que frequentam a pré-escola) e a questão do analfabetismo 

funcional (proporção de jovens de 15 a 17 anos com pelo menos quatro anos de 

escolaridade). As fontes de dados utilizadas foram o Censo Demográfico e o Censo 

Escolar, este realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais – Inep, do Ministério da Educação – MEC. 

Encontra-se disponível em http://www.seade.gov.br/projetos/iprs/. 

Semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano, o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social contempla apenas as facilidades econômicas ao indicar o 

rendimento nacional bruto per capita, as oportunidades sociais ao indicar a escolaridade 

e a segurança protetora ao indicar a esperança de vida. Não contempla as liberdades 

políticas e as garantias de transparência (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Síntese do Índice Paulista de Responsabilidade Social 
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Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal  

O Índice Firjan de Desesnvolvimento Municipal IFDM, conforme o Sistema 

FIRJAN (2011, p.9), acompanha três áreas de desenvolvimento de 5.564 municípios 

brasileiros, com base exclusivamente em dados oficiais (Figura 27): 

a) emprego e renda, com variáveis de emprego formal, estoque de emprego formal e 

salários médios do emprego formal, 

b) educação, com as indicações de taxa de matrícula na educação infantil, taxa de 

abandono, taxa de distorção idade-série, percentual de docentes com ensino 

superior, média de horas aula diárias e resultado do IDEB, e 

c) saúde, com as indicações de número de consultas pré-natal, óbitos infantis por 

causas evitáveis e óbitos por causas mal-definidas. 

O Índice FIRJAN, atualizado até 2009, encontra-se disponível em 

http://www.firjan.org.br/IFDM. 
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Figura 27 – Quadro-resumo das variáveis componentes do IFDM . 
Fonte: www.firjan.org.br/IFDM 

 

O índice contempla as facilidades econômicas ao indicar o rendimento 

nacional bruto per capita, as oportunidades sociais ao indicar a escolaridade e a 

segurança protetora ao indicar a esperança de vida (Tabela 33). 

 

Tabela 33 – Síntese do Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 
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Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal sim sim sim - - 

Fonte: adaptado pelo autor 

 

 

3.4. Quadro sintético 

Para atingirmos o objetivo proposto, foram sintetizados os indicadores 

selecionados, a partir das liberdades senianas. Foram analisados comparativamente 

esses indicadores sob a abordagem das liberdades instrumentais, as liberdades políticas, 

as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, as garantias de transparência e a 

segurança protetora. Dessa síntese resulta um quadro geral, considerando todas as 

categorias de análise conjuntamente (Tabela 34). 
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INDICADORES INTERNACIONAIS    

Gross Domestic Product sim - - - - 

Eco Efficiency sim - - - - 

Democracy Index - - - - sim 

Happy Planet Index - sim - - - 

Environmental Sustainability Index - sim - - - 

Worldwide Governance Indicators  sim sim 

Genuine Progress Indicator sim - sim - - 

World Banks Genuine Saving Indicator sim - sim - - 

Index of Sustainable Economic Welfare sim - sim - - 

Index of Economic Freedom sim - - sim - 

Index of Economic Well-being sim sim - - - 

Index Social Health sim sim - - - 

Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté sim sim sim - - 

Human Development Index sim sim sim - - 

Dashboard of Sustainability sim sim sim sim - 

Barometer of Sustainability sim sim sim sim sim 

Calvert-Henderson Quality of Life Indicators sim sim sim sim sim 

State of the Future Index sim sim sim sim sim 

INDICADORES  NACIONAIS   

Balanço Contábil das Nações sim - - - - 

Observatório Cidadão sim sim sim - - 

DNA Brasil sim sim sim - - 

DevInfo sim sim sim - - 

IRBEM sim sim sim sim sim 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável sim sim sim - - 

Índice Paulista de Responsabilidade Social sim sim sim - - 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal sim sim sim - - 

Tabela 34 – Quadro Resumo dos indicadores por dimensão de análise 
Fonte: adaptado pelo autor 
 

A primeira observação a ser feita é que os indicadores Ecological Footprint, 

Environmental Performance Index, Environmental Vulnerability Index e Living Planet 
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Index não estão representados na tabela por não contemplarem nenhuma das liberdades 

instrumentais propostas por Sen.  

Podemos observar que as facilidades econômicas estão contempladas na 

maioria das ferramentas (presente em vinte e duas das ferramentas pesquisadas), que 

três ferramentas internacionais, o Barometer of Sustainability, o Calvert-Henderson 

Quality of Life Indicators e o State of the Future Index, e uma nacional, o IRBEM, 

contemplam as cinco liberdades instrumentais citadas por Sen. Podemos perceber, 

também, a característica dos indicadores nacionais em contemplar as avaliações das 

facilidades econômicas, oportunidades sociais e segurança protetora. Também, que as 

liberdades instrumentais representadas pelas garantias de transparência e pelas 

liberdades políticas não estão contempladas na maioria dos indicadores de 

desenvolvimento. 

A partir das informações da tabela acima, podemos construir um quadro 

resumo dos indicadores por dimensão de análise, que identifique o número de 

participações de cada liberdade instrumental no conjunto de indicadores analisados 

(Gráfico 6): 

 

 
Gráfico 6 - Quadro Resumo dos indicadores por dimensão de análise 
Fonte: adaptado pelo autor 
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A visualização gráfica nos mostra uma maior presença das indicações das 

facilidades econômicas, seguida por um grupo formado pelas indicações da segurança 

protetora e das oportunidades sociais, e, por último, por um grupo formado pelas 

indicações das garantias de transparência e das liberdades políticas. 

Pelo conjunto exposto, uma primeira conclusão retirada é que a perspectiva 

normativa de Sen pode ser considerada um modelo de alavancagem na discussão do 

desenvolvimento e na criação e análise de indicadores sociais no que se refere às 

questões relativas ao desempenho econômico, ao contemplar nas liberdades 

instrumentais as facilidades econômicas e no que se refere às demais questões de 

qualidade de vida e bem-estar, ao contemplar as liberdades políticas, as oportunidades 

sociais, as garantias de transparência e a segurança protetora.  

Não obstante não estar representado na Tabela anterior, uma vez que as 

liberdades instrumentais propostas por Amartya Sen não contemplam indicações de 

preservação dos recursos naturais e do meio-ambiente, constatamos, durante a 

decomposição dos vários indicadores, a presença dessas indicações em vários dos 

indicadores analisados. Constatamos a presença de indicadores de preservação dos 

recursos naturais e do meio ambiente em vinte e três das ferramentas pesquisadas, 

número superior inclusive à da presença de indicadores de facilidades econômicas. 

Dessa forma, uma segunda conclusão, e que conforme o próprio Amartya 

Sen antecipa ao afirmar que as dimensões de comparação não esgotam o tema apesar de 

funcionarem como bússola orientadora da análise e da comparação realizada entre as 

diferentes metodologias escolhidas, é que poderia ser conveniente utilizarmos, pelo 

menos, mais uma dimensão de análise, de caráter universalista, que conseguisse 

contemplar as garantias intergeracionais de preservação dos recursos naturais e meio 

ambiente, que contemplasse a questão ambiental.  

Nesse sentido, uma sexta dimensão de análise, uma garantia instrumental, 

que denominaremos aqui de “preservação ambiental” dos recursos naturais e do meio 

ambiente, que contemple a questão ambiental, enriqueceria o estudo dos diversos 

indicadores. Com essa nova dimensão de análise podemos apresentar um novo quadro-

resumo (Tabela 35): 
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INDICADORES INTERNACIONAIS     

Ecological Footprint - - - - - sim 

Environmental Performance Index - - - - - sim 

Environmental Vulnerability Index - - - - - sim 

Living Planet Index - - - - - sim 

Gross Domestic Product sim - - - - - 

Eco Efficiency sim - - - - sim 

Democracy Index - - - - sim - 

Happy Planet Index - sim - - - sim 

Environmental Sustainability Index - sim - - - sim 

Worldwide Governance Indicators  sim sim - 

Genuine Progress Indicator sim - sim - - sim 

World Banks Genuine Saving Indicator sim - sim - - sim 

Index of Sustainable Economic Welfare sim - sim - - sim 

Index of Economic Freedom sim - - sim - - 

Index of Economic Well-being sim sim - - - sim 

Index Social Health sim sim - - - - 

Baromêtre des Inegalités et de la Pauvreté sim sim sim - - - 

Human Development Index sim sim sim - - - 

Dashboard of Sustainability sim sim sim sim - sim 

Barometer of Sustainability sim sim sim sim sim sim 

Calvert-Henderson Quality of Life Indicators sim sim sim sim sim sim 

State of the Future Index sim sim sim sim sim sim 

INDICADORES NACIONAIS    

Balanço Contábil das Nações sim - - - - sim 

Observatório Cidadão sim sim sim - - sim 

DNA Brasil sim sim sim - - sim 

DevInfo sim sim sim - - sim 

IRBEM sim sim sim sim sim sim 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável sim sim sim - - sim 

Índice Paulista de Responsabilidade Social sim sim sim - - sim 

Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal sim sim sim - - sim 

Tabela 35 – Quadro Proposto com a dimensão ambiental 
Fonte: adaptado pelo autor 
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A perspectiva ambiental contempla 23 dos indicadores pesquisados. Há de 

se notar, também, que dos indicadores pesquisados, quatro abordam, exclusivamente, a 

perspectiva ambiental (Gráfico 7). 

 

 
Gráfico 7- Quadro Proposto com a dimensão ambiental 
Fonte: adaptado pelo autor 
 

Uma terceira conclusão a ser discutida é que, para um melhor entendimento 

do processo de desenvolvimento, deve-se considerar todo um conjunto de interesses, 

como os interesses sociais, psicológicos, econômicos, culturais, legais, ou ecológicos da 

sociedade, entre outros.  Esses, por sua vez, são manifestados pelo conjunto das 

pessoas, das instituições, de empresas, do Estado e das organizações não 

governamentais, e que essas são dinâmicas. Deve-se, portanto, entender essa complexa 

realidade de conjunto de interesses que envolvem o desenvolvimento. Dowbor (2006, 

p.6), ao lembrar um dos traços mais importantes de Celso Furtado em termos da herança 

teórica deixada que é o de recusar forçar a realidade para dentro das teorias 

preconcebidas, observa que: 

 

O foco está na realidade, com toda a sua riqueza e complexidade, vista sobre 

o pano de fundo dos valores básicos de justiça social, viabilidade econômica 
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e, sobretudo nas obras mais recentes, sustentabilidade ambiental e riqueza 

cultural. A teoria, neste sentido, volta a ser um instrumento a serviço do 

progresso humano, deixando para trás um arquipélago de refúgios teóricos 

acadêmicos e de congelamentos ideológicos. Trata-se de um processo 

permanente de reconstrução (DOWBOR, 2006, p.6). 

 

Aceitando que as transformações acontecem nesse contexto exageradamente 

eclético, abrangente e dinâmico, a compreensão do desenvolvimento adquire seus 

diversos significados, de acordo com os conjuntos de detalhes observados. Diante dessa 

complexidade, Pascal observa. 

 

Se o homem se esforçasse por ser o primeiro, veria quanto é capaz de passar 

além. Como admitir que uma parte conheça o todo? Mas, ele aspirará, talvez, 

a conhecer ao menos as partes com as quais tem proporção. Mas, as partes do 

mundo têm todas uma tal relação e um tal encadeamento uma com a outra, 

que julgo impossível conhecer uma sem a outra e sem  todo (PASCAL, 1979, 

p.209). 

 

Devemos, pois, aceitar a necessidade de uma perspectiva global alinhada a 

uma abordagem fragmentada - a própria questão levantada por Stiglitz, Sen e Fitoussi 

(2009), de que medir a sustentabilidade do desenvolvimento, reclama por especialistas 

em diversas áreas de conhecimento - e concluir na mesma linha de Guevara (2007, 

p.105), ao observar que, “tanto na pesquisa científica como no contexto da vida em 

geral, a fragmentação vai continuamente se (re)produzindo porque o homem percebe o 

conteúdo do seu pensamento como a descrição daquilo que o mundo é, explícita e 

consciente ou implícita e inconsciente”. E que “o ser humano constrói seu habitat 

vivencial-epistemológico-cognitivo a partir dos seus modelos internos, e esse habitat, 

por sua vez, dá forma ou deforma seu morador. Seria possível tentar impor algum tipo 

fixo de princípio holístico integrador ou unificador sobre a visão pessoal do mundo?”.  

 

O processo de dividir não deixa de ser uma maneira prática de pensar sobre 

as coisas, principalmente quando se trata do domínio das atividades técnicas 

e funcionais (o mensurável); porém quando o homem, na prática do trabalho 

técnico, separa os aspectos da natureza da sua vivência pode desenvolver um 

estado de contradição e desunião que exerce implicações em cada aspecto da 

vida humana. Esse modo de pensamento e conhecimento deixa de ser 
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conveniente quando é aplicado de forma mais ampla à noção de ser humano 

(conhecimento do ser) e do mundo no qual ele vive, porque por meio dessa 

forma de pensar e conhecer o homem passa a vivenciar a si próprio e ao seu 

mundo como um aglomerado de fragmentos, física e existencialmente 

separados entre si no tempo e no espaço, bem como nas suas dimensões do 

ser: sentir, pensar e conhecer (GUEVARA, 2007, p.105). 

 

Dessa forma, para um melhor entendimento do processo de 

desenvolvimento, não podemos nos ater às simples indicações de riqueza, como as 

consideradas nas medidas de PIB.  Devemos considerar todo um complexo conjunto de 

interesses, como, por exemplo, os mencionados nos modelos como a Pirâmide de 

Maslow (MASLOW, 1943), ao contemplar as necessidades fisiológicas, de segurança, 

sociais, de estima e de auto-realização ou como a Espiral do Desenvolvimento ou 

Dinâmica (BECK; COWAN, 1996), ao contemplar interesses individuais, familiares, 

coletivos e holísticos. Nesse sentido, percebemos na perspectiva normativa de Sen, um 

modelo eficaz de comparação e análise de indicadores de desenvolvimento. Sua 

perspectiva não desconsidera a maximização da renda ou a importância do crescimento 

econômico, mas vai muito além, ao impor um exame minucioso do processo de 

desenvolvimento, um processo de expansão das liberdades reais que o ser humano 

desfruta, das possibilidades reais do ser humano fazer suas escolhas, quaisquer que 

sejam seus interesses.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para atingirmos o objetivo geral desta pesquisa, inicialmente foi 

contextualizada a evolução dos conceitos de crescimento, desenvolvimento e 

desenvolvimento sustentável. Pelo exposto, percebe-se que, mesmo não existindo uma 

definição unânime de desenvolvimento, duas perspectivas se destacam: uma primeira 

que entende o desenvolvimento como sinônimo de crescimento e outra, mais 

contemporânea, onde o crescimento é apenas uma das variáveis do desenvolvimento 

econômico. Nessa última, o conceito de desenvolvimento é mais complexo que o de 

crescimento econômico: este compreende objetivos combinados entre organizações, 

recursos e tecnologia, enquanto aquele, o desenvolvimento, contempla não só o próprio 

crescimento econômico, mas também conceitos como distribuição de riqueza, saúde, 

qualidade de vida, segurança, direitos políticos e educação. Percebe-se, também, que um 

novo conceito de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, forma-se num 

processo de crítica da sociedade em relação ao uso indiscriminado dos recursos naturais 

existentes. 

A seguir, procuramos contextualizar a perspectiva de Sen de 

desenvolvimento como liberdade. Para isso, vimos as ideias de Smith onde cada homem 

é por natureza o melhor juiz de seu próprio interesse e, portanto, deve ter, à sua maneira, 

a liberdade para procurar seus interesses e que essa liberdade possibilita, não só a maior 

satisfação do agente, como também o maior bem-estar comum; a de Bentham, ao 

defender que as medidas de governo devem ser avaliadas à luz da utilidade que consiste 

no princípio da maior felicidade para o maior número; a de Mill, ao manifestar que o 

conceito não pode ser tomado apenas pela ideia de certo ou errado, mas que as ações 

são corretas na medida em que tendem a promover a felicidade, erradas na medida em 

que tendem a promover o reverso da felicidade; a de Rawls, que considera uma 

sociedade justa aquela onde cada pessoa tenha o mesmo direito de liberdades básicas 

iguais, com garantia para todos e onde a desigualdade social e econômica só se 

justifique se as oportunidades iniciais sejam iguais e haja garantia de máximo benefício 

aos menos favorecidos; e a de Nozick, onde a propriedade será legítima se houver a 

justiça na aquisição, a justiça na transferência e, finalmente, a retificação da injustiça. 

Vimos as críticas de Sen a essas idéias. Sen observa, no utilitarismo, a conveniência da 

preocupação com as consequências dos atos públicos, mas também sua falha ao tratar 
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das desigualdades na distribuição da utilidade e na garantia dos direitos individuais. 

Percebe também, no libertarismo de Nozick, que o exercício da liberdade formal 

individual de uma pessoa pode causar danos terríveis às liberdades substantivas de 

outras pessoas. Para Sen, os problemas apresentados na justiça de Rawls estão na 

distribuição primária de bens a qual não contempla as demandas especiais de cada 

pessoa ou as extremas necessidades.  

Percebemos que, para Sen, desenvolvimento é o processo de expansão de 

liberdades reais que o homem desfruta. De acordo com sua teoria, a expansão de 

liberdade é considerada não só o fim primordial, como também o principal meio do 

desenvolvimento. O fim primordial, o “papel constitutivo” da liberdade no 

desenvolvimento relaciona-se à importância da liberdade substantiva no enriquecimento 

da vida humana, inclusas nela as capacidades elementares como privação de fome, 

alfabetização e educação, saúde, segurança, participação política e liberdade de 

expressão. Como principal meio, o “papel instrumental” das liberdades revela-se como 

os variados tipos de direitos, e oportunidades e intitulamentos contribuem para a 

expansão da liberdade humana. Foram apresentadas as liberdades instrumentais, 

identificadas, com ênfase, por Amartya Sen, as quais devem requerer atenção especial, 

entendidas como direitos e oportunidades que ajudam a promover a capacidade geral de 

uma pessoa: as liberdades políticas, as liberdades econômicas, as oportunidades sociais, 

as garantias de transparência e a segurança protetora. Percebemos claramente, conforme 

o próprio Amartya Sen antecipa, que as dimensões de comparação identificadas por Sen 

não esgotam o tema e que poderia ser conveniente utilizarmos, pelo menos, mais uma 

dimensão de análise, de caráter universalista, que conseguisse contemplar as garantias 

intergeracionais de preservação dos recursos naturais e meio ambiente. 

Foram levantados, selecionados e caracterizados, através de pesquisa 

bibliográfica, variados indicadores concebidos nas últimas décadas. Pudemos notar, 

nessa ocasião, a descontinuidade de algumas das ferramentas, o que sem duvida é 

motivo de alerta e possível investigação em outro estudo. Finalmente, para atingirmos o 

objetivo, foram sintetizados os indicadores selecionados, a partir das liberdades 

senianas. Esses indicadores foram analisados comparativamente sob a abordagem das 

liberdades instrumentais. Fica claro no decorrer do estudo que, para um melhor 

entendimento do processo de desenvolvimento, não podemos nos ater às simples 

indicações de riqueza como as consideras nas medidas de PIB. Devemos considerar, 



128 

 

sim, todo um complexo conjunto de interesses, como os interesses sociais, psicológicos, 

econômicos, culturais, legais, ou ecológicos da sociedade entre outros, e que esses, por 

sua vez, são manifestados pelo conjunto das pessoas, das instituições, de empresas, do 

Estado ou de organizações não governamentais. Também devemos considerar, no 

entendimento do processo de desenvolvimento, a união das diversas especializações de 

áreas de conhecimento, construindo uma perspectiva global alinhada a uma abordagem 

fragmentada de cada uma delas.  

A síntese obtida revelou, como seria de se esperar, uma maior presença de 

medidas de riqueza (as facilidades econômicas) nos diversos indicadores analisados. 

Tivemos a oportunidade de observar, inclusive, nas diversas indicações apresentadas, 

um real avanço do Produto Interno Bruto mundial. Particularmente, no caso brasileiro, 

essas medidas também revelam a tendência de crescimento do PIB: já alcançamos uma 

importante 5ª posição no cenário global. Entretanto, não obstante estarem reveladas a 

diminuição da pobreza e a melhora do nível de desigualdade social, ainda há muito o 

que fazer: o coeficiente Gini brasileiro é um dos piores do mundo, e a Educação deixa 

muito a desejar. Por outro lado, revelou-se que as garantias de transparência e as 

liberdades políticas estão em segundo plano na maioria dos indicadores nacionais e 

internacionais. Nesse caso, é oportuno lembrar dos resultados apresentados pelo 

IRBEM: o item “transparência e participação política” é o último colocado numa lista 

25 temas de satisfação medidos no Município de São Paulo.  

A síntese obtida nos trouxe a conclusão que a perspectiva normativa de Sen 

pode ser considerada um modelo de comparação e análise de indicadores de 

desenvolvimento, tanto no que se refere às questões relativas ao desempenho 

econômico, como nas demais questões referentes à qualidade de vida e bem-estar. 

Dentre os méritos de Sen, que recebeu o Premio Nobel de Economia em 1998 por suas 

contribuições a Economia do Bem-Estar Social, está o de entender a definição de 

desenvolvimento, não como sendo aquela que contempla apenas a renda per capita da 

nação, ligada ao conceito de crescimento e sem garantir uma melhora distribuição de 

renda, mas a do desenvolvimento humano que contempla a eliminação das privações, a 

criação de oportunidades e a garantia da liberdade de condição de agente do indivíduo.  

Pudemos também notar, no estudo desses novos indicadores de 

desenvolvimento, a crescente preocupação com a integridade ambiental, foco da RIO 

+20, junto com a erradicação da pobreza e o quadro institucional necessário para atingir 
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os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, com a inclusão de uma 

sexta liberdade, a da preservação ambiental, a construção de uma nova síntese revelou 

que a perspectiva ambiental está presente de forma consistente nesses novos indicadores 

de desenvolvimento analisados. Oportunamente observamos, no caso brasileiro, 

indicadores aceitáveis de qualidade e preservação do meio-ambiente se comparados 

com as demais nações: o Brasil detém ainda o 11° lugar no Environmental 

Sustainability Index.  

De forma geral, pudemos entender que o que mundialmente se procura, de 

maneira mais ou menos acentuada, é um equilíbrio entre as perspectivas social, 

ambiental e econômica. Nesse sentido, o desafio da humanidade se apresenta na 

determinação de caminhos a serem perseguidos que conduzam a um bem da vida 

humana de forma permanente, não apenas ao longo de uma vida humana, mas garantida 

para as futuras gerações. Está evidente que esses caminhos buscam o equilíbrio social, a 

redução das desigualdades e o aproveitamento racional dos recursos que o planeta 

dispõe, mas também parece evidente que devem ser trilhados, de forma transparente, 

por toda a humanidade e não por uns poucos habitantes do nosso planeta que por algum 

motivo possam ter qualquer tipo de privilégio: deve ser originária fundamentalmente do 

conhecimento, ter caráter holístico e ser objeto de uma consensualidade universal, 

sendo, portanto, cada vez mais indispensável contar com o monitoramento 

permanentemente atualizado de uma plataforma de indicadores adequados, sintéticos e 

analíticos, locais e globais e de livre acesso. Talvez possamos contar, num futuro 

próximo, com metas e indicadores relacionados aos três princípios básicos do lema da 

Revolução Francesa: Liberté, Egalité, Fraternité. 
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