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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é apresentar os elementos 

constitut ivos da teoria econômica do bem-estar proposta por Sen,  

denominada capabil i ty approach ,  e discutir sua possível  inf luência 

no índice de desenvolvimento humano ( IDH), indicador de bem -estar 

social apresentado nos relatórios anuais do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Com esse objetivo, 

apresenta-se inicialmente o percurso metodológico feito por Sen 

para construção de sua abordagem. Para tanto, o autor retoma o 

pensamento de Adam Smith, analisa a Teoria Econômica do B em-

estar e seus al icerces util itaristas, e se uti l iza de conceitos 

presentes nos trabalhos de Kenneth Arrow e John Rawls. Em 

seguida, parte das crít icas feitas à renda e ao PIB quando uti l izados 

como indicadores do desenvolvimento humano são elencadas,  

respaldando a criação do IDH como forma alternativa a uma 

mensuração menos restrita. Além do conceito de desenvolvimento 

humano que suporta o indicador, são apresentados : o processo de 

cálculo inic ial,  parte das crít icas e sugestões sofridas nos últ imos 

vinte anos, e a construção de um novo IDH, em 2010 . À guisa de 

conclusão, é discutida a inf luência  da abordagem seniana no 

indicador do PNUD, além das limitações das análises de bem-estar, 

dado que as ferramentas existentes não conseguem captar todas as 

dimensões do desenvolvimento humano apresentadas na teoria,  

inferindo-se que apesar do grande progresso na avaliação da 

condição humana feito até o momento, se faz ainda necessário 

aprimoramento teórico e grande melhor ia técnica para uma 

compreensão mais ampla do bem-estar das pessoas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: capability approach ,  bem-estar, 

desenvolvimento humano, PIB, IDH. 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to introduce the components of the economic 

theory of well-being proposed by Sen, called capabi lity approach, 

and to discuss its inf luence on the human development index (HDI) -  

an indicator of wel l being presented in the annual reports of  the 

United Nations Development Programme (UNDP).To that effect, 

f irst ly the methodological path done by Sen in the elaboration of his 

approach is presented. To do so, the author retake the thoughts of 

Adam Smith, analyses the economic theory of well -being and its 

ut il itarian foundations and uses concepts present on Kenneth 

Arrow’s and John Rawls’ works.  Then, the reviews made regard the 

income and GDP when used as indicators of human development 

are l isted, backing the creation of HDI as an alternative to a less 

restrict ive measure. Besides the concept of human development that 

supports the indicator, it  is presented: the calculation process 

developed from 1990, some cri t icisms and suggestions suffered in 

the last twenty years and the construction of a new HDI in 2010.In 

conclusion, we discuss the inf luence of Sen’s approach in the UNDP 

indicator, beyond the l imitat ions of the analyzes of wel l -being, given 

that exist ing tools can not capture all dimensions of human 

development presented in the theory, inferr ing that, regard the great  

progress made on the human condit ion evaluation due to today, it  is 

st i l l necessary theoretical and technical  improvement for a broader 

understanding of people’s well -being.  

 

KEY-WORDS: capabil ity approach, well-being, human development, 

GDP, HDI.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 
 

Buscando uma via da Econômica que não tenha abandonado a 

raiz ética dessa ciência, ressaltando-se conceitos como a fel icidade 

e o bem-estar, essa dissertação v isa apresentar a construção da 

capability approach1,  abordagem de Amartya Sen para avaliação do 

desenvolvimento humano, para, em seguida, discutir de que modo a 

abordagem seniana inf luenciou e continua a inf luenciar o indicador 

de desenvolvimento humano ( IDH) do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), idealizado por Ul Haq, mas criado 

com auxílio dos trabalhos do próprio Sen.  

Na definição desse objetivo, algumas indagações foram norte,  

enquanto outras surgiram à medida que o assunto alcanç ava maior 

profundidade. Sumariamente as principais questões trabalhadas,  

ordenadas por capítulo, são:  

1) O que é a abordagem seniana (capabil ity approach),  e de 

que maneira ela difere das teor ias anter iores na análise da condição 

humana? Tal abordagem representa uma via de estudo da felic idade 

na Economia?  

2) Porque o PIB ou a renda per capita não são um instrumental 

adequado para avaliar o progresso humano? Quais são suas 

limitações? 

3) Quais as potencialidades do IDH para mensuração do 

desenvolvimento humano? Quais suas vantagens com relação a 

anál ises pautadas no PIB per capita ou na renda?  

4) Quais as l imitações do IDH e de que modo ele incorpora em 

sua construção a inf luência da capability approach? 

                                                 
1
 Capability approach – ou abordagem das capacitações – tem sido com frequência traduzida para 

o português como abordagem das capacidades. Segundo Bagolin (2005) essa tradução é incapaz 
de transmitir o real sentido do termo, isto é, a confluência de habilidade (ability) + capacidade 
(capacity); desaparecendo o elemento de autonomia, a agência (próprio da palavra habilidade), o 
que leva a prejuízo na concepção de desenvolvimento humano, fundamental para a abordagem. 
Desse modo, optou-se neste trabalho pelo uso do termo na língua original. 
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O procedimento metodológico adotado na busca das res postas 

foi a pesquisa bibliográfica em l ivros, art igos e sites, formando -se um 

arcabouço teórico sobre a temática explorada . Ainda assim, deve 

f icar claro que tais questões foram balizadores no caminho 

percorrido, não signif icando que haja resposta exata para qualquer 

uma delas2. 

Embora o reconhecimento do professor Sen se deva a 

contr ibuições em diversos campos da Economia, como crescimento e 

desenvolvimento econômico, desigualdade , fome e pobreza,  seu 

aporte mais relevante para esta dissertação é sua anál ise sobre a 

Economia do Bem-estar e o conseqüente desenvolvimento d e sua 

capability approach,  permit indo um mergulho teórico numa 

concepção ampla de realização humana, que vai além da própria 

apreensão da felic idade, e traz à tona a tentativa de avaliar o 

f lorescimento dos seres humanos e as oportunidades concretas para 

tal.  

Em Capabil ity and well -being (1993), Sen apresenta a 

realização humana, no sentido de eudaimonia  art istotél ica,  como 

possibil idade de se auferir “estados de ser” a que se tenha razão 

para valorizar. De modo mais tr iv ial,  trata -se do ser feliz como 

sinônimo de ter oportunidades para se levar o estilo de vida que se 

queira. Tal concepção extrapola aquela encontrada entre os 

util itaristas, para quem a fel icidade é sinônimo de util idade, ou ainda 

aquela que atrela real ização a renda ou r iqueza , apresentada, por 

vezes, por meio do PIB per capita.  

No entanto, para formulação da capabi lity approach, Sen volta 

sua atenção ao trabalho de diversos teóricos. Dessa forma, o 

primeiro capítulo apresenta os pensadores que mais o inf luenciaram, 

expondo seus conceitos relevantes para a abordagem seniana. Vale 

dizer que embora criada por Sen, essa linha teórica tem se difundido 

largamente com trabalhos importantes como os de Nussbaum (2011).  

                                                 
2
 A falta de respostas exatas pode ser acalentada pela célebre frase de Levi-Strauss (2004): “O 

sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas. É o que faz as verdadeiras 
perguntas”. 
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Por uma questão de foco, a análise aqui será restrita a capabil ity 

approach  apenas a luz de seu criador.  

No segundo capítulo, busca-se elencar as principais crít icas à 

renda e ao PIB quando util izados como indicadores de progresso  

humano, ressaltando-se suas insuficiênc ias nas anál ises de bem-

estar.  

O terceiro capítulo introduz o IDH, como primeira proposta de 

ampla aceitação (em detrimento do PIB), para mensuração do 

desenvolvimento das pessoas. Além disso, apresenta-se o conceito 

de desenvolvimento humano que suporta tanto o IDH quanto os 

demais indicadores presentes no relatório de desenvolvimento 

humano (RDH).   

 O últ imo capítulo expõe as crít icas e sugestões feitas ao 

indicador do PNUD por diversos autores ao longo dos vinte anos  de 

sua existência e o “novo” IDH, desenvolvido em 2010 como resposta 

a essas demandas. Também se apresenta a família de indicadores  do 

RDH, ferramentas complementares ao IDH na análise da condição 

humana. 

Enfim e à guisa de conclusão, é feita consideração f inal sobre a 

inf luência da capabil i ty approach  no IDH e sobre as l imitações e 

avanços na avaliação do bem-estar a part ir dessa teor ia e do 

indicador apresentado.  
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2.  CAMINHO METODOLÓGICO PARA CONSTRUÇÃO DA 
CAPABILITY APPROACH 

 

2.1 Introdução 

 

No capítulo nono de The idea of justice  (2009), como já f izera 

em outra obra3,  Sen explica que a economia tem a alcunha de ciência 

lúgubre, não sendo tarefa simples abordar a perspectiva da 

felicidade4 em seu interior. Propondo tal investigação, o autor 

questiona em que medida a felicidad e pode ser parâmetro para julgar 

a vantagem de uma pessoa, balizar uma boa polít ica econômica ou 

servir de apoio para avaliação de justiça e bem-estar social. Segundo 

ele,  

Nós poderíamos errar tanto por não sermos justos com 
a importância da fel icidade, quanto por superestimar 
sua importância no julgamento do bem-estar das 
pessoas, ou não enxergar as l imitações de fazer da 
fel icidade a base principal -  ou única -  de avaliação de 
just iça social  ou do bem-estar social  (SEN, 2009 , p.270 
–  t radução nossa). 

 

Se em Aristóteles (1973) a felicidade é o sumo bem,  não 

buscado tendo-se em vista qualquer outra coisa, Sen dá a ela uma 

função intermediária, um papel indicativo,  sem desmerecer sua 

importância f inal . Para o autor, a realização do que se valoriza gera 

no indivíduo felicidade, sendo evidente que o fracasso na busca de 

um objetivo produz frustração , o que diminui a fel icidade.  Mas,  

conforme destaca Sen,  a valorização ou desejo por algo não ocorre 

porque sua não obtenção leve a frustração. Há diversas razões pa ra 

que um objetivo seja valorizado e que ajudam a explicar porque há 

felicidade na real ização. Nesse sentido,  a felicidade atua como um 

indicador da conquista do que se valoriza e não como a única coisa a 

que se tem razão para buscar (SEN, 2009).  

                                                 
3 Trata-se do livro On ethics and economics  de 1991. 
4 Dada a amplitude dos significados deste conceito, cabe esclarecer o que se está considerando 
como tal. O termo felicidade aqui empregado, ainda que possa ser usado em certos momentos 
como sinônimo de bem-estar, é - para Sen - bem mais amplo, conforme se perceberá no item 
2.7.2., em que serão definidas as condições de bem-estar e de agência. Já a relação entre 
felicidade e a capability approach será  melhor avaliada no item 2.7.3. 
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Na capabi lity approach ,  Sen vai além da felicidade como f im ou 

indicador e explica que o ser fel iz é somente uma parte da realização 

humana. Mas para chegar a essa conclusão, o autor tr i lha um 

caminho metodológico de diálogo e crít ica a alguns pensadores que,  

de forma direta ou indireta, abordaram a temática do bem-estar na 

sociedade. Desse modo, nesse primeiro capítulo tem-se a intenção 

de apresentar a abordagem seniana e os autores mais relevantes 

para sua construção.  

É válido ressaltar que o tratamento da fel icidade na Economia 

esteve ligado a diversos conceitos como o auto -interesse atribuído a 

Adam Smith, conforme se verá a seguir; a noção de uti l idade,  

apresentada no Util itar ismo e que será discutida ainda neste pr imeiro 

capítulo; a idéia simplista de fel icida de ou bem-estar como posse de 

renda e riqueza,  perspectiva bastante comum e cuja crít ica será 

apresentada no segundo capítulo ou - dentre outras - a concepção de 

bem-estar atrelada a direitos e liberdades, o que remete aos 

trabalhos de Rawls, Arrow e, em partes, ao do próprio Sen.  

Uma vez que não se t inha aqui a presunção de abarcar a  

totalidade de autores que lidaram com a temática e que um recorte 

analít ico contendo parte dos pensadores que trataram o tema da 

felicidade poderia guardar certa dose de arbi trariedade, pareceu útil 

l idar com a questão pautando-se em um autor específ ico e seu 

part icular debruçar-se sobre a questão, focando o assunto somente 

naqueles a quem Sen deu maior importância 5,  a saber: Adam Smith,  

os Util itaristas, John Rawls e Kenneth Arrow. Além disso, o capítulo 

termina com a apresentação da visão seniana sobre realização 

humana, centrada em sua capability approach .  

Por f im, vale dizer que, inter al ia ,  a relevância de Sen se deve 

ao fato de ter discutido como poucos a relação entre ci ências 

econômicas e f i losofia moral, ampliando campo de pesquisa sobre 

assuntos como a felicidade, e ainda ao fato de ter part ic ipado da 

                                                 
5 Sen dialoga em seus trabalhos com diversos outros autores. No entanto, nas discussões sobre 
economia do bem-estar frequentemente (1985, 1991, 2000a, 2001a, 2011) se refere a estes a fim 
de construir sua própria abordagem sobre o tema. 
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construção do pr imeiro indicador de bem-estar com envergadura para 

contestar as atribuições dadas ao PIB: o índice de d esenvolvimento 

humano ( IDH), cr iando assim espaço de discussão e estudo que 

garantiu nos últ imos tempos o surgimento de uma dezena de outros 

importantes indicadores sócio-econômicos e ambientais.  

 

2.2 Adam Smith: Além do homo œconomicus 
 

Os aspectos da f i losofia moral que precedem e acompanham os 

conceitos econômicos de Smith, são freqüentemente retomados n a 

capability approach  seniana. Dessa forma, esse tópico tem objetivo 

de evidenciar a v isão do homem apresentada pelo f i lósofo e 

economista escocês e o que desta visão se difundiu ao longo do 

tempo. 

Embora Smith tenha sido professor de f i losofia moral, pouco de 

sua relação com a ética parece ter sobreviv ido nas análises 

econômicas mais contemporâneas. Assim, o conceito smithiano de 

maior difusão, tornando-se conhecimento geral em Economia é a 

noção do auto- interesse6,  relacionado à f igura indiv idualista do homo 

œconomicus .   

De certo, o homem auto-interessado é elemento central  da 

Riqueza das Nações (RN) 7,  publ icação considerada marco do 

nascimento da Economia Moderna, em 1776. No entanto, uma leitura 

mais detalhada dessa obra, apoiada na Teoria dos Sentimentos 

Morais (TSM, 1759) ,  l ivro anterior de Smith, encerra nas entrel inhas 

elementos que podem enriquecer e até alterar a forma como este 

                                                 
6 O auto-interesse pode também ser interpretado como amor-próprio. Este, quando exacerbado, é 
o egoísmo e recebe condenação moral pela sociedade (BIANCHI;SANTOS, 2007) Sobre esta 
interpretação ver também Skinner (1992). 
7 A Riqueza das Nações, cujo nome completo é Uma investigação sobre a natureza e as causas 
da Riqueza das Nações, é a obra mais famosa de Smith e se divide em 5 livros que tratam 
genericamente de: divisão do trabalho e trocas; capital; desenvolvimento econômico; 
mercantilismo e fisiocracia; e receitas e responsabilidade do Estado. Como o objetivo da 
dissertação não é o aprofundamento da obra smithiana, a análise se restringirá aos aspectos da 
obra que tenham mais  relevância para o tema em questão. 
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autor foi interpretado ao longo da História do Pensamento 

Econômico8.   

Na RN, ele exalta a div isão do trabalho como responsável pelo 

progresso de uma nação. Na sociedade moderna, na composição de 

cada objeto de consumo está uma mult idão de gente trabalhando nas 

mais diversas funções. Smith dá como exemplo o objeto casaco. Em 

sua produção estão desde o agricultor que plantou o algodão com 

que se fez o tecido, ao alfaiate que o costurou. Há toda a cadeia 

produtiva que part icipou direta ou indiretamente no produto f inal 

casaco, como a produção da l inha, do botão, dos instrumentos como 

a tesoura e as agulhas com que se coseu, da alimentação de quem 

trabalhou na confecção, dos construtores de casa que possibil i taram 

o abrigo a quem part icipou do processo e assim por diante.  

Segundo Smith, essa div isão do trabalho ocorreu de forma 

lenta, mas gradual, e provém de uma propensão natural dos homens 

a real izar trocas (1996), ou seja, de certa capacidade relacional 

intrínseca ao homem. Para o autor, a sociabil idade é própr ia dos 

humanos, não sendo identif icada em outras espécies. Ele comenta 

que nunca vira “um cachorro fazer uma troca justa e del iberada com 

outro para obter um osso” (SMITH, 1996, p.73). Os homens até 

poderiam fazer como os animais e brigar pelo que querem, mas 

sendo Smith um humanista, certamente entende o comércio como 

superior à guerra. Além disso,  o autor fala da independência dos 

demais animais quando chegam à vida adulta, diferente dos humanos 

para quem a vida tem um aspecto sociável necessár io, de modo a 

precisarem até a morte uns dos outros para satisfazerem as próprias  

necessidades.  

                                                 
8 A interpretação tradicional se prende a novidade e idéia predominante em Smith que seria o fato 
de que buscando no mercado atender aos próprios interesses, os indivíduos servem ao interesse 
coletivo, como que guiados por uma “mão invisível”. Por muito tempo a Historia do Pensamento 
Econômico usual se fechou nessa assertiva e desconsiderou a filosofia moral do autor. No 
entanto, Bruni (2010) recorda que Smith continua a reeditar sua obra filosófica até o ano de sua 
morte, o que sugere que não houve abandono de suas idéias morais com a publicação de A 
Riqueza das Nações. Aqui, seguiu-se a linha dos autores que buscaram fazer uma análise dos 
conceitos smithianos a partir de seus diferentes trabalhos e não apenas da obra citada, pois 
conforme comenta Cerqueira, nos últimos trinta anos tem se verificado uma “releitura” da obra de 
Smith, sendo que “os novos intérpretes têm buscado tratar as diferentes partes de sua obra como 
elementos de um todo integrado” (CERQUEIRA, 2006, p.1).   
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Um recurso que poderia ser usado pelos homens é o 

convencimento ou persuasão (SMITH, 1996). Ou seja, para que os 

outros lhe dêem o que desejam, os homens poderiam fazer como os 

cães que abanam o rabo ao lado da mesa de seus donos a f im de 

obter algum alimento ou poderiam agir como os mendigos, pedindo e 

convencendo a benevolência alheia. Mas, segundo Smith, nem 

mesmo os mendigos satisfazem todas as própr ias necessidades 

apenas com auxíl io da caridade (1996, p.70), de modo que nem a 

guerra,  nem a persuasão parecem ser a melhor forma de se obter o 

que se quer.  

Para Bruni e Zamagni, “Smith reconhece que seria mais 

humano e melhor se fosse possível obter o serviço do outro por 

amizade ou amor”  (2010, p.86), mas na sociedade atual isso não é 

suficiente, pois diante da grande quantidade de necessidades, o 

homem, em sua vida toda, não teria condições de conquistar nem 

parte dos amigos de que precisaria para conseguir todos os bens de 

que necessita. Dessa forma, o homem recorre às trocas, ressaltando 

a vantagem para o outro em permutar, a f im de obter o que quer para 

si (SMITH, 1996).  

Na realidade, mais do que movidos apenas pelo auto- interesse,  

os indivíduos apelam para a necessidade que os outros  têm de 

satisfazer seus própr ios interesses,  assim “a troca nada mais é que a 

forma mais efetiva de se apelar para o auto - interesse do próximo” 

(SANTOS, 2005, p.7).  

Dessa busca auto-interessada e/ou pelo auto- interesse do 

outro, decorre uma organização comum, coletiva, do mercado, como 

se este fosse guiado por uma mão invisível 9 (SMITH, 1996). Segundo 

Bruni e Zamagni (2010), o mercado garante certa reciprocidade,  

permit indo, portanto, obter do outro pacif icamente o que se quer  para 

si,  mesmo que nem todos sejam seus amigos.    

Apesar de exist ir em Smith essa percepção, do homem 

naturalmente voltado à sociabil idade, o que marca o livro de 1776 é a 

                                                 
9 Ainda que seja mote corrente nas discussões de história do pensamento econômico, este 
conceito aparece de forma explicita somente uma vez em toda a RN.    
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frase célebre “não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou 

do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da  consideração que 

eles têm pelo seu próprio interesse” (SMITH, 1996, p.74), ref let indo a 

máxima do auto-interesse que alicerçou a Economia Clássica. 

Segundo Sen (2011), há leitores de Smith que não vão além desta 

frase, ainda que ela faça referência a um c ontexto part icular: as 

motivações subjacentes às trocas, apresentadas no capítulo 

específ ico sobre trocas, sendo que nos demais trabalhos do escocês 

há extensas discussões sobre outras motivações que inf luenciam o 

comportamento humano. 

Estando pouco explíc itas as idéias morais de Smith na RN , 

poder ia o tema da fel icidade ou bem-estar, discutido nesta 

dissertação, aparentemente não ter relação com tal obra. Nela, o 

termo felicidade aparece somente uma vez na página 89 10, num 

momento em que o autor comenta que  o trabalhador coloca sua 

habi lidade, l iberdade e felicidade nas ativ idades que real iza, ou seja,  

a palavra não tem um signif icado part icular nem vem em relevo. Já 

quando se pensa no sinônimo atribuído à felicidade, bem-estar, o 

termo aparece por três vezes,  estando em todas acompanhado da 

expressão “da sociedade” ou da palavra “público”.  

Essa relação entre bem-estar e o coletivo poderia surpreender,  

diante da conotação indiv idualista que o livro recebeu ao longo do 

tempo, mas não surpreende se além do trabalho de 1776, for 

observada a TSM. Nela identif icam-se diversos elementos que não só 

expressam os ideais humanistas do autor,  como estabelecem relação 

direta com a idéia de felic idade.  Smith abre este trabalho dizendo:  

 

Por mais egoísta que se suponha o homem,  
evidentemente há alguns princípios em sua natureza 

                                                 
10 Apesar de existir uma referência-padrão das edições de Glasgow sobre a obra completa de 
Smith, foi utilizada a edição brasileira de 1996 da RN por estar disponível online com o recurso de 
busca por palavra, o que permitiu buscar especificamente os trechos relacionados à felicidade e 
bem-estar. O termo felicidade aparece na seguinte passagem: “Estando o trabalhador em seu 
estado normal de saúde, vigor e disposição, e no grau normal de habilidade e destreza, ele deverá 
aplicar sempre o mesmo contingente de seu desembaraço, de sua liberdade e de sua felicidade.” 
(SMITH, 1996, p. 89). É válido, no entanto, dizer que a idéia está de forma implícita presente na 
obra smithiana como um todo.  
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que o fazem interessar-se pela sorte dos outros, e 
considerar a fel icidade deles necessária para si  mesmo, 
embora nada extraia disso senão o prazer de assist ir a 
ela (SMITH, 2002, p.5) .  

 

Dentre estes princípios, o que se encontra no centro da TSM  é 

a idéia de sympathy11 que se refere à capacidade do homem de, com 

auxílio da imaginação, se colocar ‘na pele’, no lugar ou situação, de 

outra pessoa (SMITH, 2002).  Assim, pode-se avaliar moralmente 

uma determinada questão, mesmo que não se esteja diretamente 

envolvido. Segundo o autor, esse exercício – do colocar-se no lugar 

do outro - ensina e leva a aplicação de padrões morais. Mas,  dado 

que por vezes os juízos do homem podem ser distorcidos ou não ser 

neutros, Smith coloca a necessidade de um “espectador imparcial”  

que seria a própr ia razão ou consciência, o grande juiz e árbitro da 

conduta indiv idual que gr ita quando a ação própria pode vir a afetar 

a felicidade alheia (SMITH, 2002).  

Assim, a voz da consc iência é capaz de auxil iar na formulação 

de juízos virtuosos e impede o agir de modo puramente egoísta, 

voltado apenas ao amor-própr io, pois segundo Smith, isso tornaria  o 

homem objeto de ressentimento, horror e execração, o que 

certamente lhe afastaria da própria felic idade (SMITH, 2002).  

Segundo a leitura de Santos e Bianchi, para Smith, apesar de 

ser possível imaginar como seria estar na situação do outro,  

efetivamente só se é capaz de sentir o que se sente, e não de 

realmente sentir o que o outro está sent indo. Assim, ocorre uma 

“preferência natural” pela própr ia fel icidade e quanto mais distante 

do círculo de convívio estiver o outro, mais fraca é a sympathy por 

ele; e desse modo, o amor-próprio pode se transformar em egoísmo 

(SANTOS; BIANCHI, 2007).  

No entanto, para Sen, compaixão e comportamento auto -

interessado não são, em Smith, idéias em conflito, sendo possível 

que uma ação realizada por sympathy  propic ie vantagem a quem a 

                                                 
11 A tradução do termo sympathy por simpatia não corresponde a ideia proposta por Smith. Tal 
conceito se aproxima mais da palavra compaixão, em português. Dessa forma, optou-se por 
manter o termo em sua língua original. 
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realiza, quer ele a faça buscando a vantagem do outro 

exclusivamente, quer a faça em seu próprio benefício. Como quando 

alguém tenta remover a misér ia dos outros, sendo a razão uma 

preocupação efetiva com a sorte alheia ou sendo porque tal problema 

afeta o seu próprio bem-estar (SEN, 2011). Infere-se a part ir  disso 

que o homem smithiano tem nuances entre o para si e o coletivo, 

buscando um agir ét ico com objetivo de ser feliz.  

Assim, o nascimento da Economia Moderna com este autor  

apresenta fortes elementos sobre o comportamento humano, 

considerações éticas e modos de conduta.  No entanto, grande parte 

de tal contribuição para a Economia se perdeu no tempo. Assim, com 

base no homem auto-interessado que restou dessa leitura de Smith,  

“a pressuposição de o ser humano como completamente egoísta 

passou a imperar em grande parte da teo r ia econômica dominante” 

(SEN, 2011, p.217). Para o autor indiano, os aspectos morais do 

trabalho de Smith foram esquecidos à medida que quaisquer 

considerações dessa natureza caíram em desuso na Ciência 

Econômica, tendo tal fato se devido ao histórico distanciamento entre 

Economia e Ética (SEN, 1991), como se verá no tópico 2.7.  

 

2.3 Restrição da Felicidade: os Utilitaristas 
 

O diálogo de Sen com a corrente util itarista ocorre geralmente 

de modo genérico, sem que ele eleja em suas crít icas (à forma 

restrita com que tal  grupo vê o homem e a Economia) um autor 

específ ico. Sen, no entanto, considera o trabalho do f i lósofo e jurista 

inglês, Jeremy Bentham (1822),  detentor do util itar ismo na sua forma 

“clássica” (SEN, 2000b, p.77), por isso optou-se nesse tópico por 

uma descrição dessa corrente focada, sobretudo, neste autor.  

O Util itarismo, teoria ética dominante até os dias de hoje (SEN, 

2000,  p.77), atrelando à fel icidade ou ao bem-estar o conceito de 

util idade, teve Bentham como seu grande difusor. Ele afirma  que, por 

natureza,  os homens necessariamente estão sujeitos a “dois 
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senhores soberanos”: dor e prazer, sendo que “a f inalidade justa,  

adequada, universalmente desejável da ação humana é a 

maximização de seu prazer ou a minimização de sua dor” 

(BENTHAM, 1822, p.3), independentemente de onde provenham tais 

sentimentos.  

O objetivo de Bentham com essa f i losofia era chegar a um 

Cálculo da Felicidade  que pudesse ser real izado pelos legisladores 

na busca por construir uma sociedade melhor. Assim, ele difunde o 

Princípio da Uti l idade :  “a ação boa é aquela que produz a maior 

felicidade para o maior número de pessoas” (BENTHAM, 1822, p.3 -

4), o que dá fundamento a sua idéia de moral, direcionando as ações 

a maximização do prazer ou minimização da dor.  

Conforme comenta Br ito (2010),  o princípio util itarista já estava 

presente nos trabalhos de escritores anteriores, como o jurista 

italiano Beccaria 12 e o teólogo e cientista br itânico Priestley, mas 

torna-se realmente relevante com a obra benthamiana, In 

introduction to the pr inciples of morals and legislat ion  (1789),  

erigindo-se com ela um sistema racional de normas e diretrizes para 

se alcançar uma boa vida social  e um bom sistema polít ico .  

O Princípio da Uti l idade  é o norte para que Bentham realize seu 

Cálculo da Felicidade ,  entendendo-se util idade como: 

 

( . . . )  propriedade de qualquer objeto pela qual ele tende 
a produzir benefício,  vantagem, prazer,  bem ou 
fel icidade (tudo isso, no caso presente,  vem dar na 
mesma coisa)  ou (o que também dá no mesmo) evitar a 
ocorrência de dano, sofrimento, mal ou infel icidade 
para aquele cujo interesse está em consideração 
(BENTHAM apud JEVONS, 1996, p.70) .  
 
 

O autor é consciente da dif iculdade de se definir uma unidade 

de valor para dor ou prazer, uma vez que cada um sente e mensura 

essas sensações de modo diferente . Apesar disso, o cálculo balizaria 

as ações, servindo-lhes de referência. Segundo Otaviani  (2008),  

apesar desses obstáculos ao cálculo, o mérito de Bentahm consiste 

                                                 
12 Para alguns estudiosos a primeira menção deste princípio fora feita por Beccaria, em 1768, com 
a publicação de Dos delitos e das Penas (BURNS, 2005). 
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em criar um “guia” de como pensar nas ações e em seus poss íveis 

efeitos sobre o indivíduo e a comunidade. Assim, para os util itaristas 

as noções de prazer, fel icidade e bem-estar ainda que impregnadas 

de subjetiv idade serviriam como parâmetro na análise econômica, a 

part ir de sua representação sob a forma de util idade.  

Sen (1985, 1991, 2000a) resume a avaliação moral ut i l itarista 

em três componentes fundamentais, a saber:  

  Consequencialismo (consequentialism) – todas as 

escolhas devem ser julgadas por suas conseqüências .  

  Welfarismo (welfarism) – restringe o julgamento à 

util idade dos estados de coisas e não aos estados das 

coisas em si.   

  Ranking pela soma (sum-ranking) – componente que leva 

em consideração que a soma das util idades indiv iduais,  

independente da forma como isso se div ide na sociedade, 

apresenta como resultado o mérito agregado, isto é, a 

util idade total.  

Os dois primeiros componentes podem ser melhor  

compreendidos com um exemplo nosso: não se julga, na visão 

util itarista, o “uso das drogas”, mas a obtenção de prazer ou uti l idade 

como uma das consequências da util ização de drogas .  Para o autor, 

a combinação desses dois primeiros componentes leva ao requisito 

de que toda a escolha deve ser julgada em conformidade com a 

respectiva util idade que ela gera (SEN, 2000 b).  

Além disso, Sen (2000a) explica que diversas outras crít icas a 

essa abordagem podem ser tecidas a part ir de três deficiências, a 

saber:  

I) Indiferença distributiva, pois no cálculo uti l itarista importa a 

máxima felicidade do todo,  independentemente da forma de 

distribuição do bem-estar entre os indivíduos;  

II) Descaso com direitos, l iberdades e outras considerações 

desvinculadas da util idade, que só recebem alguma importância de 

forma indireta se e quando inf luenciam a uti l idade;  
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II I) Adaptação e condicionamento mental. O que quer dizer qu e 

pessoas expostas a fortes ou contínuas pr ivações tendem a 

conformar suas expectativas para tornar a v ida menos insuportável, 

assim a métrica da felicidade estaria comprometida.  

Essa últ ima deficiência pode ser evidenciada ao se pensar num 

miserável a quem se dá um real de esmola. A moeda recebida  

poder ia representar a ele uma elevada util idade, ainda que isso não 

acrescente praticamente nenhuma melhora em sua situação real.  

Isso ocorre porque diante da privação, o mendigo quase nada 

espera, sendo possível que qualquer moeda traga-lhe satisfação,  

ainda que eleve pouco ou nada sua condição efetiva de bem -estar. 

Dessa forma, segundo o autor, “a medida mental do prazer ou desejo 

é maleável demais para consti tuir -se em um guia confiável para a 

privação e a desvantagem” (SEN, 2000b, p.82).  

Nas análises econômicas neoclássicas, prevaleceu a lógica 

util itarista,  com a f igura do indivíduo maximizador da própria 

util idade sendo a unidade básica do sistema econômico.  Segundo 

Sen (1991), há relação entre essa maximização e a neoclássica 

suposição de que os seres humanos agem de forma racional. 

Conforme ele afirma, os neoclássicos pressupõem um dado 

comportamento racional que descreveria, ipsis  l i t teris ,  o 

comportamento real.  

Sen comenta que há, no entanto, dois t ipos  de crít icas 

existentes a essa pressuposição: a primeira é relat iva à identif icação 

do comportamento real com o racional, v isto que nem sempre as 

pessoas agem “na vida real”  de modo racional 13.   A segunda se 

refere ao conteúdo em si do comportamento raciona l, caracterizado 

na teoria econômica tradicional como maximização do auto-interesse 

(SEN, 1991, 2011).  

                                                 
13 Há vasta discussão sobre o comportamento que se afasta do racional. Sen (2011) cita como 
motivos mais freqüentes na literatura o desconhecimento do agente, descrito como informação 
incompleta, o problema da racionalidade limitada (falta de foco ou da busca de informações), 
autocontrole insuficiente (o agir por impulso, ainda que se saiba o que seria racional fazer). Dos 
trabalhos de Sen, no entanto, se depreende que não se trata de um afastamento do racional, mas 
de uma definição de racionalidade muito limitada e do fato de que os seres humanos agem em 
conseqüência de uma infinidade de motivações. 
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Segundo ele, tal comportamento assim se caracteriza por que:  

 

É realmente dif íci l  evitar o pensamento de que a 
racionalidade da escolha deve ter uma for te l igação 
com o raciocínio. E é por causa da crença, 
frequentemente implícita e não explícita,  de que o 
raciocínio tende a favorecer a maximização do que 
queremos promover ou buscar (uma idéia que não tem 
nada de extravagante)  que a maximização é 
considerada fundamental para o comportamento 
racional (SEN, 2011, p.208).  

 
 

Segundo o autor, a chamada teoria da escolha racional (TER) 14 

caracteriza a racionalidade de escolha simplesmente como a 

“maximização inteligente do auto - interesse” (SEN, 2011, p.212).  

Assim, grande parte da prática econômica  pressupõe que o modo 

comum de agir das empresas é o maximizar seu lucro, o dos 

consumidores é a maximização de seu consumo, util idade ou prazer 

etc. Tal v isão obriga a uma rejeição de concepções que possuam 

quaisquer motivações relacionadas à ética, uma vez que est á focada 

na obtenção de um único parâmetro 15.   

O modelo walrasiano, centrado nessa concepção monista  da 

realidade, tem servido como base para resolução de diversos 

problemas econômicos. Apesar disso, seu uso trouxe a tona, ao 

longo do tempo, suas própr ias deficiências e a percepção de que 

para ser coerente, ele necessitava de diversos pressupostos 

simplif icadores da realidade, como onisciência dos agentes, l ivre 

entrada e saída do mercado, monotonicidade das pref erências,  

ausência de external idades etc. Mesmo com esses aspectos 

restrit ivos, tal modelo de equilíbrio em concorrência foi predominante 

na Economia Neoclássica desde o inic io do século XX, e continua a 

balizar os ensinamentos de Economia nas universidades. 

 

                                                 
14 Para o autor, por focar-se somente no auto-interesse a TER fornece visão muito limitada da 
razão humana. Para mais detalhes sobre a visão seniana da TER ver Sen( 2002), Sen( 2005b). 
15 O foco num único parâmetro, atribuído por Sen (1991) a abordagem utilitarista, a leva a uma 
redução dos bens a magnitude homogênea, de modo que a avaliação ética assume a forma de 
transformações monotônicas (pode-se ordenar de forma completa e transitiva, pode-se 
representar numericamente). Isso homogeneiza o valor ou bondade das coisas,  tratadas na forma 
de utilidades, sendo uma concepção monista da realidade. 
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2.4 Economia do Bem-estar e a Nova Economia do Bem-estar 

 

Embora diversos autores tenham pensado sobre a felic idade na 

Economia, o ramo dessa ciência preocupado com tal questão, só 

surge como área, a Economia do Bem-estar16,  com a obra do aluno 

de Marshall,  Arthur Pigou. Em 1920, o sucessor de Marshall  na 

cátedra de Economia Polít ica da universidade de Cambridge publica  

The economics of welfare ,  sendo, então, considerado o fundador 

desta área de pensamento, ainda que esse termo tenha aparecido 

pela pr imeira vez nos trabalhos do suíço Sismondi
17

.   

Nessa obra, Pigou diferencia o bem-estar econômico do não 

econômico e expl ica a existência de causas econômicas e não 

econômicas para o bem-estar. Segundo ele, o bem-estar econômico 

é somente uma parte do bem-estar como um todo. Ele analisa, então,  

os fatores que afetam o primeiro  e afirma que por não caminharem 

pari passu ,  o bem-estar econômico não serve como barômet ro ou 

índice de bem-estar total.  Ainda assim,  investigar as causas do bem-

estar econômico tem importância prática, uma vez que mudanças nas 

partes interferem no todo.  Por exemplo, a forma como a renda é 

ganha ou gasta interfere no bem-estar não econômico (PIGOU, 

1920).  

É importante destacar a forte identidade entre a f i losofia 

util itarista e a economia do bem-estar. Como comenta Sen:  

 

Os uti l i taristas como Bentham, Edgworth, Marshall  e 
Pigou, não viram nenhuma grande dif iculdade em 
af irmar que a ordenação da bondade dos estados 
sociais e a seleção que deve ser escolhida precisam 
ser feitas apenas com base na soma total de bem-estar 
dos indivíduos em cada estado (. . . )  Assim, todos os 
estados sociais alternativos eram julgados pela soma 
da felicidade que pudesse ser encontrada nos 
respectivos estados, e as polít icas alternativas eram 
avaliadas pela “fel icidade total” que resultasse 
respectivamente dessas políticas (SEN, 2011, p.311) .       

                                                 
16 Sen a define como “a parte da economia que se preocupa com a avaliação da bondade do 
estado das coisas e a apreciação das políticas” (SEN, 2011, p.306) 
17 Em seus Novos Princípios de Economia Política (1819), Jean Sismondi critica o fato de haver 
maior preocupação da Economia na ampliação da riqueza que na transformação desta em 
felicidade.   



17 

 

A economia do bem-estar, portanto, foi  por longo tempo 

dominada por esta doutrina ética, e mesmo poster iormente, boa parte 

das pesquisas continua a ter grande inf luência ut il itarista (SEN, 

2011).  

No entanto, o próprio Uti l itarismo sofreu mudanças, sobretudo 

na década de 1930. As crít icas às comparações e mensurações de 

aspectos subjetivos vinham sendo feitas já há bastante tempo, mas 

nos anos 30, ganham forças, representadas, por exemplo, na f igura 

de Robbins, quando escreve seu An Essay on the Nature & 

Signif icance of Economic Science (1932) .  O autor, em consonância 

com o posit iv ismo lógico predominante no período, atribui às 

comparações interpessoais o rótulo de normativas, sem sentido ou 

não científ icas. 

Assim, o abandono da cardinal idade entre os anos de 1930 e 

40, traz à tona a chamada Nova Economia do Bem-estar. Com ela, a 

representação da util idade passa a ser feita com base nas escolhas 

indiv iduais e de modo apenas ordinal. Não há sentido científ ico, a 

part ir de então, em se comparar aspectos subjetivos como o bem -

estar. “Não obstante, a maioria de nós não acha absurdo (ou “sem 

sentido”)  identif icar algumas pessoas como decididamente menos 

felizes e mais miseráveis do que outras” (SEN, 2000b, p.77).  

O pouco de normativo na teoria econômica que restou foi,  

então, confinado a economia do bem-estar e suas restritas 

constatações, resumidas no teorema fundamental da economia do 

bem-estar, cuja composição se uti l iza do crité r io paretiano como 

alternativa às comparações interpessoais  (KANG, 2011).  

Com esse critér io, o ital iano Pareto afirma que numa e conomia 

a situação dita ótima é aquela na qual nenhum indivíduo pode 

melhorar sua condição sem que haja piora na condição de ou tro18. No 

                                                 
18 Segundo Garcia, o autor demonstra a importância desse critério aplicando-o às análises de 
Equilíbrio Geral. Com isso, Pareto elabora o Primeiro Teorema da Economia do Bem-Estar: todo 
equilíbrio geral de economias em concorrência perfeita, independentemente da distribuição inicial 
de recursos, maximiza o bem-estar da sociedade; e o Segundo Teorema da Economia do Bem-
Estar: toda situação ótima, no sentido de Pareto, pode ser atingida por um equilíbrio competitivo, 
dada uma distribuição inicial de recursos apropriada (GARCIA, 1996, p.13) 
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entanto, uma crít ica feita ao ótimo paretiano é o fato de poderem 

exist ir diversos ótimos ou diversas situações eficientes em que todos 

os recursos estejam sendo alocados, sem que haja uma busca por 

equidade no sistema.  

Ou seja, o critér io paretiano avalia efic iência, mas não se 

preocupa com questões de natureza distributiva ou com qualquer 

forma de justiça social, fa tores relevantes na anál ise da felic idade.  

Essa falta de preocupação decorre das próprias raízes util itaristas 

dessa teoria, pois conforme visto, a preocupação com a máxima 

util idade total já não levava em conta a distribuição da uti l idade entre 

os indivíduos.  

Por f im, conforme comenta Kang (2011), dada à segregação da 

Economia do Bem-estar, “considerada como equivalente econômico 

do buraco negro – em que as coisas podem entrar, mas não escapar” 

(SEN, 1999, p.45), dado também o fato de lhe ter restado como 

critério de julgamento apenas o ótimo paretiano e o comportamento 

auto- interessado como base de escolha econômica, “o campo para se 

dizer algo interessante em economia do bem-estar tornou-se 

reduzidíssimo” (SEN, 1999, p.50).  

 

2.5 Teoria da Justiça de John Rawls 

 

O diálogo de Sen com Rawls ocorre no âmbito da idéia de 

justiça, área em Rawls compartilhará com Sen a crít ica ao 

Util itarismo e ao abandono de aspectos normativos. A part ir da teoria 

rawlsiana, o autor indiano capta elementos para alicerçar  sua 

capability approach .  Dessa forma, esse tópico traz alguns conceitos 

da Teoria da Justiça  (1971), tais como bens primários e liberdades,  

cuja exposição é importante para a compreensão do tópico 2 .7.  

Buscando uma concepção de justiça baseada na idéia de 

equidade, Rawls escreve sua teoria da justiça , classif icada por ele 

como contratualista.  Dentre os objetivos da obra, Rawls (2000) quer 

mostrar a insufic iência do Util i tarismo como teor ia ética para lidar 

com a questão da justiça, uma vez que dada a impossibi l idade de 
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comparações interpessoais de util idade, não se pode avaliar a justiça 

de determinado estado a part ir deste parâmetro.  

Rawls atribui às liberdades e direitos papel superior à uti l idade 

total, correspondente, na linguagem util itar ista clássica, ao bem -

estar máximo da sociedade. Ele afirma que “cada pessoa possui uma 

inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem-estar da 

sociedade como um todo pode ignorar”  (RAWLS, 2000, p.4). O autor 

define certos bens, ditos “pr imários”, tais como l iberdades e direitos 

básicos, como o adequado espaço de aval iação 19 para análise da 

justiça.  

Ele volta sua anál ise não aos indivíduos em part icular, mas as 

instituições mais importantes, que ele entende por constituições 

polít icas e os pr incipais acordos econômicos e sociais. Trata -se de 

uma questão de justiça social, sendo essas instituições as 

responsáveis por favorecer ou não o “ponto de par t ida”20 das 

pessoas.  

O ponto de part ida rawlsiano nada mais é do que um consenso 

inicial  entre agentes livres e racionais. Metaforicamente falando,  

seriam as regras do jogo aceitas por todos, por considerarem -nas 

justas, antes que o jogo tenha início. O au tor chama a esse modo de 

conceber tais princípios, just iça como equidade .  Nesse estado inicial,  

puramente hipotético, ninguém saberia dizer qual posição ocupará na 

sociedade, a qual geração pertencerá, qual renda terá,  quais 

habi lidades, qual t ipo de carát er, quanta inteligência e força física 

possuirá etc. Dessa forma,  

 

 ( . . . )  os princípios da just iça são escolhidos sob um véu 
de ignorância . Isto garante que ninguém é favorecido 
ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo 
resultado do acaso natural  ou pela contingência de 
circunstâncias sociais (RAWLS, 2000, p.13 –  grifo 
nosso). 

                                                 
19 Termo utilizado por Sen em Desigualdade Reexaminada (2001a), livro em que ele questiona a 
igualdade da sociedade, denominando o parâmetro de igualdade usado em cada teoria como 
“espaço de avaliação”. 
20 O ponto de partida de Rawls a que ele chama “posição original de igualdade, corresponde ao 
estado de natureza nas teorias do contrato social” (RAWLS, 2000, p.13) à la Hobbes ou 
Rousseau. 
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Diante deste véu de ignorância ,  é racional que as pessoas 

escolham uma situação inicial equitat iva, ou seja, há na escolha dos 

princípios garantia de imparcialidade. “Cada um po ssui[r ia] as 

mesmas informações sobre os prováveis efeitos de diferentes regras 

de distribuição em sua própr ia posição no futuro” (SCREPANTI; 

ZAMAGNI, 2005, p.410).  

Assim, por não saberem qual sua situação na sociedade 

“quando o jogo começar”, o risco de cair numa posição mais 

desfavorável econômica, polít ica ou socialmente, faria com que um 

“mínimo” fosse a exigência de todos para aqueles mais 

desafortunados. Trata-se de uma visão para anál ise das preferências 

indiv iduais a estados alternativos, baseando -se no cr itério de 

escolha social denominado maximin21,  que consiste na maximização 

do bem-estar dos indivíduos que se encontram no patamar mais 

baixo da escala social.  

Por não descartar o auto-interesse (não por supor os indivíduos 

como egoístas na posição inic ial,  apenas porque neste estado não há 

inveja ou vaidade, de modo que a cada um simplesmente não 

interessa os planos e objetivos dos demais), o autor não crê que o 

princípio util itarista possa ser aceito por esta sociedade, uma vez 

que sabendo-se iguais é improvável que os indivíduos concordem 

com um princípio que possibi l ite expectativa de vida pior para uns 

justif icando-se pela soma maior de expectativa para o todo (RAWLS, 

2000).  

Diante das inf initas combinações possíveis de princípios, Rawls  

(2000) sugere que dois fundamentais ser iam eleitos pelos indivíduos 

na posição inic ial.  De forma simplif icada, tem-se como primeiro 

princípio, a igualdade na atribuição de deveres e direitos básicos; e 

como segundo, a assert iva de que desigualdades econômicas e 

                                                 
21 Abreviação para maximum minimorum. Refere-se a escolha, num dado contexto em que há 
diferentes alternativas, daquela cujo pior resultado possível seja ainda o melhor dos piores. “A 
regra dirige nossa atenção para o pior que pode acontecer em qualquer curso de ação proposto, e 
nos leva a decidir com base nisso” (RAWLS, 2000, p.670). Há na literatura da teoria da justiça 
ampla discussão sobre este critério escolhido por Rawls. Seu crítico mais proeminente foi o 
húngaro Harsanyi (1975). 
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sociais são justas somente se resultarem em benefício 

compensatório para cada um e, sobretudo, para os menos 

favorecidos.  

Os direitos, para Rawls,  pertenceriam a certa cesta de bens 

ditos primários, definidos como “aquilo de que as pessoas 

necessitam em sua condição de cidadãos livres e iguais, e de 

membros normais e totalmente cooperativos da sociedade durante a 

vida” (RAWLS, 2000, p.XV e XVI). Sen os esclarece como meios que 

auxil iam o indivíduo na promoção de f ins a que ele valoriza, tais 

como direitos, l iberdades, renda etc (SEN, 2000b, p.92).  

Conforme expl ica Kang (2011),  Arrow questionou o papel dos 

bens primários  na teoria rawlsiana. Ele afirma que uma mesma 

dotação de bens primários  poderia proporcionar bem-estar menores 

ou maiores a diferentes indivíduos, dependendo das necessidades de 

cada um. Por exemplo, é possível que alguém doente ou portador de 

deficiência necessite de dotação de bens primários maior para auferir  

um bem-estar equivalente ao de alguém que não possu a tais 

desvantagens.   

Essa crít ica de Arrow será feita também por Sen, que enxerga 

os bens primários como espaço de aval iação  equivocado para 

comparações, por focar-se nos meios e não nos f ins. Sen (2009) 

levanta ainda outras complicações no pensamento rawlsiano, como a 

discussão sobre a natureza transcendental dessa teoria, ao que ele 

chama de problema de redundância. Segundo o autor, discutir os 

princípios para uma situação inicial perfeita não auxil ia na decisão 

de escolha prática. “Se estamos tentando escolher entre um Picasso 

e um Dalí,  de nada adianta invocar um diagnóstico (.. .) segundo o 

qual a pintura ideal no mundo é a Mona Lisa” (SEN, 2009, p.16 –  

tradução nossa). Outra crít ica se refere ao fato de que é bastante 

pretensioso ou ingênuo pensar que, dada a diversidade humana,  

haveria unanimidade na escolha desses princípios na posição inicial.  

No entanto, ainda que discorde de Rawls em alguns aspectos, é 

a concepção de justiça distributiva pautada em direitos e l iberdades,  
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além da crít ica de Arrow apresentada a seguir , o que levará Sen a 

sua abordagem. 

 

2.6 Teoria da Escolha Social de Kenneth Arrow 
 

Nesse tópico serão apresentados alguns elementos da Teoria 

da Escolha Social (TES)22 de Arrow, dada sua colaboração para as 

bases da capabil ity approach .   

Cabe dizer primeiramente que, fadada a certo pessimismo, a 

disciplina Teoria da Escolha Social surge na histór ia, no período da 

revolução francesa, tendo como pensador proeminente o matemático 

marquês de Condorcet. Com seu famoso paradoxo, ele apresenta a 

possibil idade de inconsistência nas escolhas coletivas. Condorcet  

demonstra que num sistema democrático, a escolha por maioria pode 

gerar intransit iv idade. Epstein (1997) com um exemplo bastante 

simples dá pistas sobre a questão. Ele supõe uma comunidade em 

que haja três candidatos a um determinado cargo (A, B e C), e três 

eleitores (1,2 e 3) que devem expor sua ordem de preferência entre 

tais candidatos. Supondo-se que o resultado dos ordenamentos seja 

o seguinte:  

Eleitor 1:  A>B>C 
Eleitor 2:  B>C>A 
Eleitor 3:  C>A>B 

 
Pode-se observar que o candidato "A" ganha de "B" e "B" 

ganha de "C" por dois votos a um. No entanto, o candidato “C” 

também ganha de “A” por dois a um, o que aponta r ia para a 

intransit iv idade na escolha social.  

A ampla discussão sobre o paradoxo de Condorcet segue sem 

grandes descobertas até a década de 1950, quando Arrow – e seu 

famoso teorema da impossibi l idade  – re-configuram a própria teoria,  

                                                 
22 É válido destacar que a literatura desta área é bastante técnica e parte de seus argumentos são, 
na realidade, provas matemáticas. Apesar de ser um tema relevante, a TES não é o foco dessa 
dissertação, de modo que este trabalho se restringirá a apresentação das premissas e conclusões 
de Arrow e a argumentação de Sen relativa ao tema, sem se ater as provas realizadas por Arrow 
para construção de seu teorema. 
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a part ir das incongruências identif icadas por ele na Nova Economia 

do Bem-estar.  

Para se compreender a contribuição de Arrow, cabe antes se  

pensar em alguns aspectos dessa teoria econômica. Economistas 

deste grupo, como Bérgson e Samuelson, descreveram, grosso 

modo, que os indivíduos fazem escolhas racionais que correspondem 

a suas preferências (expressas em relações completas, tr ansit ivas e 

reflexivas23).  Tais preferências reflet ir iam a satisfação ou util idade 

que obtém o indivíduo que faz a escolha. Embora sob esta nova 

roupagem, a Nova Economia do Bem-estar continua a apresentar as 

deficiências da escola anter ior,  uma vez que se prende a aval iação 

indiv idual, esbarrando nas questões de comparações interpessoais.  

Nota-se, no entanto, que numa sociedade as escolhas de um 

homem dependem e impactam nas escolhas dos outros, sendo fato 

que ao realizar as próprias escolhas, os indivíduo s levam em 

consideração as decisões dos demais, de modo que o 

comportamento coletivo em suas decisões é diferente da forma de 

decidir quando se pensa num único indivíduo. Arrow capta esse 

diferencial  de comportamentos e com base nisso, elabora sua 

argumentação. 

Em síntese, para compreender o teorema da impossibil idade  

parte-se da função de bem-estar social, definida pelas escolhas 

sociais como resultante das escolhas indiv iduais. Considera -se, 

então, que as escolhas dos indivíduos se dão de acordo com 

preferências racionais e que é possível agregar tais preferências 

numa única preferência para a sociedade. O que Arrow observa, em 

seguida, é a insuficiente desse critério de racionalidade indiv idual 

                                                 
23 Essas propriedades respondem a uma exigência da racionalidade nas análises de escolha. O 
fato de uma preferência ser completa pode ser explicado da seguinte forma: uma dada 
configuração social “A” deverá sempre ser melhor, pior ou ainda indiferente a uma “B”, o que quer 
dizer que o indivíduo é capaz de comparar ou avaliar as possibilidades que tem; Já a transitividade 
pode ser explicada do seguinte modo: se uma configuração social “A” é melhor do que uma “B” e 
esta “B” é melhor do que uma “C”, certamente “A” será melhor do que “C”, ou seja, o indivíduo 
pode ordenar suas preferências sem contradizer-se; por fim a reflexividade da preferência indica 
apenas que uma escolha é sempre tão boa quanto ela mesma. 



24 

 

como garantia da racionalidade social. Assim, ele aponta mais  quatro 

condições com fim a democratizar o critério de escolha social:  

1) Independência das alternativas irrelevantes;  

2) Unanimidade 

3) Domínio irrestrito  

4) Não ser ditatorial  

  Ou seja, para a função de bem-estar social expressar 

racionalmente as escolhas da sociedade não é suficiente que 

produza relações binárias e completas, devendo também: não 

considerar alternativas irrelevantes, respeitar o pr incípio de Pareto 

(unanimidade), estar definida  para todo perf i l de preferências 

racionais dos indivíduos e não dar todo poder para um indiv iduo só  

(SOTOMAYOR, 2006, p.1) .  

Com isso, Arrow (1951) chega a pessimista conclusão de que 

não há uma função de bem-estar social, para representar 

racionalmente as escolhas sociais, que expresse uma relação de 

preferências para a sociedade como “espelho” das relações de 

preferências dos indivíduos. 

Assim, apesar do autor ter colocado a escolha social de um 

modo estruturado e analít ico, “com axiomas afirmados expl icitamente 

e anal isados, exigindo que as decisões sociais preen cham 

determinadas condições mínimas ”  (SEN, 2011, p.123),  a nova TES, 

sob certo aspecto, não se apresentou menos pessimista do que a 

original. Essas dif iculdades explicitadas pelo teorema da  

impossibil idade  são um impulso para que Sen desenvolva sua 

capabil ity approach  e justif ique sua importância.  

 

2.7 Sen e a Capability Approach: não apenas felicidade 
 

Tratar da questão da felic idade na Economia não é tarefa 

simples. Escolher a v isão de um só autor sobre o tema poderia 

reduzir enormemente o escopo. No entanto, Sen é um autor que 

trabalha com conceitos difíceis e, por vezes, cunhados por ele 

mesmo com o intuito de explicar idéias que têm coerência no interior 
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de sua própria teoria, mas que não podem ser destacadas de seu 

contexto. Por isso a dif iculdade de compreender a fel icidade em sua 

abordagem24.   

No entanto, antes da discussão sobre felic idade, se faz 

necessár io apresentar os dois principais conceitos que compõe a 

capability approach ,  a saber: functionings  e capabilit ies 25. 

 

2.7.1 Functionings  e capabilit ies:  

 

Os functioning  (funcionamentos) “ref letem as várias coisas que 

uma pessoa pode considerar valioso fazer ou ser” (SEN, 2000b,  

p.95), sendo relat ivos ao bem-estar realmente aufer ido por um 

indivíduo. Tal conceito tem origem na noção ar istotélica de fun ções.  

O que a pessoa faz ou é ser ia um vetor de functioning .   Exemplos:  

estar bem nutrido, l ivre de doenças que possam ser evitadas, ser 

alfabetizado.  

Já a capabi lity  de alguém é um conjunto - dentre os vários 

possíveis - desses vetores de functionings ,  referindo-se, num 

linguajar mais simples, à l iberdade para escolher e auferir  boas 

condições de vida.  

De posse destes conceitos, Sen (2000a, 2000b) afirma ser 

possível representar os functionings  usufruídos a part ir de um 

número real, sendo a realização efe tiva do indivíduo entendida como 

um vetor. O conjunto dos vetores de functionings  alternativos a que 

um indivíduo teria a disposição para escolher seria, conforme 

descrito pelo próprio autor, seu “conjunto capacitário”.  

Pensando-se num espaço apenas bi -dimensional, Sen (2001b) 

i lustra este conjunto, dado pela região K.  A part ir dele, o indivíduo 

escolhe um ponto, um vetor de functioning,  por exemplo,  x.  Em 

seguida, o autor coloca a possibil idade de se conceber tal espaço em 

                                                 
24 Cabe destacar também que o autor não está preocupado em precisar tal conceito em sua teoria, 
uma vez que se foca em algo que considera maior, a capability. 
25 Uma vez que não apresentam correspondentes exatos na língua portuguesa, tais conceitos 
serão utilizados na sua língua original. 
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termos de um mapa de indiferença de vida desejada, podendo x  

pertencer a curva mais alta alcançável 26.  Conforme se observa no 

gráfico a seguir:  

functioning 2

x

K

     functioning 1  
Gráfico 1 -  Representação de Funct ionings   

Fonte:  e laborado pela autora com base em Sen (2001b)  

 

Apesar de exist ir no trabalho de Sen  (1985a) uma aproximação 

desses conceitos à l inguagem matemática,  a relevância da capabi lity 

pode ser mais bem avaliada com relação a seu status normativo, uma 

vez que o objetivo de Sen ao desenvolvê-la não foi chegar a um 

número que a representasse,  mas suscitar a discussão sobre a 

condição humana e a necessidade de se ampliar a s l iberdades 

substantivas.  

Para aprofundar essa discussão,  serão apresentados a seguir  

alguns elementos fundamentais à teoria, e que podem auxi l iar na 

compreensão do que o autor buscou efeti vamente com a capabil ity 

approach ,  quais sejam: a condição de bem-estar (well-being) e a 

condição de agência (agency),  a l iberdade substantiva ( freedom) e a 

realização efetiva (achievement ).  

 

2.7.2 Liberdade e realização das condições de bem-estar e 

agência  

 

A condição de bem-estar se refere à satisfação do próprio bem -

estar ou uti l idade.  Já a condição de agência ressalta que a 

                                                 
26 Sen (2001b, p.229) atesta, no entanto, o valor pedagógico desta concepção do espaço K como 
mapa de indiferença, passando do familiar espaço dos bens para o de functionings 
(funcionamentos); mas salienta que a reflexão pode apresentar distorções por meio de áreas de 
incompletude e confusão.  
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realização do homem não se restringe somente a isso, assumindo 

que outras motivações como senso de dever, lealdade, boa vontade 

também podem estar presentes. Para Sen, é possível a uma pessoa 

valorizar e promover ações e eventos “mesmo que a importância 

atribuída a esses fatos não se relacione com uma melhora em seu 

próprio bem-estar” (SEN, 1999, p.57). Um exemplo bastante prático 

para i lustrar a existência dessa condição é pensar em quantos 

japoneses se dispuseram a trabalhar, sob o r isco de contaminação,  

para conter o vazamento das usinas nucleares de Fukushima no 

nordeste do país, após o terremoto de março de 2011.  

As condições de agência e bem-estar são independentes, mas 

podem estar l igadas. Assim, é possível que além dos meramente 

altruístas, parte dos japoneses também estivesse interessada nos 

salários pagos aos trabalhadores para contenção dos vazamentos.  

Tendo as duas condições em mente, é possível agora pensar sobre a 

liberdade destas condições e suas realizações efetivas.  

A economia do bem-estar seniana concentra sua anál ise na 

idéia de l iberdades substantivas (freedoms) ,  ou seja, na liberdade 

para realizar as ações e estados a que um indivíduo valoriza, o que o 

autor esclarece como, liberdade “para ter o estilo de vida que 

desejar” (SEN, 2000b). Ele afirma ainda que por vezes seria melhor 

julgar a condição de alguém em termos da l iberdade para realizar e 

não pela realização em si (SEN, 1991).  

Desse modo, destaca-se a importância da idéia de liberdade,  

não bastando apenas a realização de uma determinada ação,  mas 

sendo primordial a l iberdade para realizá -la, caso se deseje ou não.  

A famosa dist inção seniana entre o homem que  jejua e o que 

passa fome é bastante esclarecedora: Quem jejua geralmente o faz 

por opção, enquanto quem passa fome não faz livremente, mas pela 

impossibil idade de realizar o functioning  nutrir-se adequadamente 

(SEN, 1991). A escolha tem aqui papel fundamental.   

Nesse sentido, a abordagem util itarista, por exemplo, ao 

fechar-se na satisfação da uti l idade, observa apenas a realização em 
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si, atribuindo uma util idade a nutrição, não sendo capaz de discernir  

que embora nutrir -se seja um só functioning, as capabi lit ies de quem 

jejua e de quem passa fome são completamente diferentes, havendo 

em um caso liberdade para realizar e em outro não.  

É marcante na teor ia seniana a concepção de seres humanos 

com preocupações que vão além de seu próprio bem-estar. O autor 

af irma que ainda que exista um componente de busca da satisfação 

das próprias necessidades e desejos, há nos homens um lado ético, 

composto de valores e objetivos que estão além do mero auto -

interesse.  É o lado que faz perguntas profundas como a aristotélic a 

“como devemos viver?” (SEN, 1991).  

Sen comenta que a economia inicialmente dava atenção a 

essas questões. A raiz dessa ciência voltada a isso tem origem, no 

mínimo, na Ética a Nicômaco,  escrita por Aristóteles. No início desta 

obra, buscando expl icar que o f im das ações humanas é a felic idade,  

o f i lósofo afirma que a economia auxil ia a arte mestra, a polít ica, 

nessa realização do homem (ARISTÓTELES, 1973).  

Dar atenção ao que tem valor intrínseco ou a liberdade da 

condição de agência é, portanto, garanti r ao indivíduo a possibil idade 

de realizar ações cujo objetivo ou comprometimento não seja a 

manutenção ou ganho do seu própr io bem-estar, sendo as ações 

pautadas por este objetivo chamadas pelo autor de real ização da 

condição de agência. Já a liberdade e realização da condição de 

bem-estar são a capacidade e a efetivação de ações voltadas ao 

auto-interesse. Assim, considerando-se na capabi lity approach  essa 

importância da liberdade e da realização em si, e o fato de que as 

pessoas podem ter objetivos outros que não seu própr io bem-estar 

(ditos “de agência”), a relação entre os quatro conceitos chave 

formam o quadro apresentado por Crocker (2008):  
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 Agência (agency ) Bem-estar  (well -being ) 

Real ização 

(achievement ) 
Real ização de agência Real ização de bem-estar  

L iberdade ( freedom ) L iberdade de agência L iberdade de bem-estar  

 

Quadro 1:  Concei tos chave da capabil ity approach  

Fonte:  Elaborado pela autora com base em Crocker (2008)  

 

2.7.3 O conceito de Felicidade em Sen 

 

 A esta altura é fácil notar que a conc epção seniana da 

felicidade não é sinônimo e vai além do bem-estar do indivíduo.  Dois 

motivos podem justif icar tal fato. Conforme dito anteriormente, para 

Sen, bem-estar recebe um signif icado part icular, voltado à liberdade 

ou realização do “para si” mais próximo do auto- interesse atribuído a 

Smith. Além disso, os seres humanos buscam mais do que a 

realização do própr io bem-estar preocupando-se, freqüentemente,  

com suas questões de agência.   

No entanto, para Sen, a Economia ao longo do tempo restringiu 

as anál ises da prosper idade humana em grande parte ao bem-estar 

nesse sentido mais util itarista.  A expl icação dada pelo autor para 

isso, retoma o surgimento dessa ciência a part ir de duas raízes, uma 

ética e outra engenheira. Esta veio a prevalecer, fazendo c om que a 

disciplina desse grande ênfase à matemática, por meio de modelos 

que buscam coerência através da simplif icação da realidade. Nesse 

sentido, a Ciência Econômica –  em busca de maior “cientif icidade” –  

abriu mão de questões subjetivas essenciais.  

Nessa abordagem de engenharia, que aproximou a Economia 

às ciências exatas, estão agregadas as idéias de Walras e  de parte 

dos economistas que se seguiram a ele, aproximando a realidade a 

modelos matemáticos sempre mais simpl if icados (sempre mais 

coeteris paribus),  a f im de responder questões necessárias de 

alocação e administração de recursos escassos (SEN, 199 1).  
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Já a abordagem ética, contemplando aspectos mais normativos 

atrelados a considerações sociais e polít icas, fora praticamente 

abandonada. Apesar desse abandono, a economia se ocupa de 

homens reais, com motivações e questões éticas a serem 

respondidas, de modo que, para Sen, se faz necessár io uma 

retomada dessa segunda raiz. O autor não desmerece a abordagem 

engenheira, mas afirma que a economia prec isa do equilíbr io entre 

os dois lados para enr iquecer -se (SEN, 1991).  

Com essa preocupação, a abordagem seniana busca 

contemplar aspectos subjetivos da natureza humana apresentando as 

liberdades substantivas para realizar como espaço de avaliação mais 

apropr iado nas análises econômicas que tenham como f inalidade 

compreender a condição humana. Conforme o autor af irma:  

 

Venho procurando demonstrar já há algum tempo que, 
para muitas f inal idades avaliatórias,  o “espaço” 
apropriado não é o das ut i l idades (como q uerem os 
“welfaristas”)  nem o dos bens primários (como exigido 
por Rawls) ,  mas o das l iberdades substantivas –  as 
capacidades –  de escolher uma vida que se tem razão 
para valorizar (SEN, 2000b, p.94)    

  

No entanto, a l iberdade substantiva citada por Sen como 

espaço de avaliação mais adequado (resultante de longo progresso 

metodológico que passou pelas util idades, bens primários entre 

outros), não é sinônimo de felic idade.  Quer dizer, a felicidade não é 

a própr ia capability ,  pois o “ser feliz” é um functioning e, portanto, a 

felicidade estar ia inser ida na capability approach  sendo “menor” do 

que ela, ou parte dela. Assim, o ser feliz é mais um aspecto da 

liberdade substantiva, que temos razões para valorizar (SEN, 2011 ).  

 Além disso, a capability  é também um modo de poder que a 

felicidade claramente não é. Remontando uma l inha de argumentação 

do Buda Gautama no Sutta-Nipata27,  Sen explica que tendo poder 

efetivo para uma dada real ização, há obr igação na realização, ou 

                                                 
27

 O Sutta-Nipata figura entre os primeiros escritos budistas e é formado por um conjunto de 71 
textos, divididos em 5 capítulos. Por ser indiano, os textos de Sen apresentam com freqüência 
exemplos da literatura Oriental, pouco usuais no Ocidente. 
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seja, a capabi lity  não se refere somente a vantagem, mas a deveres 

e obrigações (SEN, 2009). Ele comenta:  

 

Essa consideração leva a um contraste maior entre 
fel icidade e capabil i ty  como ingredientes 
informacionais básicos para uma teoria da just iça,  uma 
vez que a fel icidade não gera obrigações da  forma 
como a capabil i ty  inevitavelmente gera (SEN, 2009 , 
p.271). 

 

 Assim, fel icidade não é bem-estar e nem é capability .  O que 

ela é, no entanto, não é nada evidente na teor ia seniana. O termo 

não pode, por exemplo, ser considerado como sinônimo de 

realização. Visto que tal conceito (achievement ) recebe um 

signif icado próprio na abordagem do autor, próximo da idéia de 

efetivação ou conquista de um fazer ou ser específ ico. Tampouco 

felicidade pode ser entendida como sinônimo de completude (como 

se poderia d izer: “Morreu, mas teve uma vida completa”), pois tal  

termo remete a linguagem matemática nas anál ises do autor.  

 Talvez f lorescimento seja uma palavra que possa ser 

empregada com maior aproximação ao que a felic idade é. Mas a 

própria eudaimonia  aristotél ica, da qual Sen parte, traz grande 

bagagem a capabil ity approach ,  sinalizando que há forte 

aproximação entre capability  e felicidade, desde que esta seja 

entendida no sentido atribuído por Aristóteles.  

Talvez não exista uma definição única da fel icidade nos 

trabalhos de Sen não apenas porque definí -la seja complicado, mas,  

sobretudo, porque a preocupação do autor não se volta diretamente a 

ela, mas ao conceito de  capabi li ty ,  o que abarcar ia a questão.  

Por f im, se a capability approach  coloca em relevo a real ização 

do homem como dependente de diversos elementos, expressos pela 

l iberdade substantiva ,  análises que não contemplem a diversidade 

presente na perspectiva seniana como, por exemplo, considerações 

sobre o PIB per capita como proxi do bem-estar dos indivíduos, ou 

ponderações simplif icadoras sobre a relação entre felic idade e renda,  

parecem não ser  modos adequados de a Economia lidar com a 
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questão da prosperidade humana, havendo a necessidade de novos 

instrumentais para tal  avaliação, pontos que serão apresentados nos 

próximos capítulos.  
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3.  A FRAGILIDADE DO PIB E DA RENDA QUANDO UTILIZADOS 

COMO INDICADORES DO PROGRESSSO HUMANO 

 

3.1 Introdução 
 

Depois da impossibil idade de se real izar comparações 

interpessoais de util idade no âmbito da economia, tornou-se comum 

estudos sobre renda e sua distr ibuição relacionando -a ao bem-estar. 

Também o montante do PIB e seu valor per capita passaram a ser 

util izados como proxi da prosperidade e felicidade dos indivíduos por 

ausência de outros indicadores que desempenhassem melhor tal  

função.  

Neste breve capítulo, pretende-se mostrar inic ialmente a 

insuficiência da renda ou riqueza nas análises de bem-estar e 

elencar parte das principais cr ít icas feitas ao PIB quando uti l izado 

como indicador para esta f inal idade.  

 

3.2 Limitação da Renda como Indicador do Bem-estar 
 

Embora poucas pessoas discordem de que o bem-estar seja um 
fenômeno multidimensional, a maior parte das análises sobre 
pobreza, desigualdade e bem-estar permanece atribuindo um peso 
elevado, senão exclusivo, às variáveis monetárias (Kuwahara; Piza, 
2008, p.3) 

   

Estudos atrelando felicidade à renda começaram já na década 

de 1960, sendo o trabalho de Easterl in (1974) um dos primeiros.  

Ainda que pareça óbvio que rendas maiores levam a maior satis fação 

com a vida, segundo este autor,  a renda contribui para os ganhos de 

bem-estar somente até um determinado ponto, conclusão que fora 

denominada paradoxo de Easter lin .  

Util izando dados provenientes da General Social  Survey  (GSS), 

nos Estados Unidos, o autor  identif icou num primeiro momento 

correlação posit iva e signif icante entre renda e felic idade. Na média,  

os indivíduos que dispõe de uma renda superior são mais fel izes que 

os demais. Para chegar a essa conclusão, a  pesquisa util izada 
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considerava uma pergunta simples: Levando tudo em conta,  como 

você diria que vão as coisas hoje - você diria que é muito fel iz, feliz 

ou pouco feliz? 28  

Embora Easter lin tenha encontrado a esperada correlação 

posit iva fazendo estudo de cross-section29 entre renda e felicidade30;  

ao considerar o c iclo de vida como um todo, o autor identif icou uma 

contradição aparente: enquanto a renda, na média, melhorava ao 

longo da vida de um indivíduo, o nível de bem-estar subjetivo parec ia 

não apresentar avanço correspondente. Ele tendia a permanecer 

relat ivamente estável durante a v ida. Isso porque, no estudo 

de cross-section  não se leva em conta a possibil idade de que as 

relações entre as variáveis possam variar no tempo (EASTERLIN, 

2001). E variam. Pois as expectativas quanto a felic idade  não 

permanecem constantes ao longo da vida, elas crescem à medida 

que a renda aumenta, sendo este um dos fatores que expl ica que 

elevações na renda não produzem ganhos simi lares de bem-estar.   

Há ainda a questão de que estudos dessa natureza não 

identif icam causalidade,  exist indo a possibil idade de que pessoas 

mais felizes aufiram maior renda e não do que é comumente 

admit ido, de que pessoas com rendas maiores sejam mais felizes31.   

Outros fatores permitem que se inf ira a limitação da renda 

como guia para avaliação do bem-estar. Pode-se pensar no fato de 

que os seres humanos são diferentes, de modo que uma determinada 

dotação de bens não implica num mesmo nível de bem-estar.  

                                                 
28 A pergunta original era: “Taken all together, how  would you say things are  these days – would 
you say that you  are very happy, pretty happy, or not too happy?” (EASTERLIN, 2001, p.466). O 
autor comenta em seu texto sobre a dificuldade de se traduzir a questão em diferentes línguas 
sem perder o sentido original atribuído a ela.  
29 Conforme afirma Giolo (2007), nos estudos transversais (cross-section) “coletam-se 
simultaneamente, de um grupo ou população de indivíduos, informações sobre uma variedade de 
características que são posteriormente cruzadas em tabelas de contingência. Esta coleta é 
realizada em um único ponto no tempo e, freqüentemente, o pesquisador não sabe o que ocorreu 
antes desse ponto (...) Os estudos transversais podem ser vistos como avaliações fotográficas  de 
grupos ou populações de indivíduos. O termo transversal é usado para indicar que os indivíduos 
estão sendo estudados em um ponto no tempo (corte transversal). O interesse está em avaliar a 
associação entre as respostas obtidas” 
30 Easterlin (2001) usa os termos felicidade, bem-estar subjetivo, satisfação, utilidade, bem-estar 
como sinônimos. 
31 No entanto, estudos com ganhadores de loteria e herança sugerem que a relação seja da renda 
para a felicidade e não o contrário. Ver Gardney e Oswald (2001).  
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A esse respeito, a análise que Sen faz da pobreza pode ser 

bastante esclarecedora.  Embora ela não seja o foco deste trabalho,  

cabe aqui um comentário a cerca de como este autor a discute, com 

o intuito de retomar o conceito de l iberdade substantiva ,  entendendo-

o como mais apropriado para avaliações das condições humanas, de 

forma a se demonstrar as limitações das análises de progresso 

pautadas exclusivamente pela renda.  

 A noção de pobreza, para o autor, se refere à privação de 

capabilit ies .  Isso vai além da ideia de baixo nível de renda,  

predominante nas avaliações econômicas sobre essa temática. É 

evidente que uma renda inadequada gera privação, mas olhar a 

pobreza sob a perspectiva da l iberdade substantiva  para realizar,  

amplia o espectro de visão, expondo que pode haver outros motivos 

para a pr ivação, tais como a distribuição desigual  da renda na 

família, o convívio num círculo social com renda superior, o ser 

portador de uma deficiência,  a ausência ou presença de bons 

serviços públicos que sanem necessidades básicas, entre outros 

(SEN, 2000a; 2001a).  

Para ele, sua capability approach amplia a compreensão sobre 

a natureza das causas da pobreza, t irando o foco daqui lo que é 

meio, a renda, para colocá-lo no que é f im: o ser e fazer a que as 

pessoas buscam por considerarem valiosos para si.  (SEN, 2000;  

2010).  

O grau de necessidades numa sociedade não deve, portanto,  

ser medido somente pela renda, mas deve-se pensar na liberdade 

gerada pela possibil idade de ter os bens. Adam Smith descrevera, já 

em 1776, a pobreza como a incapacidade de aparecer em público 

sem se envergonhar, impedindo part icipar na vida da comunidade, o 

que na sua época era inviável sem se ter uma camisa de l inho ou um 

par de sapatos (SMITH, 1996). A necessidade de uma camisa de 

linho para poder part ic ipar da vida social era própria da sociedade 

britânica a que Smith pertencera, de modo que talvez noutro lugar,  

nas i lhas Trobriand estudadas por Malinowski (1976), por exemplo, 
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um indivíduo poderia ser considerado riquíssimo sem possuir camisa 

alguma.  

Daí, conclui-se que a anál ise da pobreza tem muitas  

dimensões. No entanto,  “a idéia de que pobreza é simplesmente 

escassez de renda está razoavelmente estabelecida na literatura 

sobre o tema” (SEN, 2000b, p.92). Assim, sabendo-se que o termo 

miserável é sinônimo de infeliz, é lógico chegar a comumente 

estabelecida relação entre renda e bem-estar.  

 “No nível prático, talvez a maior dif iculdade da abordagem do 

bem-estar medido pela renda real resida na diversidade dos seres 

humanos” (SEN, 2000b, p.89). O autor enumera 5 diferentes fontes 

de variações entre as pessoas que as fariam auferir benefícios 

diferentes de um montante comum de recursos (SEN, 1997):  

I) Heterogeneidades pessoais - Aspectos indiv iduais como a 

presença de uma deficiência física ou um estado especial, como o 

período de gravidez ou idade muito avançada, levam os in divíduos a 

terem específ icas necessidades, de modo que uma mesma cesta de 

bens garantir ia a pessoas nestas situações vantage ns infer iores a da 

maioria.  

II) Diversidade ambiental – Uma mesma dotação de recursos 

pode gerar qualidade de  v ida bem diversa devido a hostil idade 

ambiental. Por exemplo, indivíduos que vivem em países com inverno 

rigoroso apresentam demanda superior com relação a vestimenta e a  

habitação apropriada, de modo que se a mesma quantidade de 

recursos for dada a estes e a  indivíduos de países quentes,  um 

bem-estar diferente será obtido por cada um dos grupos. Sen cita 

ainda as condições especiais dos que se encontram em regiões 

sujeitas a enchentes e catástrofes naturais ou aqueles em regiões 

propícias a doenças tropicais.  

II I) Variação no clima social – As condições sociais de um país 

ou região como a presença de bons serviços públ icos de saúde,  

transporte e educação, a existência ou não de relações de 
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comunidade ou dif iculdades com violência e poluição inf luem no que 

se pode obter de uma dada quantidade de recursos.  

IV) Diferenças de perspectivas relat ivas – Essa característ ica 

refere-se a comum comparação entre os indivíduos e a necessidade 

que se apresenta de ter alguns bens mínimos para poder part icipar 

da vida em comunidade. Nesse sentido, é possível que um indivíduo 

de um país desenvolvido tenha renda superior ao indivíduo de um 

país pobre, mas necessite de bens, como celular es e computadores 

de últ ima geração,  para manter relação com os demais de modo que 

o indivíduo do país pobre consiga auferir um nível maior de bem-

estar com sua renda menor.  

V) Distribuição na famíl ia – A forma como a renda é distribuída 

na família entre seus membros é crucial para o bem-estar indiv idual.  

Em países árabes e em parte da África é Ásia, é comum que a s 

mulheres sejam preteridas na distribuição de renda na famíl ia.   

 

Essas diferentes fontes de variação na relação entre 

renda e bem-estar fazem da opulência –  no sentido da 

renda real elevada –  um guia l imitado para bem-estar e 

qualidade de vida (SEN, 2000b, p.90-92) . 

 

 Essas mesmas l imitações, segundo o autor, são aplicada s aos 

bens primários rawlsianos  por se tratarem de recursos gerais. Assim, 

nem renda nem bens pr imários são guias seguros para análises de 

bem-estar. Percebe-se que Sen identif ica um fator fundamental na 

relação entre renda ou riqueza (e até bens primários) e bem-estar: o 

papel da conversão de uma determinada cesta em vantagens ao 

indivíduo, ou seja, a “tradução” de uma dada quantia de recursos 

num montante de bem-estar pode ser bem diferente de um indivíduo 

para o outro, de modo que focar uma melhora das condições de vida 

somente na elevação da renda pode não levar ao resultado 

esperado.  
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Conforme explica Sen, o enfoque dessa análise tem que incidir  

sobre as liberdades geradas pelos bens, e não sobre os bens em si 

mesmos (SEN, 2000b).  

O autor explica que seria mais proveitoso um enfoque não 

sobre os meios para viver bem, mas a observação sobre como de 

fato as pessoas vivem, como é a v ida real e qual a l iberdade de que 

dispõe para buscar o que consideram importante para se auto -

realizarem.  

Nesse sentido, o Relatório de Desenvolvimento Humano, nato 

em 1990 e publ icado anualmente pelo PNUD, apresenta -se como 

uma tentativa de mostrar essa realidade, o como é a v ida que as 

pessoas realmente levam, sendo instrumento de polít icas para 

anál ise efetiva do bem-estar em diversas partes do mundo, com será 

visto nos próximos capítulos.  

Um possível exercício para avaliação da renda e seu enfoque 

unidimensional é a comparação dos rankings produzidos por e sse 

critério e por um indicador que contemple um número maior de 

dimensões, por exemplo, o IDH.  

Fazendo essa comparação,  Ul Haq (1995) apontou que dos 173 

países part ic ipantes no ranking do IDH, apenas 4 não apresentaram 

diferença entre sua colocação nos dois rankings. 29 países 

apresentaram diferença de menos de 5 colocações, enquanto que 

mais de um terço apresentou dist inção superior a 20 colocações. 

Esse padrão permaneceu até as análises de 2010 (KLUGMAN ET AL, 

2011).  

Infere-se com isso que a avaliação mult idimensional não produz 

o mesmo resultado que a centrada na renda, devendo, portanto, no 

mínimo, atrair a atenção da opinião pública e dos economistas para o 

que tem a apresentar sobre o progresso humano.  
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3.3 Incongruências do PIB 
 

É provável que em futuro próximo, vários esforços 
possam convergir para uma radical reformulação dos 
métodos de contabil idade nacional que faça emergir um 
indicador de progresso material  que supere as 
inúmeras l imitações do PIB. O que seria,  de resto, uma 
das principais  inovações inst itucionais do século XXI 
(VEIGA, 2009, p.432).  

 

Na primeira metade do século XX, a f im controlar melhor as 

receitas e despesas, sobretudo de guerra, fora desenvolvido o 

Sistema de Contas Nacionais. Com ele, os países passaram a ter 

maior domínio do que estavam produzindo e gastando. No entanto, 

até a 2ª Guerra Mundial era ainda bastante precária a forma como se 

fazia tal contabil idade. Nesse sentido, a criação do chamado produto 

interno bruto (PIB) por um grupo de economistas, tal como Kuznet s 

(que recebeu o Nobel em economia por suas contribuições sobre 

crescimento econômico, em 1971), auxil iou de modo signif icativo 

nessa área, v isto que não exist iam melhores medidas de ativ idade 

agregada, o que impossibil itava diversas análises econômicas 

internas e comparações entre os países.  

No entanto, por ausência de melhores indicadores, o PIB, 

funcional para ilustrar questões de renda e emprego, passou a ser 

usado como medida de progresso e bem-estar. Assim, o crescimento 

do PIB passou a ser o objetivo das polít icas econômicas, 

entendendo-se que tais elevações signif icariam desenvolvimento e 

ganhos de bem-estar numa dada sociedade.   

No entanto, o objetivo dos idealizadores dessa medida eram 

muito mais modestos. “O bem -estar de um país dif ici lmente pode ser 

inferido de uma mediação da renda nacional”, comentou Kuznets no 

Congresso dos Estados Unidos em 1932 (CISN, 2009, p.13).  

Em linhas gerais, o PIB pode ser definido como o valor total de 

bens e serviços f inais produzidos, ou a soma dos valores 

adicionados, ou ainda da renda existente, numa economia num dado 

período. Desse modo, esse indicador mostra de que forma as 

ativ idades econômicas contribuem para a produção de um país, 
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mensuradas sob a forma de f luxo de r iquezas comerciais e 

monetárias.  

A importância do PIB, portanto, salta aos olhos. Ele permite 

medir o f luxo de riqueza e, assim, real izar comparações sobre o 

aspecto econômico no tempo para um mesmo país, ou seja, saber se 

seu f luxo de riqueza se amplia ou não; e entre diversos países, isto 

é, saber quem produz mais, tem maior f luxo de riqueza, o que 

possibil ita análises e estratégias com relação a desemprego e renda.  

Esses fatores32 justif icam a util ização de tal medida quase um 

século após sua criação. Todavia, a part ir de 1970 diversos autores 

passaram a questionar a v iabil idade do PIB com relação à aferição 

do bem-estar de uma nação, pois desde sua criação, o crescimento 

de um país passou a ser fator preponderante na avaliação de 

progresso e bem-estar, sendo que diversos aspectos - considerados 

relevantes nessa avaliação - não part icipam do cálculo.  

Dentre as principais l imitações desse índice, Gadrey e Catrice 

(2006) comentam que o PIB afere aumento da produção sem analisar 

suas causas, conforme se verif ica também no paradoxo exemplo de 

Viveret citado por Dowbor:  

  

Quando o navio petroleiro Exxon Valdez naufragou nas 
costas do Alaska, foi  necessário contratar inúmeras 
empresas para l impar as costas, o que elevou 
fortemente o PIB da região. Como pode a destruição 
ambiental  aumentar o PIB? Simple smente porque o PIB 
calcula o volume de at ividades econômicas, e não se 
são úteis ou nocivas. O PIB mede o f luxo dos meios, 
não o at ingimento dos fins.  Na metodologia atual,  a 
poluição aparece como sendo ótima para a economia, e 
o IBAMA vai aparecer como o  vi lão que a impede de 
avançar.  As pessoas que jogam pneus e fogões velhos 
no rio T ietê,  obrigando o Estado a contratar empresas 
para o desassoreamento da calha, contribuem para a 
produtividade do país (VIVERET apud DOWBOR, 2009).  

 

Além disso, no cálculo do PIB não se deduzem prejuízos como 

as external idades negativas; também não são contadas contribuições 

                                                 
32 Há outros fatores que também garantem a larga utilização do PIB, como o fato de haver já 
padronização internacional, o ser uma representação sintética (um único número), ou a existência 
de histórico garantidor de comparações no tempo. 
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posit ivas essenciais ao bem-estar, tais como tempo livre, benefícios 

do trabalho voluntário; uma vez que tudo o que não é comercial ou 

não está diretamente l igado a produção não tem como ser 

contabi lizado. Também não entram no cálculo o trabalho doméstico 

ou o informal; Por f im, o PIB se interessa por outputs  e não 

outcomes ,  ou seja, por quantidades produzidas e não resultados em 

termos de satisfação e bem-estar pelo consumo desses bens  

(GADREY;CATRICE, 2006) .  

Também se cr it ica o PIB per capita como medida, uma vez que 

o uso as médias não traz uma visão clara do modo como os recursos 

estão sendo div ididos na sociedade, ou seja, não capta as 

desigualdades sociais, aspecto primordial  no bem-estar de uma 

sociedade. Já o Compêndio de Indicadores de Sustentabil idade das 

Nações (2009) ressalta a exclusão da depreciação dos recursos 

naturais do cálculo do PIB.  

Por f im, Veiga afirma ser assustador que passados mais de 60 

anos da criação desse indicador, o desempenho econômico das 

nações continue a ser afer ido quase exclusivamente por aumentos de 

produção mercantil interna e bruta (VEIGA, 2010).  

Assim, considerando-se suas funcionalidades no que 

concernem as mensurações de produção econômica, mas diante do 

fato de que não se trata de uma medida completa na análise do bem -

estar de uma sociedade, uma questão que se levanta a cerca do PIB 

é o que poderia ser usado em seu lugar?  

O indicador de desenvolvimento humano (IDH), citado 

anteriormente, surge como uma possível resposta. Sua pr incipal 

diferença com relação ao PIB é que enquanto este está centrado em 

característ icas externas às pessoas, ou seja, no que elas possuem, 

suas commodit ies  e valores, sendo medida focada nas mercadorias;  

o IDH se concentra em “como vai a v ida das pessoas ” ,  ou seja, está 

centrado no ser humano. A dist inção entre mercadoria e capabilit ies  

é muito grande (SEN, 2010b, p.3). 
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Finalmente, é válido mencionar que grandes realizações são 

possíveis com relação ao desenvolvimento humano mesmo não 

ocorrendo crescimento econômico similar. O relatório de 1990 

indicou que países como Costa Rica, Cuba e Sr i Lanka,  t inham 

mesmo nível de renda que outros países, mas  t inham atingido um 

desenvolvimento humano mui to mais elevado. Fato possível porque 

há separação entre o processo de crescimento econômico em si e 

outras dimensões do desenvolvimento humano ( UNDP, 2010),  

conforme se verá no capítulo a seguir .  
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4.  ALÉM DO CRESCIMENTO ECONÔMICO: UM INDICADOR DE 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

4.1 Introdução 
 

Neste terceiro capítulo da dissertação, será apresentado o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) presente anualmente há 

mais de vinte anos no Relatór io de Desenvolvimento Humano (RDH) 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Conforme se ressalta no RDH de 2010, após vinte anos foram 

publ icados não apenas 20 relatórios globais, mas mais de 600 RDH 

nacionais, além de diversos em âmbitos regionais.  

O IDH é o chamariz destes relatórios, atraindo atenção tanto 

dos acadêmicos quanto da opinião pública, para discussões sobre 

desenvolvimento, se propondo como alternativa ao PIB para aferição 

das condições de vida humana. Trata -se de medida sintética que 

avalia não somente renda, mas também conhecimento (ou educação) 

e saúde, três componentes essenciais da vida, levantando a bandeira 

de que desenvolvimento humano não é simplesmente crescimento 

econômico.  

A criação do IDH parte da abordagem do Desenvolvimento 

Humano (DH), a ser apresentada na pr imeira parte desse capítulo. 

Em seguida, será feito um histórico do IDH desde sua origem, 

mostrando as dimensões que o compõem, as necessárias 

normalizações dos indicadores para formulação de um índice 

sintético e o procedimento de cálculo em si.  

É válido mencionar que apesar da possibi l idade de acesso a 

todos os RDH no site do PNUD (em português, infelizmente somente 

a part ir do relatório de 2003), não há vasta literatura em língua 

portuguesa sobre o IDH, buscando este capítulo ser um contributo às 

pesquisas sobre o tema no Brasil.  
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4.2 Uma Concepção de Desenvolvimento Humano  
 

O capítulo de abertura do primeiro Relatór io de 

Desenvolvimento Humano do PNUD se inicia com seguinte a 

afirmação: “as pessoas são a real r iqueza de uma nação” ( UNDP, 

1990,  p. 9). Essa premissa,  di fundida pelo pioneiro economista do 

DH, Mahbub Ul Haq, modif ica o olhar usual para a ativ idade 

econômica, cujo f im tem sido a riqueza mater ial,  e coloca o homem 

no centro do processo.  

Tal concepção faz parte da noção de desenvolviment o humano 

presente nas bases do IDH e que remonta a velhas discussões sobre 

a insuficiência do crescimento econômico como único elemento 

necessár io à melhor ia da condição de vida das pessoas.  

O tema do DH vem sendo debatido desde o pós Segunda 

Guerra, quando o f im de uma década de pleno emprego e 

crescimento trouxe as primeiras dúvidas sobre a suficiência do 

crescimento para resolução de problemas sociais. Salvo na segunda 

metade da década de setenta (devido ao choque do petróleo de 

1973), o debate continuou a ser ampliado, adicionando-se a ele 

dúvidas sobre a real necessidade de crescimento, além de questões 

sobre meio-ambiente,  pobreza e distribuição da renda,  entre outros, 

levando a busca de um novo paradigma para a teor ia econômica do 

desenvolvimento (DESAI, 1991). Mas, é com a apresentação do IDH 

no RDH de 1990, que o paradigma ganha maior destaque tanto na 

academia quanto para o públ ico em geral.  

Conforme captado neste primeiro relatório, o l ink  entre 

crescimento econômico e desenvolvimento humano mere cia atenção, 

pois países com altas taxas de crescimento do PIB vinham falhando 

na redução das privações sócio -econômicas. Além disso, países com 

rendas baixas t inham demonstrado ser possível obter 

desenvolvimento humano ao util izarem meios disponíveis para  

expandir as capabilit ies  indiv iduais (UNDP, 1990).  

No RDH de 1990, o desenvolvimento humano é apresentado 

como um processo que amplia as escolhas das pessoas, mesmo se 
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em pr incípio estas escolhas poderiam ser inf initas e mudar no tempo. 

Considera-se, então, três dessas escolhas como essenciais: ter  uma 

vida longa e saudável, adquir ir conhecimento , e ter acesso aos 

recursos necessários para garantir um padrão de vida descente. 

Estando tais possibi l idades indisponíveis, muitas outras permanecem 

simplesmente inacessíveis (UNDP, 1990).  

Nos diversos relatórios sempre estão presentes definições do 

desenvolvimento humano que lhes servem como suporte, sendo o DH 

entendido como conceito aberto, constantemente em evolução e 

aprimoramento (UNDP, 199333).  O RDH de 2010 dá uma definição 

mais atual do termo:  

 

É a ampliação das l iberdades das pessoas para que 
tenham vidas longas, saudáveis e criat ivas, para que 
antecipem outras metas que tenha razões para valorizar 
e para que se envolvam at ivamente na definição 
equitat iva e sustentável do desenvolvimento num 
planeta part i lhado (UNDP, 2010, p.24) .   
 
 

Esta concepção de DH está atrelada a três componentes 

apontados por Alk ire (2010):  

  Bem-estar – expansão da liberdade do indivíduo, para que 

ele possa prosperar (opportunity freedom)  

  Capabil ity  e agência – habil itação do indivíduo e do grupo 

para ações voltadas a resultados valiosos (process freedom)  

  Justiça – expansão da equidade, sustento dos resultados no 

tempo e respeito por direitos humanos e outros objetivos da 

sociedade (plural principles )  

Esses três elementos são envolvidos pelo conceito de planeta 

part i lhado, referente ao fato de que é cada vez maior a consciência 

da necessária sustentabil idade ambiental. O diagrama a seguir  

mostra com simpl icidade a definição de DH pauta da nos três 

componentes e envolta pela questão ambiental.  

                                                 
33 Neste relatório comenta-se que a abordagem do DH tem sido comparada a diversas outras, 
dentre as quais a das Necessidades Básicas. Afirma-se, no entanto, que a primeira vai além desta 
última por focar-se não numa provisão de bens e serviços, mas na questão das escolhas das 
pessoas. Para convergências e divergências entre essas abordagens ver Bagolin (2005)  
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Quadro 2:  Composição do Desenvolvimento Humano  

Fonte:  Extraído do RDH (2010)  

 

Segundo Alkire (2010), os limites do planeta irão se moldar de 

modo mais acentuado ao desenvolvimento humano nos próxi mos 

vinte anos do que nos vinte anos precedentes, ou seja, naqueles 

apresentados nos RDH a part ir de 1990.  

Há certamente mais do que uma dimensão a ser observada 

quando se pensa em desenvolvimento e parece hoje óbvia a 

impossibil idade de se uti l izar o crescimento do PIB como medida 

suficiente para avaliar os ganhos reais de bem-estar na sociedade.  

Ul Haq (1995) afirma, no entanto, que o mais difícil na vida é 

conseguir ver o óbvio, o que neste caso seria o fato de que as 

pessoas são meios e f ins do desenvo lvimento, pois ele não pode 

exist ir sem sua presença, como impulsoras, e deve exist ir para elas,  

como suas benefic iárias.  

Além desse, o autor destaca outros aspectos relevantes do 

paradigma do DH, quais sejam: as pessoas devem ser o cerne do  

desenvolvimento; deve-se mirar o f im, mas sem que se esqueça dos 

meios; a anál ise do DH tem duas vias, uma referente a formação de 

capabilit ies  e outra relat iva ao uso que as pessoas podem fazer das 

capabilit ies  adquiridas; e por f im,  o paradigma abraça todos os 

âmbitos da vida, não só o econômico.  



47 

 

Assim, ele é processo que cobre todos os aspectos do 

desenvolvimento seja econômico, de comércio internacional, de 

polít ica f iscal, poupança, investimento, serviços sociais entre outros 

(BAGOLIN, 2005). Por essa abrangência, tal paradigma é tão 

importante. Streenten (1994) considera ainda fundamental promovê -

lo pelos seguintes motivos:  

  Ser um fim em si mesmo,  

  Aumentar a produtiv idade,  

  Controlar a natalidade,  

  Diminuir a degradação ambiental,  

  Reduzir a pobreza, contribuindo  para estabilidade social ,  

  Ter apelo polít ico, auxil iando na estabilidade polít ica.  

Uma anál ise voltada ao DH tem como foco, portanto, o t ipo de 

vida que as pessoas efetivamente conseguem ter (Elas evitam a 

fome e a desnutrição? Morrem por doenças evitávei s? São 

alfabetizadas? Gozam de liberdade?...).  Essa abordagem contrasta 

com aquelas nas quais o homem é visto como recurso ( input) ou 

fonte potencial da produção, perspectiva na qual alimentação e 

educação, por exemplo, são investimentos em capital humano,  

esperando-se com isso maiores resultados (outputs)  (SEN; ANAND, 

1994).  

Embora, a teoria de desenvolvimento econômico também tenha 

como objetivo elevar a qualidade de vida, seu problema reside na 

crença de que o crescimento econômico é o único modo de se chegar 

a isso (BAGOLIN, 2005) . Assim, a diferença fundamental entre a 

abordagem centrada no crescimento econômico e esta voltada ao 

desenvolvimento humano é o foco da primeira numa só escolha, a 

renda, e no caso da segunda, em uma diversidade de escolhas 

polít icas, sociais, culturais, econômicas etc (UI  HAQ, 1995) 34.  

Seguindo a abordagem do DH, é possível af irmar que além de 

meio, os seres humanos são o f im de toda ativ idade, devendo o 

desenvolvimento estar centrado em suas realizações, l iberdades e 

                                                 
34

 Ainda assim, o RDH (1996) explica que no longo prazo geralmente crescimento econômico e 
desenvolvimento humano se movem juntos e tendem a se reforçar mutuamente. 
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capabili t ies  e não em bens ou na renda que eles possam conseguir.  

Estes têm importância instrumental, mas não constituem medida 

direta de padrão de vida, uma vez que há uma ampla variedade de 

elementos envolvidos na transformação de recursos em bem -estar 

realizado (SEN; ANAND, 1994). 

Parece evidente que uma expansão na renda pode vir a ampliar 

as outras escolhas, mas não se trata de uma relação direta ou 

necessár ia. Numa sociedade em que a renda é mal distribuída, por 

exemplo, uma elevação média da renda não implic a num ganho geral 

de bem-estar. Além disso, a diferença entre as pessoas faz com que 

a conversão de renda em bem-estar não seja idêntica. Por exemplo:  

um portador de deficiência física tem geralmente maior dif iculdade de 

conseguir  emprego e, portanto, de aufer ir renda. Além disso,  igual 

quantidade de renda auferida por ele e por alguém que não tenha a 

deficiência propicia um nível de bem-estar diferente, uma vez que o 

portador tem necessidades maiores (uma cadeira de rodas, rampas 

de acesso e barras de apoio em sua casa, por exemplo) e l iberdades 

menores (dif iculdade de deslocamento e acesso a locais 

despreparados para recebê-lo).  

Streeten (1994) ressalta ainda algumas característ icas da 

abordagem de DH que contrastam com outras abordagens:  

1) Preocupa-se também com aqueles que podem não ser 

produtivos,  como os idosos, doentes ou deficientes, pois assimila 

que estes têm “dupla desvantagem” (SEN, 2000): dif iculdade para 

obter renda e dif iculdade para transformá-la em bem-estar.  

2) Entende que a habil idade de converter meios em fins diverge 

grandemente entre indivíduos. Por exemplo, uma mesma quantidade 

de alimentos básicos supre de modo diferente o indivíduo 

dependendo do gênero, clima, quantidade de trabalho exercida, 

condição de saúde, presença ou não de parasitas, se está gestando 

ou amamentando e assim por diante.  
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3) Não trata os indivíduos como alvos passivos das polít icas,  

mas os entende como part ic ipantes plenos (meios e f ins,  não 

somente f ins).  

4) Compreende a educação como conteúdo abrangente e 

assimila a capacidade de auto-aprendizagem, enquanto outras 

abordagens se preocupam com uma formação dirigida, técnica e 

profissional.  

5) O papel da mulher também é visto de modo diferente,  

defendendo-se sua part icipação no mercado de trabalho e 

entendendo que possui os mesmos direitos do homem e que 

restringi- la somente a seu papel de mãe ou dona de casa lhe reduz a 

liberdade.  

6) As pr ioridades setoriais também são diferentes. Para outras 

abordagens, habitação, nutrição e educação são meios para 

elevação da produção, que é a f inal idade do processo produtivo. Já a 

abordagem do DH defenderia tais necessidades mesmo se a taxa de 

retorno nesses investimentos fosse zero, uma vez que são 

imprescindíveis ao bem-estar do homem, que é a f inal idade do 

processo.  

7) O apelo polít ico nesta abordagem também é feito a grupos 

dist intos, não ao mainstream econômico, aos bancos e aos 

tecnocratas, mas às ONGs, às igrejas, aos grupos de ação, aos 

f i lósofos morais, e aos ideal istas.  

Por f im, buscando analisar a v ida que as pessoas efetivamente 

levam e as reais possibil idades que têm para fazer escolhas e v iver o 

t ipo de vida que consideram valiosa, UI  Haq, com auxílio de Sen e 

outros estudiosos, a part ir do conceito de desenvolvimento humano 

aqui apresentado, elaborou o IDH, desaf iando a teor ia econômica 

vigente que olhava somente a dimensão da riqueza quando avaliava 

o desenvolvimento dos países. O item a seguir apresenta o indicador 

criado, suas dimensões e forma de cálculo.  
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4.3 Dimensões e cálculo do “velho” IDH 

 

Ao introduzir  o RDH de 2010, Sen comenta que, no período em 

que Ul Haq propôs o IDH, era um desejo comum entre diversos 

pensadores uma visão menos restrita do que a pautada no 

crescimento da renda para análises de bem-estar. Conforme ele 

afirma, a maior dif iculdade era substituir um número simples, como o 

PIB, por uma porção de tabelas e anál ises.  

  

Assim, para rival izar com o PIB,  foi  concebido 
explicitamente um índice simples, o Índice de Desen -
volvimento Humano ( IDH),  concentrado apenas na 
longevidade, no ensino básico e no rendimento mínimo. 
Sem surpresas, o IDH, que se revelou muito popular na  
discussão pública,  sofre de uma “rusticidade” que é 
algo semelhante à do PIB (UNDP, 2010, p.vi) .  

 

O IDH é, então, um índice composto que combina três 

dimensões, apresentado na forma de único número, variando entre 

zero e um para cada país ou localidade avaliada, tendo publicação 

anual pelo PNUD. Os dados que o compõe provêm de organizações 

internacionais, como a UNESCO ou o Banco Mundial, o que lhe 

assegura certa transparência,  comparabil idade entre países e um 

nível mínimo de qual idade, sendo estes alguns dos motivos de sua 

ampla difusão.   

É importante ter em mente que o indicador é (ou visa ser) a 

representação das categorias destacadas pela abordagem do 

desenvolvimento humano (BAGOLIN, 2005), mas não é possível que 

as capture em sua total idade.  O própr io Sen não concordou 

inicialmente com a ideia de Ul Haq de produzir um indicador s intético  

para as múlt iplas dimensões do desenvolvimento humano, mas 

admit iu a sua importância no sentido de ampliar o debate  

(KUWAHARA; PIZA, 2008).  

Assim, as dimensões: 1) uma vida longa e saudável (chamada 

usualmente de dimensão da saúde ou da longevidade), 2) acesso à 

educação (também chamada de conhecimento), e 3) padrão de vida 

digno ou decente (nos pr imeiros relatórios conhecida apenas como 
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dimensão da renda) foram, então, escolhidas e são trabalhadas na 

forma de um ou mais indicadores, conforme i lustra o quadro a seguir:  

 

SAÚDE CONHECIMENTO PADRÃO DE VIDA DECENTE 

expectativa de 
vida 

anos  médios 
de escolaridade 

anos esperados 
de escolaridade 

Renda nacional 
bruta per capita 

 

Quadro 3 :  Dimensões e Indicadores do IDH (2010)  

Fonte:  Elaborado pela autora com base no RDH BRASIL(2010)  

 

O cálculo do IDH tem sofrido modif icações desde o ano de sua 

primeira publicação, buscando aprimoramento em resposta às 

crít icas e sugestões recebidas.  Entretanto, as dimensões definidas 

em 1990, para o primeiro RDH, continuam a ser as mesmas apesar 

das mudanças nos indicadores apresentados em cada uma delas.  

Tais dimensões se justif icam por apreender functionings  

fundamentais à real ização humana ou por possibil itarem acesso a 

eles.  

É válido destacar que saúde e conhecimento são valiosos por s i  

mesmos, pois os functionings  “estar v ivo” e “ter conhecimento” são 

essenciais, justif icando estas dimensões na composição do 

indicador. Já a renda, embora não seja um fim em si mesmo, é um 

input  importante para que os indivíduos sejam capazes de auferir  

functionings  que consideram relevantes 35.  A escolha dessas três 

dimensões excluiu do IDH a entrada de outras, como liberdade 

polít ica, fel icidade e direitos humanos, motivo de crít icas recorrentes 

ao indicador, como se verá no item 4.2.  

Até 1993, mensurava-se o nível de pr ivação, para em seguida 

calcular-se o nível de real ização, resultando no IDH. A medida 

parcial de carências pode ser pensada, por exemplo, como a 

                                                 
35 O RDH (1993) fala das três dimensões como importantes por captar capabilities. Zambrano 
(2010), no entanto, explica que o indicador captura functionings, o que parece coerente, uma vez 
que, conforme apresentado no primeiro capítulo, as capabilities contemplam aspectos muito 
complicados de serem medidos, como a  liberdade para realizar.  O RDH (1995), por sua vez, fala 
que o IDH mede a média da realização (achievements) das capabilities básicas. É possível que a 
função da dimensão seja apreender capabilities, sendo que os indicadores – na prática – capturam 
apenas os functionings realizados.  
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distância entre a esperança de vida ao nascer em dado país e a 

média estabelecida diante da mais alta e da mais baixa longevidade 

observada naquele período. Pode-se também pensar em distância 

com relação a um valor máximo, representado após a normalização 

como igual a um, o que, conforme o RDH (1993), não quer dizer que 

este valor seja o ápice da fel icidade, pois se o DH é o processo de 

ampliação das escolhas, ele não pode ter um l imite.  

A part ir de 1994, no entanto, o relatório passou a mensurar  

diretamente os níveis de realização em cada dimensão,  

considerando-se que:  

  

( . . . )  a perspectiva da realização é mais relevante na 
avaliação de quão bem um país está indo, enquanto  a 
perspectiva da privação é mais relevante para 
entendermos as dif iculdades  do que resta ainda a ser 
feito (ANAND; SEN, 1994, p.7 –  grifo dos autores).    
 

Com relação ao uso das médias, até 2010, o cálculo do IDH era 

realizado por meio de média ar itmética  simples, normalizando-se os 

indicadores para as três dimensões. O processo de normalização 

produz os chamados indicadores fuzzy .  Tal procedimento permite 

ordenamento, relat iv izando escalas diferentes. Ou seja, como as 

dimensões escolhidas são incomensuráv eis (não podem ser 

transformadas umas nas outras) é necessár io colocar tudo numa 

escala comum para que se possa comparar. A obtenção de 

indicadores fuzzy  é feita da seguinte maneira:  

 

Índice = (valor observado –  valor mínimo)/(valor máximo–  valor mínimo)  

 

Os valores máximos e mínimos são determinados por quem 

elabora o cálculo. No IDH (1990), foram uti l izados os valores 

máximos e mínimos existentes para os países observados. O quadro 

a seguir apresenta os limites escolhidos no primeiro RDH:  
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TABELA 1 

Limi tes e Dimensões para Processo de Normal ização no RDH 1990  

LIMTES/DIMENSÕES 
 

EDUCAÇÃO 

 

LONGEVIDADE 

 

RENDA 

INDICADORES Al f (%) EV(anos) Log PIB (PPC) 

MÍNIMO 12,3 41.8 2,34 

MÁXIMO 100 78,4 3,68 

 

Fonte:  e laborado pela autora com base no RDH (1990)  

 

Assim, conforme o RDH (1990), a mínima taxa de alfabetização 

fora 12,3%, na Somália, e a máxima fora próxima a 100% para os 

doze países melhor classif icados, dentre os quais Japão e Nova 

Zelândia. A expectativa de vida mínima observada fora de 

aproximadamente 42 anos, para Etiópia, Serra Leoa e Afeganistão,  

enquanto que a máxima foi de 78 anos, no Japão. Por f im, o 

logar itmo do PIB per capita,  calculado a paridade do poder de 

compra, em dólares americanos, teve valor mínimo igual a 2,34, no 

Zaire, e máximo de 3,68.  

Nos anos seguintes, os critérios para máximos e mínimos foram 

sendo alterados. Os l imites foram normativamente pré -determinados,  

denominando-se postos f ixos, procedimento realizado com intui to de 

proporcionar maior comparabilidade no tempo. As mudanças para 

limites f ixos partem da idéia de que um limite infer ior caracteriza um 

mínimo, sendo considerado ponto de subsistência. Já o limite 

superior é compreendido como ponto de saturação, acima do qual 

incrementos não contribuem para a expansão das capabi lit ies.  

A mudança para postos f ixos na saúde ocorreu já em 1991 

(máximo de 78,6 e mínimo de 41,8 para a expectativa de vida).  Além 

disso, para a dimensão educação ainda naquele ano fora elaborado 

mais um indicador, Anos de Escolaridade (AE), com limites entre  

zero e quinze, tendo peso igual a 1/3 para essa dimensão, mantendo -

se o indicador de alfabetização,  que passou a ter 2/3 como peso.  
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Também a dimensão da renda sofreu modif icação, passando o 

cálculo a part ir do logaritmo do PIB per capita, em 1990, para o  

cálculo a part ir da conhecida fórmula de Atkinson  (1970) para 

util idade da renda (UNDP, 1991). Conforme o novo cálculo:  

 

W(y) = [1/(1-)]*y
( 1 - )                            (2) 

 

(em que “W(y)” é a util idade ou bem -estar derivado da renda, “” é a 

elasticidade da util idade marginal da renda com relação ao 

desenvolvimento humano (estando entre zero e um), e “y” representa 

o valor da renda).  

A fórmula de Atkinson assimila a existência de retornos 

decrescentes na contribuição da renda para o desenvolvimento 

humano a part ir de certo valor y* (denominado linha da pobreza). 

Assim, há aumento progressivo na elasticidade da util idade marginal 

da renda, de modo que para países com PIB elevado, acréscimos de 

renda geram reduzidos ganhos efetivos de bem-estar. (Na prática, se 

 fosse igual a um não haveria contribuição da renda ao 

desenvolvimento humano. Quando  se aproxima de um, tem-se que 

W(y) = log y.)   

A relação completa dos países anal isados pode ser div idida em 

múlt iplos grupos de renda, entre zero e y*, entre y*  e 2y* e assim por 

diante. Para os países com renda inferior a l inha da pobreza (com 

y<y*),    = 0, não havendo retornos decrescentes. Para os com renda 

entre y* e 2y*,  = 1/2. Para os com renda entre 2y* e 3y*,  = 2/3. 

De modo geral, se αy*y(1+α)y*, en tão  = α/(α+1). Conforme 

apresentado a seguir:  

  

W(y) = y*                para 0 < y ≤ y* 

W(y) = y* + 2[(y-y*)
1 / 2

]                     para y* < y ≤ 2y*  

W(y) = y* + 2(y*
1 / 2

) + 3[(y-2y*)
1 / 3

]                  para 2y* < y ≤ 3y*  

W(y) = y* + 2(y*1 / 2

) + 3(y*
1 / 3

)+… +n[(y-(n-1)y*)
1 / n

]  para (n-1)y*<y ≤ ny*.  
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Entre os anos de 1991 e 1993, y*, valor atribuído a linha da 

pobreza, foi  igual a US$ 4.829. Para os anos de 1994 e 1995, tal  

valor fora substituído por uma média global de PIB per capita,  sendo 

igual a US$ 5.120. Em 1996, o valor foi US$ 5.711, US$ 5.835 em 

1997, e US$ 5.990 em 1998. A fórmula de Atkinson foi ut i l izada até o 

ano de 1998, voltando a ser substituída pelo cálculo com logaritmo 

no ano seguinte.  

Assim, em 1991, as alterações em cada sub -grupo,  

representando postos f ixos, podem ser apresentadas conforme 

segue:  

 

TABELA 2 

Limi tes e Dimensões para Processo de Normal ização no RDH 199 1 

LIMITES/DIMENSÕES EDUCAÇÃO LONGEVIDADE RENDA 

INDICADORES AE(0-15 anos) Alf (%) EV(anos) 
y* 

(PPC) 

MÍNIMO 0 0 42,0 4.829 

MÁXIMO 15 100 78,6     - 

    

  Fonte: elaborado pelo autor  com base no RDH (1991)  

 

Novas modif icações nos relatórios de 1994 e 1995 f ixaram 

limites mais amplos para a expectativa de vida, que passou a ter 

mínimo de 25 e máximo de 85 anos; substituíram o in dicador de anos 

de escolaridade por um relativo à taxa bruta de matrícula, indicador 

dado entre zero e 100 por cento; e atribuíram postos f ixos para a 

dimensão da renda, substituindo a linha da pobreza pela média 

global do PIB per capita, tendo US$40.000(PPP) como máximo e 

US$200(PPP) como mínimo (este valor veio a ser reduzido ainda à 

metade em 1995 36).   

Em busca de aprimoramento constante, o IDH apresentou 

novas mudanças nos valores de normalização em diversos anos 

                                                 
36 A redução à US$100 foi feita para que o IDH pudesse ser comparado ao IDH-G (IDH 
relacionado ao gênero), pois neste a o limite inferior da renda feminina foi definido como US$100 
PPP. 
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seguintes, mas a forma de cálculo permaneceu a mesma até o ano 

de 2009. O cálculo do “velho” 37 IDH e o processo de normalização  

que lhe dá or igem,  baseado em Klugman et al (2011),  são 

apresentados a seguir 38: 

 

IDH = (1/3)*[He+Hs+Hr]                                                 (3)  

 

(em que Hi denota o sub-índice para a dimensão i,  com i={e,s,r}, 

sendo “e”: educação, “s”: saúde e “r” 39:  renda.)  

 

Cada sub-índice é, antes deste cálculo, normalizado a f im de 

que possam part icipar da média aritmética que gera o IDH, cujas 

dimensões devem possuir igua l peso ou relevância. O processo de 

normalização é apresentado a seguir para cada dimensão:  

 

He=(1/3)*[ ( tbm –  tbm
min

) / ( tbm
ma x

- tbm
min

) ]+(2/3)*[ (a l f -a l f
min

) / (a l f
ma x -  

-  a l f
min

) ]     (4)  

 

(em que “tbm” é o indicador para taxa bruta de matrícula e apresenta 

1/3 do peso do sub- índice, e “alf” é o indicador para alfabetização 

apresentando 2/3 do peso do sub-índice He).   

 

Hs = (ev – ev
m i n

)/(ev
m a x

-ev
m i n

)                                         (5) 

 

(em que “ev” é o indicador de expectativa de vida, expressando a 

dimensão saúde).  

 

                                                 
37 Velho em relação ao cálculo elaborado em 2010, denominado “novo” IDH, conforme Klugman et 
al (2011), embora mudanças no IDH tenham lhe gerado essa atribuição, “novo”, também em anos 
anteriores, como no RDH de 1999. 
38 No relatório de 1990, o cálculo do IDH é apresentado a partir da mensuração da privação em 
cada sub-grupo, realizando-se em 3 passos: 
 I) Iij = (max Xij – Xij)/ (max Xij – min Xij) (geração de indicador fuzzy em cada sub-grupo);  

II) Ij = Ʃ3
i=1 Ij (somatório para gerar um indicador único de privação); 

III) IDHj=(1-I) (cálculo do IDH a partir do indicador de privação).  
Embora o resultado seja o mesmo, utilizou-se aqui a forma apresentada por Klugman et al(2011) 
por ser mais didática,. 
39 Em 1990, a dimensão padrões de vida do RDH (2010) era denominada simplesmente renda. 
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Hr = (log(PIB)-log(PIB
m i n

)/( log(PIB
m a x

)-(log(PIB
m i n

))                        (6) 

 

(sendo o logaritmo do PIB util izado para expressar a dimensão 

renda).  

  

Depois de calculado o IDH para todos os países part icipantes, 

eles são ordenados, formando um ranking que, em 1990, div idia o 

desenvolvimento dos países em: baixo, médio  e elevado. Também 

esta classif icação sofreu alterações ao longo do tempo 40.  Em 2009, a 

div isão agregou o conceito de desenvolvimento muito elevado,  além 

dos níveis já existentes. A tabela a seguir mostra , a tí tulo de 

exemplo, os países melhor e pior classif icados em cada sub -grupo 

em 2009, e os valores de corte para classif icação em cada um deles:  

 

TABELA 3 

Ranking parcial de IDH, ano 2009* 

 

Grau de Desenvolvimento País IDH 

muito elevado (IDH>= 0,900) Noruega 0,971 

 Malta 0,902 

elevado (0,900>IDH>=0,800) Estônia 0,883 

 Líbano 0,803 

médio (0,800>IDH>=0,500) Armênia 0,798 

 Nigéria 0,511 

baixo( IDH<0,500) Togo 0,499 

 Níger 0,340 

*Primeiro e último colocado em cada sub-grupo  

Fonte: elaborado pela autora com base no RDH (2009) 

 

 Assim, tendo claro o conceito de desenvolvimento humano que 

suporta o IDH e tendo sido também exposto o processo de 

normalização e a forma de cálculo do indicador, no próximo capítulo 

serão apresentadas as pr incipais crít icas e sugestões que o IDH 

                                                 
40 O cálculo do IDH que é apresentado anualmente no RDH incorpora as modificações efetuadas 
para aquele ano e faz o cálculo retroativo para anos anteriores. Quando há dados disponíveis, o 
indicador é calculado até mesmo para décadas anteriores à existência do próprio IDH. 
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sofreu desde o ano de sua pr imeira publ icação, para em seguida 

apresentar-se o “novo” IDH, de 2010, representando as melhorias 

efetuadas a f im de responder a parte das demandas destes vinte 

anos.  
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5.  A FORMULAÇÃO DE UM NOVO IDH: AVANÇOS E LIMITAÇÕES 

 

5.1 Introdução 
 

O objet ivo não é criar um indicador inatacável do bem -
estar –  é redirecionar as atenções  no sentido do 
desenvolvimento antropocêntrico e promover o debate 
sobre como fazer progredir as sociedades (UNDP, 2010, 
p.13) . 

 

Apesar de o IDH ter ampla difusão e ter conquistado espaço na 

mídia e na academia, não lhe faltam crít icas desde o momento de 

seu lançamento. Há julgamentos tão severos a ponto de considerá -lo 

fraco conceitualmente e pouco sólido empiricamente (SRINIVASAN, 

1994). No entanto, há também crít icas bastante construtivas que 

permit iram o apr imoramento do indicador ano a ano. Tais 

apreciações serão apresentadas na primeira parte desse capítulo.  

Em seguida, no tópico 5.3 será exposto o “novo” IDH, presente 

a part ir do RDH de 2010. Embora abarque as mesmas dimensões , a 

equipe do relatório inseriu novas variáveis, excluiu outras que já não 

representavam tão bem o conceito de desenvolvimento humano em 

constante apr imoramento, e modif icou a sua forma de cálculo, em 

resposta às crít icas e sugestões feitas desde 1990.  

Por f im, no últ imo tópico será apresentada brevemente a 

“família” de indicado res que compõe o RDH, pois sendo o conceito 

de desenvolvimento humano bastante abrangente, o IDH contempla 

somente uma pequena parcela de suas dimensões. Assim, a cada 

ano o relatório traz novos indicadores para avaliar  outras dimensões,  

como liberdade e pobreza, além de possibil itar um olhar mais 

detalhado no interior das dimensões do própr io IDH, ao seccioná -lo,  

por exemplo, por gênero ou ao adicionar o fator desigualdade em sua 

base de cálculo.  
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5.2 Críticas e Sugestões após 20 anos 
  

Em mais de vinte anos de existência, tendo divulgação mundial   

e servindo a diversos agentes como os acadêmicos, os policy-makers  

e a mídia, a quantidade de crít icas e sugestões feitas ao IDH é 

praticamente imensurável. Algumas das pr incipais serão a seguir  

apresentadas segregadas na forma de 4 sub-grupos, conforme 

segue:  

 

5.2.1 Escolha das dimensões  

 

Desde 1990, o IDH vem sofrendo crít icas com relação às  

dimensões que o compõe, sendo considerado muito limitado para 

avaliar desenvolvimento humano que é um conceito tão ab rangente.  

Ninguém nega que longevidade, conhecimento e renda garantidora 

de um padrão de vida descente sejam dimensões fundamentais, mas 

a crít ica se dá pelo fato de que outras dimensões, como direitos 

humanos ou segurança, f icam excluídas (BANDURA, 2008).  

Outra crít ica comum se refere a  falta da dimensão liberdade,  

tão ressaltada na capabil ity approach  seniana. Atrelado a isso,  

af irma-se também que o IDH negligencia a questão dos direitos 

humanos (DASGUPTA, 1990; SRINIVASAN, 1994). No entanto,  já no 

relatório de 1991, é elaborado um indicador de liberdade polít ica 

para sanar essa lacuna. Ainda assim, a equipe do RDH fez a opção 

de não inserir  esta dimensão no IDH por algumas razões, dentre as 

quais o fato de que há grande dif iculdade na obtenção e, sobretud o,  

escrutínio dos dados ligados à  liberdade polít ica.  

Há autores, no entanto, que corroboram com a equipe do RDH, 

defendendo essa separação  entre IDH e um indicador da dimensão 

liberdade, af irmando não haver explícito trade-off  entre liberdade e 

as demais dimensões do IDH. Além disso, sabe-se que as condições 

polít icas são mais voláteis que as das outras dimensões e que sua 

avaliação é mais subjetiva e menos confiável. Por f im, se faz 

necessár ia ainda uma melhor avaliação d a relação entre liberdade e 
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os demais indicadores, sendo que a agregação pode levar a perda no 

que garante poder ao indicador,  sua simpl icidade  (STREETEN, 1994;  

CHEIBUB, 2010). 

Outras dimensões bastante solicitadas são segurança, ét ica,  

sustentabilidade e meio-ambiente (DAR, 2004; MCGILLIVRAY, 2007).  

A opção pela não inserção dessas dimensões no IDH não diminui sua 

importância nos relatórios, o que pode ser demonstrado pelo RDH de 

2011, em que a sustentabilidade e equidade são o foco, conforme se 

depreende de seu título: “Sustentabil idade e Equidade: um futuro 

melhor para todos”.   

 

5.2.2 Seleção de indicadores  

 

A escolha dos indicadores é guiada pr imeiramente por 

princípios normativos, mas em seguida, entram em cena diversos 

critérios de qual idade (buscando garantir integridade, solidez 

metodológica, precisão e conf iabi l idade do indicador resultante) , 

sendo que para cada variável de sub-grupo é necessário pensar na 

relevância conceitual, não-ambiguidade, confiabi l idade das fontes de 

dados, consistência e interl igação lógica  e não redundância 

(KOVACEVIC, 2010). Alcançar a perfeição para todos esses critérios , 

portanto,  é praticamente impossível. Dessa forma, há crít icas 

direcionadas a cada indicador em cada uma das três dimensões.  

Já no pr imeiro relatório, a própria equipe do RDH comenta em 

nota técnica que o desenvolvimento dos indicadores está limitado ou 

depende necessar iamente do conjunto de material estat íst ico 

existente, havendo dif iculdade com: I) inadequação dos dados 

disponíveis; II) cobertura incompleta nos países e II I) falta de 

atualização e confiança nas informações disponibi l izadas. Assim, 

para os relatórios seguintes , esperava-se melhoria nos dados,  

melhor ia na análise segregada por gênero e na sensibi l idade para a 

questão da desigualdade (UNDP, 1990).  
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Essas dif iculdades com os dados foram crit icadas por diversos 

autores desde o princípio. Para Hopkins (1991),  a soma dos sub-

índices seria semelhante ao conhecido problema de se “somar 

bananas com laranjas”, não sendo racional 41. 

Numa avaliação por dimensão, a começar pela da  saúde, 

crit ica-se o indicador escolhido, expectativa de vida ao nascer , por 

dizer pouco efetivamente sobre a questão da saúde. Com o número 

de anos viv idos, não se sabe nada sobre a qualidade da vida viv ida, 

sobre a existência de doenças e acesso  a tratamentos médicos, ou 

sobre baixo peso na infância e a desnutrição. Capta-se pouco da 

definição “uma vida longa e saudável”.  

Um exemplo disso é o fato de que Serra Leoa teve um 

crescimento em sua expectativa de vida da ordem de 31% entre as 

décadas de 1960 e 1990. No entanto, calculando-se seu IDH para 

este período, não houve mudança do país em sua posição relat iva no 

ranking, o que dá a entender que viver por mais tempo não foi  

suficiente para atestar desenvolvimento humano ( KELLEY, 1991). 

Para a dimensão educação, no primeiro ano houve crít ica à 

util ização apenas do indicador de taxa de alfabetização por não ser 

adequado para avaliar países desenvolvidos (DESAI, 1991; KELLEY, 

1991). Tendo sido agregado um novo indicador, taxa bruta de 

matrícula, nos anos seguintes a crít ica passou a ser s imilar a feita à 

dimensão da saúde. Ou seja,  saber se alguém é alfabetizado e o 

número de anos que passou na escola não diz praticamente nada 

sobre a qual idade do ensino ou do conhecimento possuído.  

Uma pesquisa da OCDE, por exemplo,  revelou que 20% dos 

canadenses são analfabetos funcionais e apesar disso, o  a taxa de 

alfabetização do Canadá, usada no IDH, é próximo a 100%. 

(RAWORTH, STEWART, 2002).  

Com relação à taxa de matrícula, ela não dist ingue repetentes  

ou alunos de faixa etár ia não compatível ao grupo em que está 

inserido, podendo-se apreender erroneamente a existência de um 

                                                 
41

 O processo de normalização utilizado no cálculo do IDH tende a diminuir a importância de 
críticas dessa natureza 
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alto nível de desenvolvimento humano, der ivado de um grande 

número de reprovações.  

Além disso, como as polít icas para mudanças tanto na saúde 

quanto na educação não tem efeitos imediatos, o IDH é acusado de 

considerar nos resultados atuais esforços passados, e não 

presentes,  para os indicadores de expectativa de vida e 

alfabetização, o que poderia levar a interpretações distorcidas sobre 

polít icas em prol destas dimensões no tempo.  

Já a dimensão renda apresenta as mesmas crít icas feitas ao 

PIB (por uti l izar-se dele como base de cálculo), já bastante 

difundidas (KLUGMAN et  al,  2011)  e apresentadas no capítulo 2 

dessa dissertação. 

Outra crít ica comum considera as variáveis além da renda como 

redundantes, porque o que o IDH revela não é sistematicamente 

diferente do que sugerem as comparações entre níveis de 

rendimento. Ogwang (1994), por  exemplo, af irma que o IDH não 

revela nada além do que um retrato do próprio PIB per capita.  Essa 

crít ica foi comentada pela equipe do RDH (2010), af irmando-se que 

no longo tem havido signif icativa dist inção.  

Outra questão é a da mistura de variáveis de f luxo com 

variáveis de estoque (KELLEY,1991). Variáveis de estoque são as 

medidas em um ponto específ ico no tempo e representam 

quantidades existentes no momento avaliado, o que pode representar 

acúmulo passado. Já as de f luxo, são variáveis medidas ao longo de 

um intervalo de tempo e são expressas em quantidade por unidade 

de tempo. Assim, por serem medidas em unidades diferentes,  

variáveis de estoque e de f luxo , em princípio,  não poderiam ser 

comparadas (KOVACEVIC, 2010) . 

Mas, não há consenso sobre essa últ ima crít ica. Hicks (1997), 

por exemplo, comenta que a anál ise da dimensão e ducação,  

pautando-se na variável de estoque, alfabetização 42,  e na de f luxo,  

                                                 
42 Estoque por indicar a quantidade de adultos que já adquiriram uma atividade educacional 
mínima. 
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taxa de matrícula combinada 43,  vai em direção ao aspecto mais 

essencial dessa dimensão que é a expansão da oportunidade de 

conhecimento.  Além disso, a própria dist inção entre o que é f luxo e o 

que é estoque não é clara; por exemplo, a expectativa de vida pode 

ser entendida tanto como f luxo quanto como estoque (KLUGMAN ET 

AL, 2011).  

A argumentação de Veenhoven (2007) também vai nesta 

direção. Ele explica que há duas formas dist intas de avaliar as 

condições de vida, sendo:  

- Uma proveniente da observação das condições providas pelo 

país para uma boa vida (avaliação de inputs).  Como não há consenso 

sobre as necessidades, o autor a denomina avaliação da qualidade 

de vida “presumida”.  

- Outra, proveniente da observação de quão bem as pessoas 

prosperam (avaliação de outputs),  o que ele chama de avaliação da 

qual idade de vida “aparente”.  

Este autor propõe um indicador alternativo ao IDH baseado 

nesses conceitos e o denomina Happy-Life-Years (HLY).  O indicador 

de Veenhoven busca também ser uma resposta às crít icas ao uso do 

indicador de expectativa de vida como  expressão única de qualidade 

de vida (VEENHOVEN, 2007). 

 

5.2.3 Padronização, Transformação de Variáveis e o Uso das 

Médias 

 

Uma pr imeira crít ica ao processo de normalização é a definição 

de máximos e mínimos observados . Esse critério respeita a ideia de 

privação relat iva, característ ica do indicador criado em 1990. No 

entanto, fora crit icado porque torna as séries temporais relat ivas,  de 

modo que os índices dos países podem sofrer alterações devido às 

mudanças nos valores extremos. No lugar dos máximo e mínimo 

                                                 
43 Fluxo por refletir a proporção da população em idade escolar que está atualmente matriculada. 



65 

 

observado, defendeu-se os limites f ixos dentre os quais todos os 

países deveriam estar (KELLEY, 1991).  

A fórmula aritmética usada no cálculo do IDH também 

apresenta dif iculdades ao se ut il izar o  processo de normalização. O 

fato é que um ranking produzido por meio de uma forma funcional 

adit iva não é invariante com a escala util izada pa ra medir as 

dimensões. Ou seja, a escolha da normalização, definida para manter 

os índices entre zero e um pode ter implicações signif icativas na 

ordenação. Normalizações diferentes (com mudanças nos limites 

como ocorreram em diversos anos) implicam diferentes efeitos 

marginais quando ocorrem variações nos valores das variáveis, 

havendo por meio da escolha dos valores da normalização diferentes 

pesos implícitos (KLUGMAN ET AL, 2011, p.16).  

Como resposta a isso, por diversos anos, o RDH ao apresentar 

novos valores de normalização, traz o quadro dos IDH  de anos 

anteriores calculados a part ir dos novos parâmetros. O relatór io de 

2010, no entanto, como se verá mais a frente, traz uma nova 

solução, um dos motivos para que seja denominado “novo” IDH.  

Ainda com relação à média ari tmética adotada no cálculo , há 

crít icas quanto ao fato da agregação linear permit ir  que não pareça 

fazer diferença qual das dimensões se escolheu pr iorizar. Esse  

problema é chamado questão da substituibi l idade .  Os retornos 

marginais pelos incrementos em cada dimensão são constantes,  

fazendo a taxa marginal de substituição entre elas ser também 

constante. Assim, são possíveis solução de canto, em que um país 

poderia ignorar duas dimensões e colocar toda sua energia em 

apenas uma, obtendo resultado semelhante ao se div idisse seu 

recurso pelas três (KLUGMAN ET AL, 2011, p.16).  

 Como resposta a esta crít ica, os relatórios a part ir de 2010 não 

trazem mais média ar itmética, mas geométrica, c onforme se 

apresentará no item 5.4.  

Outra crít ica comum se refere aos limites f ixos, substitutos dos 

valores máximos e mínimos observados. Há o fato de que os l imites 
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superiores impossibi l itam países com alto desenvolvimento de 

apresentarem progressos signif icativos, pois estão muito próximos ao 

máximo nas dimensões educação e saúde e excedem o valor máximo 

de renda. Assim, o IDH tem signif icado operacional, sobretudo para 

os países em desenvolvimento (KELLEY, 1991). Uma das respostas 

da equipe do RDH a essa crít ica foi não só a ampliação dos limites,  

como a inserção de mais um indicador na dimensão educaçã o, a taxa 

de matrícula combinada, uma vez que o critér io de alfabetização não 

era um bom indicador para países que já estavam próximos ao limite 

máximo nessa dimensão(100%).   

Por f im, uma últ ima crít ica bastante difundida se refere a 

questão da desigualdade. Pelo fato de se basear em médias, o IDH é 

incapaz de avaliar assimetrias distributivas. A mudança de cálculo 

util izando a sugestão de Atkinson para renda tentou reduzir  este 

problema de distribuição nos sub-grupos. O problema, no entanto,  

não se restringe somente a essa dimensão. Hicks (1997) sugere um 

IDH que assimile a desigualdade util izando o  coefic iente de Gini para 

o cálculo, produzindo um IDH ajustado a desigualda de. O relatório do 

PNUD assimilou as crít icas e sugestões com relação à  desigualdade 

criando um IDH ajustado a ela , conforme será mostrado no item 5.4. 

 

5.2.4 Ponderação e Agregação num Índice Sintético   

 

Há também crít ica aos pesos igualmente atribuídos a cada uma 

das dimensões. A escolha de se atribuir a elas uma mesma 

ponderação fora defendida nos diversos RDH, buscando-se com isso 

evidenciar a igual importância dada a cada uma.  

No entanto, as ponderações dos indicadores, dentro de cada 

sub-grupo também são alvo de crít icas relevantes. Por exemplo, na   

dimensão educação, se dá peso de 2/3 para taxa de alfabetização e 

1/3 para taxa de matrícula, cr itério arbitrário. Além disso, para a 

dimensão renda, considera-se sua contribuição decrescente 

conforme se elevam os rendimentos, sendo a definição da linha da 
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pobreza (quando util izada a fórmula de Atkinson ou com uso da 

média do PIB de alguns países industrializados) também critério 

proveniente de uma escolha da própria equipe do RDH.  

Embora alvo de crít icas, os cálculos do indicador demandam a 

escolha de critér ios, como a ponderação e nesse sentido, Sen 

comenta que a escolha dos pesos deve ser produto d e debate e 

escolha pública (SEN, 2009).   

Além disso, é válido mencionar que o website  do RDH 

apresentou, em 2010, uma ferramenta para que o usuár io crie seu 

próprio indicador, escolhendo as pon derações que julgar mais 

adequadas para cada dimensão.  

Outra solução possível ao problema de ponderação seria a 

util ização de dashboards ,  defendidos por Diener e Suh(1997) ao 

afirmarem que os quadros mult idimensionais são abordagens 

preferíveis a índices compostos, pois evitam arbitrariedades de 

escolha de formas funcionais, de ponderações, além de não 

perderem informações pelo processo de agregação.   

Em consonância com o PNUD, Saisana et al  (2008), no entanto, 

respondem a estas alegações afirmando que os í ndices compostos 

sumarizam questões complexas e mult idimensionais, suportando 

decisões; trazendo retrato amplo e ajudando a atrair interesse 

públ ico.  

Além disso, a forma do IDH fora inicialmente criada para 

rivalizar com o PIB e atrair a atenção para o RD H, de modo que este 

traga conteúdo mais complexo expresso de modo desagregado.  

Assim, o IDH segue o principio geral de que a informação contida 

num indicador composto  deve ser fácil  de comunicar  e deve ser de 

interesse para amplo espectro de usuár ios potenciais, como analistas 

polít icos, tomadores de decisão, mídia e públ ico em geral 

(KOVACEVIC, 2010).  
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5.3 Mudanças em decorrência das críticas sofridas: o “novo” IDH 
 

O IDH é 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 (UNDP, 2010, p.225).  

  

Capta-se dessa definição que o  RDH, edição comemorativa do 

vigésimo aniversário, não inser iu nenhuma nova dimensão no IDH, 

apesar das inúmeras crít icas e sugestões a isso. Tal escolha pode 

ser justif icada retomando-se Sen (2002), quando afirma que na 

abordagem do DH há dist inção entre a liberdade garantidora de 

oportunidades para se auferir o estilo de vida a que se considera 

valioso (opportunity freedom) e a liberdade que assegura que o 

processo no qual as coisas acontecem seja justo ( process freedom).  

O IDH é caracterizado como um indicador da l iberdade de 

oportunidades, não de processos, motivo também pelo qual exclui  

dimensões como liberdade polít ica, meio -ambiente etc. No entanto, o 

RDH ressalta que suas três dimensões não têm necessar iamente 

primazia sobre outras, sendo que diversas dimensões, além das três,  

tem sido avaliadas no relatór io de modo independente, como s erá 

apresentado no item 5.5.  

Conforme o RDH (2010), os dados que permitem o cálculo 

deste novo indicador provêm das seguintes fontes:  

• UNESCO (2010) - Anos de escolaridade esperados  

• BARROS; LEE (2010) - Média de anos de escolaridade  

• DAESNU (2009) - Esperança de vida ao nascer 

• BANCO MUNDIAL (2010) e FMI (2010) - RNB per capita  

 

A nova fórmula de cálculo do IDH é baseada não mais na média 

aritmética, mas em média geométrica, conforme segue:  

IDH = (Hs*Hc*Hpv)1/3        (7) 

 



69 

 

(em que Hi continua sendo a normalização dos sub -índices 

calculados, com i={s,c,pv}, representando as dimensões “s”: saúde,  

“c”: conhecimento (educação), e “pv”: padrão de v ida decente).  

Essa nova forma de cálculo incorpora a substituibil idade 

imperfeita que abrange todas as dimensões do IDH. Dessa forma, 

l ida com a crít ica à agregação linear sobre a possibil idade de 

substituição perfeita entre as dimensões. A mudança para média 

geométrica garantiu consistência no interior de cada sub -grupo,  

reconhecendo-se que todas as dimensões são importantes, mas que 

é difícil  compará-las, sendo que nenhuma variação importante em 

qualquer uma delas pode ser ignorada (UNDP, 2010).  

O processo de normalização continua a exist ir ,  transformando 

cada indicador em um sub-índice entre zero e um. As normalizações 

passaram a ser calculadas da seguinte forma:  

 

Hs = (ev-evmin)/(evmax-evmin)                              (8) 

 

(em que “ev” continua a ser  expectativa de vida ao nascer, sendo o 

indicador que representa a dimensão saúde).  

 

Hpv = (lnrnb- lnrnbmin)/(lnrnbmax-lnrnbmin)               (9) 

 

(em que “rnb” é o indicador de renda nacional bruta per capita,  

medido em dólares norte-americanos à paridade de poder de compra 

(PPC), procedimento necessár io para considerar que mesmo na 

mesma moeda, os preços das mercadorias em diferentes países 

diferem uns dos outros).  

O indicador de renda nacional bruta subs tituiu o PIB per capita 

para levar em consideração a produção doméstica e o que 

efetivamente f ica para os residentes de um país. Já a mudança para 

logar itmo natural ( ln) no cálculo buscou maior famil iaridade com a 

literatura econômica mais geral, mas não provoc ou nenhuma grande 

diferença para os resultados (KLUGMAN ET AL, 2011).   
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He={[ (mae-maemin)/ (maemax-maemin)] * [ (aee-aeemin) / (aeemax -aeemin) ]
1 / 2

/ iecmax-0} (10)                                                              

 

(em que “mae” é o indicador para média de anos de escolaridade,  

que é o número médio de anos de educação recebido por quem tem 

mais de 25 anos. Já “aee” é o indicador de anos de escolaridade 

esperados, sendo o número de anos de escolar idade que uma 

criança na idade de entrar na escola pode esperar receber , tendo-se 

por base as taxas de matrícula nos níveis primário, secundário e 

terciário .  O “iec” é o índice de educação combinado por “mae” e 

“aee”).  

Durante estes vinte anos, houve também muitas mudanças na 

dimensão educação. A média de anos de escolar idade, introduzida 

em 1991, caiu quatro anos depois por falta de atualização dos dados,  

o que foi  substituído pela taxa bruta de matrícula combinada entre 

primeiro, segundo e terceiro grau, dada em porcentagem. Já para 

2010, os novos indicadores de conhecimento apresentados 

anteriormente substi tuíram tanto o indicador de matrícula combinada,  

que não levava em conta a idade, quanto o de alfabetização, o que 

era uma classif icação binária, e portanto, simplista, o que de certa 

forma ignorava o progresso no ensino. Além disso, devido aos 

progressos dos últ imos vinte anos, nenhum país assist iu a declínios 

nos indicadores de educação desde 1970, tornando o indicador de 

alfabetização, assim, menos necessário (PNUD BRASIL, 2010; RDH, 

2010).  

Os limites máximos voltaram a ser o observado e não mais 

postos f ixos, já os mínimos passaram a ser o zero “natural” ou o 

valor considerado igual à subsistência (UNDP, 2010).  

Tais balizadores para cada dimensão f icaram definidos 

conforme segue:  
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TABELA 4 

Limi tes e Dimensões para o Processo de Normal ização no RDH 2010 

LIMITE/DIMENSÕES EDUCAÇÃO LONGEVIDADE RENDA 

INDICADORES 
AEE 

(anos) 

MAE 

(anos) 
EV (anos) 

RNB/capi ta 

(US$-PPP) 

MÍNIMO 0 0 20,0
44

 163
45

 

MÁXIMO 20,6
46

 13,2
47

 83,2
48

 108.211 

Fonte:  e laborado pela autora com base no RDH  (2010) 

 

A f im de demonstrar o novo cálculo, conforme apresentado no 

RDH (2010), o IDH da China é usado como exemplo , conforme 

segue:  

 

TABELA 5 

Sub-Indicadores de Desenvolvimento Humano –  China (2010) 

 

SUB-ÍNDICE VALOR OBSERVADO  

Esperança de vida à nascença (anos)  73,5 

Média de anos de escola ridade (anos)  7,5 

Anos de escolaridade esperados (anos)  11,4 

RNB per capi ta (PPP USD)  7.263 

Nota:  Os valores são arredondados.  

Fonte:  RDH, 2010 

 

O procedimento de cálculo para se chegar ao IDH chinês , 

relat ivo ao ano de 2010, é realizado conforme valores observados 

nas tabelas anter iores:  

 

I) Processo de Normalização:  

- Índice de esperança de vida  

 (73,5 – 20)/(83,2 – 20) = 0,847 

                                                 
44 Valor baseado em dados históricos de longo prazo para expectativa de vida RDH(2010) 
45 Valor observado no Zimbábue, em 2008. 
46 Valor observado na Austrália, em 2002. Os valores máximos foram aqueles observado ao longo 
de uma série cronológica entre 1980 e 2010. Já os mínimos são definidos como valor de 
subsistência ou zeros “naturais”(UNDP, 2010, p. 225) 
47 Valor observado nos EUA, em 2000.  
48 Valor observado no Japão, em 2010. 
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- Índice da média de anos de escolaridade  

 (7,5 – 0)/(13,2 – 0) = 0,568 

- Índice de anos de escolar idade esperados  

 (11,4 – 0)/(20,6 – 0) = 0,553 

- Agregação para índice de educação  

 (0,568*0,553 – 0)  1 /2/(0,95149 – 0) = 0,589 

- Índice de rendimento  

 ( ln(7,263) – ln(163))/( ln(108,211) – ln(163)) = 0,584 

II) Cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano  

 (0,847* 0,589*0,584)  1 /3 = 0,663  

 

As alterações provenientes do uso da média geométrica 

levaram a produção de indicadores com valores menores, sendo as 

alterações mais s ignif icativas aquelas relat ivas aos países com 

desigualdades maiores entre as três dimensões.  O gráfico a seguir  

i lustra a diferença nos IDH de diferentes países avaliados em 2010,  

quando calculados a part ir do novo cálculo e do cálculo antigo:  

 

 

 

 Conforme já comentado, o RDH de 2010 apresentou não 

somente o “novo” IDH, mas uma ferramenta no website  que permite 

                                                 
49 Valor relativo ao índice de educação combinado, observado na Nova Zelândia, em 2010. 

 

GRÁFICO 2- Comparação do IDH conforme metodologia antiga e nova para todos os países 
avaliados (2010) 
Fonte: Extraído RDH (2010) 
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ao usuário montar seu próprio IDH (Trata -se do DIY HDI – Build Your 

Own Index).  Há a disposição sete sub-grupos: renda, saúde,  

educação, gênero, desigualdade, sustentabi lidade e pobreza. É 

possível fazer escolhas tanto entre eles, quanto para os indicadores 

que os compõe, definindo-se até mesmo suas ponderações. Há uma 

gama maior de indicadores para cada dimensão do que os existentes 

no cálculo do IDH.  

 Criando-se um indicador específ ico para a dimensão educação,  

à guisa de exemplo, foi possível escolher os seguintes sub-índices: 

anos esperados de escolar idade, média de anos de escolar idade,  

percentual do PIB gasto em educação, taxa de alfabetização de 

adultos de ambos os sexos e taxa bruta de matrícula combinada.  

Escolheu-se quatro dessas dimensões, excluindo-se apenas taxa de 

alfabetização, e optou-se por uma ponderação igual para todas as 

variáveis (ou seja, 25% para cada uma). O ranking resultante desse 

cálculo escolhido trouxe Cuba como país em primeiro lugar, enquanto 

este pa ís ocupa a 51ª colocação no “novo” IDH.  

É interessante notar que além dos indicadores existentes, há a 

possibil idade de se importar dados para util ização como variável e de 

se exportar os resultados obtidos. Diante disso, percebe -se a 

abertura da equipe do relatór io,  buscando concretamente ser espaço 

de diálogo sobre o desenvolvimento humano. Também visando esta 

abertura, o RDH traz outros indicadores, além do IDH, para mostrar 

dimensões fundamentais ao desenvolvimento, não contempladas 

neste indicador. Essa “família” do IDH será brevemente apresentada 

no tópico a seguir.  

 

5.4 Outros Indicadores da “Família” do IDH Apresentados no 
RDH 

 

Uma vez que o IDH, apesar de captar aspectos fundamentais 

do desenvolvimento humano, não é capaz de abarcar todas as suas 

dimensões, aspectos como a desigualdade, não apreendido com o 

uso das médias, ou a questão da liberdade, foram tratados em anos 
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seguintes ao pr imeiro relatório por meio do desenvolvimento de 

outros indicadores apresentados no RDH.  

Estes indicadores complementares também sofreram crít icas e 

receberam sugestões que os levaram a um contínuo aperfeiçoamento  

no tempo. Uma síntese dessa famíl ia de indicadores , natos a part ir  

de 1991, segregados em quatro grupos (liberdade, pobreza, gênero e 

desigualdade) é apresentada a seguir:  

 

5.4.1 Liberdade 

 

Criado em 1991, o Índice de Liberdade Humana ( ILH) buscou 

ser uma primeira tentativa de avaliar essa dimensão, incluindo tanto 

a liberdade polít ica quanto a liberdade socioec onômica (PNUD 

BRASIL, 2010).  Segundo o RDH (1992), se não há l iberdade para 

fazer escolhas, o processo de desenvolvimento como um todo f ica 

comprometido.  

O ILH baseou-se nos dados existentes, focando-se no World  

Guide to Human Rights .  Por meio de questionário, o indicador 

explorava cinco formas de direitos ou liberdade 50:  

1) liberdade “para” ( freedom to) – 6 questões são realizadas  

2) liberdade “de” ( freedom from)  – 12 questões são realizadas  

3) liberdade “por” ( freedom for) – 10 questões são realizadas  

4) direitos legais – 7 questões são real izadas  

5) direitos pessoais – 5 questões são realizadas  

Uma escala de zero (nenhum direito) a três (direitos 

garantidos) para cada uma das formas era, então, construída para 

em seguida agregar-se os resultados.  No entanto, dada a dif iculdade 

na obtenção e confiabil idade nesses dados, o ILH fora substituído no 

ano seguinte pelo Índice de Liberdade Polít ica (ILP) . Este indicador 

incluía apenas a dimensão da l iberdade polít ica.  

                                                 
50

 Tratava de diferentes formas de liberdade, como por exemplo: isenção de restrição externa ou 
coação física ou moral, poder para exercer a própria vontade, condição de não sujeição ao 
controle ou arbitrariedades de políticas estrangeiras, de escravidão ou vida em cativeiro.  
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Segundo o RDH (1992), os critérios para desenvolvimento 

deste indicador ser iam: relevância para desenvolvimento humano, 

aplicabi lidade universal  e l iberdade de vieses culturais. Mas também 

para este indicador apresentaram-se dif iculdades na obtenção das 

informações. Assim, por motivos técnicos e polít icos, além da grande 

volatil idade do material estatíst ico util izado, este indicador fora, 

como o anter ior,  descontinuado (UNDP, 1993; 2000). 

Assim, embora a abordagem do desenvolvimento humano 

considere primordial a importância da l iberdade nos mais diversos 

âmbitos, a equipe do relatório concluiu que  os dados para aval iação 

dessa dimensão são poucos e assistemáticos, de modo que uma 

avaliação confiável e ampla ainda não é possível, devendo haver 

aprimoramento da informação estatíst ica.  

 

5.4.2 Gênero 

 

Já no relatório de 1990, a equipe do RDH percebera que seria  

importante uma avaliação do IDH segregada por gênero.  

Ressaltaram, no entanto, a dif iculdade com relação à disponibil idade 

de dados para tal .  O PIB per capita, por exemplo,  não faz dist inção 

entre homens e mulheres e para maioria dos países não havia dados 

confiáveis sobre o percentual de alfabetização com diferenciação por 

gênero (embora para os países que apresentaram esses dados, na 

maioria, as mulheres t inham percentual infer ior). Somente as 

informações sobre  expectativa de vida traziam tal  segregação 

(UNDP, 1990).  

Ainda assim, o primeiro RDH fez uma avaliação incompleta e 

para um número reduzido de países , concluindo que embora o IDH 

para as mulheres fosse inferior, havia tendência de aproximação e 

superação do IDH masculino no longo prazo. Além disso, concluiu-se 

haver para países com IDH semelhantes, grandes dispar idades entre 

valores de IDH por gênero, sobretudo, nos países classif icados como 

de baixo e médio desenvolvimento .  
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Mesmo com a falta de informação estatíst ica adequada, f icou 

patente a importância da questão de gênero. Assim, o RDH do ano 

seguinte buscou aprimorar-se. Para a dimensão renda, cujos dados 

segregados não estavam disponíveis,  coletou-se um índice de salário 

relat ivo e um índice de part icipação relat iva na força de trabalho. 

Tais índices foram, então, mult iplicados,  levando a um índice de 

renda-salário mulher/homem, calculado para um total de 30 países. 

Isso mostrou haver desigualdades signif icativas de gênero, ainda que 

20 desses países fossem desenvolvidos (BAGOLIN, 200 5).  

Até 1994, a equipe do RDH continuou a medir o IDH ajustado a 

desigualdade de gênero, usando as dimensões existentes no 

indicador principal. Mas o relatório de 1995 trouxe para a discussão 

públ ica, com o tema “Desenvolvimento Humano e Gênero”,  a 

relevância do problema. 

Foram lançados naquele ano dois novos indicadores: o Índice 

de Desenvolvimento relat ivo à Gênero (IDG);  e a Medida de 

Empoderamento 51 por Gênero (MEG). Os dois indicadores, seguindo 

a lógica do IDH, eram variáveis entre zero e um, cujos valores 

maiores ilustravam níveis mais elevados de desenvolvimento  

(ONGWANG; ABDOU, 2002) .  

Tais medidas lidavam com conjuntos dist intos de desigualdade. 

A primeira uti l izava as variáveis do própr io IDH, mas focando na 

diferença das mesmas por gênero, buscando capturar a dimensão 

gênero na real ização do desenvolvimento . Já o segundo tentava 

mensurar as diferenças entre gênero na questão do empoderamento 

polít ico e econômico (PNUD BRASIL, 2010), avaliando o grau de 

part icipação feminino na polít ica, economia e na ativ idade 

profissional.  

Com estes novos indicadores foi possível apreender a 

existência de disparidade entre gêneros  em diversas dimensões,  

concluindo-se que (UNDP, 1995):  

                                                 
51 Entendido com capacitação, autonomia, fortalecimento. 
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- As mulheres têm menos acesso à educação e ao 

conhecimento. Nos países de baixo desenvolvimento são elas quem 

mais perdem anos escolares para auxiliar no trabalho doméstico, na 

busca por água, no cuidado às crianças, aos idosos e doentes  etc.  

- Elas padecem na dimensão saúde também em proporção 

superior, pois precisariam de maior cuidado pré-natal, no parto, pós-

parto e na amamentação,  sendo que em países pobres as 

complicações de gestação são o fator que mais mata mulheres em 

idade reprodutiva.  

- Por f im, as mulheres, na grande maioria, têm a dimensão da  

renda precarizada, trabalhando mais e recebendo menos do que os 

homens.  

Nota-se, portanto, desde 1995, a apreensão da situação 

vulnerável da mulher. Segundo se afirma no relatório,  essa 

“vulnerabi lidade está associada à possibil idade de um declínio no 

desenvolvimento humano” (UNDP, 2010, p.83) 52.  No entanto, sua 

mensuração permite que o problema venha à tona, faça -se o 

monitoramento do progresso e se direcione as responsabi lidades.  

Dessa forma, esses dois indicadores foram fundamentais para a 

discussão sobre o desenvolvimento de um mel hor índice de gênero.  

No ano de 2010, a equipe do RDH lançou , assim, o Índice de 

Desigualdade de Gênero ( IDG*), capaz de captar perdas nas 

dimensões do IDH, provocadas pela desigualdade de gênero. Tal 

indicador também varia entre zero (nenhuma desigualdad e nas 

dimensões avaliadas) e um (total desigualdade). Suas dimensões e 

indicadores são apresentados no quadro a seguir:  

MERCADO DE TRABALHO CAPACITAÇÃO SAÚDE REPRODUTIVA 

Participação na Força de 
Trabalho 

Realização 
Educativa 

(secundário) 

Representação 
Parlamentar 

Fertilidade 
Adolescente 

Mortalidade 
Materna 

 
Quadro 4: Dimensões e Indicadores do Índice de Desigualdade de Gênero (2010) 
Fonte: Elaborado pela autora com base no RDH (2010)   
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 O relatório relaciona também vulnerabilidade à sustentabilidade, implicando que os ganhos no 
desenvolvimento humano possam ser sustentados. 
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Sua mensuração cobriu ao todo 138 países, trazendo 

informações sobre perdas nas capabi lit ies  para as mulheres, 

variáveis entre 17 e 85%. As maiores disparidades foram relativas 

aos estados árabes e ao sul da Ásia. Ainda assim, f icaram de fora da 

avaliação, sobretudo pela inexistência de dados, informações sobre 

ocupação do tempo, v iolência doméstica  e acesso a bens (UNDP, 

2010), o que indica que apesar do progresso feito, o indicador ainda 

precisa de maior ref inamento.  

 

5.4.3 Pobreza 

 

No pr imeiro RDH (1990), as notas técnicas traziam discussão 

sobre a mensuração da pobreza, af irmando-se que ser pobre pode 

signif icar coisas diferentes em diferentes países, pois há inúmeras 

circunstâncias na avaliação da pobreza. Segundo este relatório ao 

longo do tempo houve inúmeras tentativas de medir essa dimensão.  

Para tanto, uma primeira tarefa seria a definição de quem é o 

pobre. A definição de pobreza como um padrão de vida material  

inadequado, permit iu ao longo do tempo medi-la em termos de 

necessidade ou carência de recursos,  expressos por meio da 

determinação de consumo ou renda mínima ( linhas da pobreza).  Essa 

escolha, além de ser em si arbitrária  (UNDP, 1996), não levava em 

conta a complexidade da pobreza, que não pode ser reduzida a uma 

só dimensão (UNDP, 1997).  

Diante disso, o relatório de 1996 trouxe como tema 

“Crescimento Econômico e Desenvolvimento Humano ” ,  sinalizando 

que estes dois termos não são sinônimos nem necessariamente 

caminham pari passu. A percepção de que nas décadas anter iores o 

crescimento econômico mundial não signif icou melhores condições 

de vida para a maior ia, contribuiu para que a equipe do RDH 

lançasse naquele ano a Medida de Pobreza das Capacitações (MPC) ,  

indo além da relação entre pobreza e renda.  
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O MPC era um índice mult idimensional focado nas capabilit ies ,  

abarcando três dimensões: v ida saudável e bem nutrida, capacidade 

de reprodução segura e saudável e acesso a alfabetização e 

conhecimento. Os indicadores atrelados às dimensões eram: 

I)Percentual de crianças de baixo peso até cinco anos,  com dados 

fornecidos pela UNICEF;  II)Percentual de partos não assist idos por 

profissionais competentes, com dados fornecidos pela OMS;  II I)  

Percentual de mulheres acima de quinze anos  alfabetizadas 53,  com 

dados fornecidos pela UNESCO. 

Um traço marcante desse indicador foi a não util ização da 

variável renda em sua composição. Seus indicadores escolhidos 

eram comuns, havendo padrão internacional na definição do limite 

mínimo aceitável para cada um deles. O MPC atribuía pesos iguais 

às três variáveis, pressupondo-se que tais capabi lit ies  t inham igual 

importância. Sua forma de cálculo era uma média aritmética simples 

dos três sub-índices descr itos, tal como se fazia para o IDH. 

No ano seguinte, dando profundidade à questão da pobreza, o 

RDH teve como foco essa temática. O MPC fora, então, substituído 

por dois indicadores mais amplos e com conjuntos mais 

representativos de variáveis , os Índices de Pobreza Humana 1 e 2 

(IPH-1 e IPH-2), que perduraram até o relatório de 2009.   

As dimensões contempladas nos IPH eram as mesmas 

presentes no IDH, havendo, no entanto, dist inção nos i ndicadores 

escolhidos. A diferenciação entre os indicadores do IPH 1  e 2 se fez 

necessár ia porque, segundo a equipe do RDH, as variáveis 

usualmente apl icadas para análise de privação nos países pobres 

não necessariamente servem na avaliação dos países r ic os(UNDP, 

1997).  Por exemplo, mensurar a fome ou as epidemias pode ser boa 

forma de captar a situação de pobreza em países em 

desenvolvimento, mas para os países desenvolvidos, onde a fome é 

                                                 
53

 A escolha dessa variável decorre da percepção de que a educação feminina é fundamental para 
a saúde e educação infantil, para sua participação na política, para igualdade de gênero entre 
outros (UNDP, 1996). 
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rara e há melhor controle epidemiológico , indicadores destas 

condições teriam pouca serventia. 

Assim, os indicadores usados para construção do IPH-1 foram: 

  Dimensão vida longa e saudável: Taxa de mortal idade precoce 

(≤ 40 anos)  

  D imensão educação: Taxa de analfabetismo adulto (≥ 15 anos).  

  Dimensão padrão de vida descente: Percentual de pessoas sem 

acesso a serviços de saúde54;  Percentual de pessoas sem acesso a 

água potável; Percentual de desnutrição i nfanti l (≤5anos).  

Já para o IPH-2, avaliador de países desenvolvidos 55,  foram 

util izados:  

  Dimensão vida longa e saudável: Taxa de mortal idade precoce 

(≤ 60 anos)  

  D imensão educação: Taxa de analfabetismo funcional adulto (≥ 

15 anos).  

  Dimensão padrão de vida descente: Percentual de pessoas 

vivendo abaixo da linha da pobreza; Percentual de desempregados 

há mais de 12 meses.  

Todas as variáveis recebem igual ponderação no cálculo, 

seguindo a mesma ideia de igual importância das dimensões 

presente nos demais indicadores do relatório até 2009.  

O Compêndio de Indicadores de Sustentabi lidade das Nações 

diferenciou o IDH do IPH expl icando que enquanto o IDH mede  o 

progresso global de um país na realização do desenvolvimento 

humano, o IPH reflete a distribuição desse  progresso e mede o 

acumulado das privações (CISN, 2009).  

No relatório de 2010, houve aprimoramento da avaliação da 

pobreza, apresentada por meio de um Índice de Pobreza 

Mult idimensional ( IPM). Esse indicador identif ica as privações 

sobrepostas nas três dimensões do IDH. São usados dez 

indicadores, tendo ponderação distribuída igualmente para cada um 

dentro da dimensão a que pertence.  Além disso, apresentam-se duas 

                                                 
54 Esse indicador fora descontinuado a partir de 2001 por falta de dados estatísticos adequados. 
55 Países membros da OCDE 
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mensurações diferentes: contagem de pessoas 56 e intensidade da 

pobreza57.  A avaliação da pobreza é feita por famílias, assim, a 

classif icação de alguém como pobre advém das privações sentidas 

por sua famíl ia. Há, então, agregação dos dados entre famílias, 

levando a uma medida nacional de pobreza.  O quadro a seguir  

apresenta as dimensões do IPH, seus indicadores e o que 

representam: 

 

SAÚDE 

Nutrição 
Ter pelo menos um membro da família que sofra 
de desnutrição 

Mortalidade 
Infantil 

Ter tido uma ou mais crianças que tenham falecido 

EDUCAÇÃO 

Anos de 
Escolaridade 

Não ter nenhum membro da família que tenha 
concluído cinco anos de escolaridade 

Crianças 
Matriculadas 

Ter pelo menos uma criança em idade escolar (até 
ao 8º ano) que não esteja freqüentando a escola 

PADRÕES DE 
VIDA 

Combustível de 
Cozinha 

Usar combustível “sujo” para cozinhar (estrume, 
madeira ou carvão) 

Sanitários Não ter acesso a saneamento adequado 

Água Não ter acesso a água potável limpa 

Eletricidade Não ter eletricidade 

Pavimento Ter uma casa com piso de terra 

Ativos 

Não ter carro, caminhão ou veículo motorizado 
semelhante e possuir no máximo um dos bens 
seguintes: bicicleta, motocicleta, rádio, frigorífico, 
telefone ou televisor 

 

Quadro 5 :  Dimensões e Indicadores do IPM  

Fonte:  extraído do RDH(2010)  

 

                                                 
56

 A taxa de contagem de pessoas, H, é a proporção da população que é multidimensionalmente 
pobre: H = q/n , em que: q é o número de pessoas multidimensionalmente pobres e n é a 
população total (UNDP, 2010, p.231). 
57

 A intensidade da pobreza, A, reflete a proporção dos indicadores componentes ponderados, d, 
na qual, em média, as pessoas pobres sofrem de privação. Apenas para as famílias pobres, as 
pontuações de privação são somadas e divididas pelo número total de indicadores e pelo número 
total de pessoas pobres: A = Σ1

q
 c /(q*d) , em que: c é o número total de privações ponderadas 

que os pobres sentem e d é o número total de indicadores componentes considerados, dez neste 
caso ( RDH, 2010, p.231). 
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Como dif iculdades, sobretudo por falta de dados, o IPM não 

capta desigualdades no interior da própria família e nem 

desigualdade entre os pobres. Além disso, os resultados 

apresentados são provenientes de dados coletados entre 2000 e 

2008, o que restringe de certa forma as comparações diretas entre 

os países.  

Ainda assim, a part ir de seu cálculo, estimou-se que um terço 

da população de 104 países em desenvolvimento, quase dois bi lhões  

de pessoas, v ive em pobreza mult idimensional. O montante supera 

os cálculos relat ivos à pobreza focados na variável renda, que 

util izam como critério chave a linha da pobreza (UNDP, 2010);  

mostrando ser o IPH, portanto, um indicador mais completo para 

avaliação nesta dimensão.  

 

5.4.4 Desigualdade 

 

O desenvolvimento humano não pode basear-se na exploração de 
alguns grupos por outros ou num maior acesso a recursos e poder 
por parte de alguns grupos. O desenvolvimento desigual não é 
desenvolvimento humano (UNDP, 2010, p.76) 

 

A falta de sensibi l idade à desigualdade foi  uma crít ica existente 

ao IDH desde o primeiro ano de sua publicação. A equipe do próprio 

relatório comenta que o fato de se util izar médias, impede visão em 

todos os indicadores sobre as possíveis dist inções entre gênero,  

raça, etnia, região, renda e as demais diferenças entre os indivíduos 

(UNDP, 1992). Assim, o uso das médias não capta o impac to das 

injustiças sociais, por homogeneizar o resultado para toda a 

população.  

Ciente disso e buscando responder a esta crít ica,  já em 1991, o 

RDH apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à 

Distribuição de Renda. Seu foco no ajuste especif icamente da 

dimensão renda foi  explicado pelo fato de que as distribuições nas 

outras dimensões eram naturalmente muito menos desiguais, dados 

seus limites inerentes. Há um máximo óbvio tanto para  expectativa 
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de vida, quanto para taxa de alfabetização ou anos de escolaridade,  

não podendo estes valores se elevarem inf initamente(UNDP, 1991).  

Além disso, a razão entre o pior e o melhor resultado 

observado no ranking desses indicadores geralmente não ultrapassa 

10:1. Já para a renda, a diferença entre o PIB per capita do melhor e 

do pior colocado não tem limite, tendo sido observada razão de até 

375:1(UNDP, 1992).  

Essa primeira versão do IDH ajustando a dimensão renda ao 

problema da distribuição se deu  por meio de seu própr io cálculo, mas 

util izando um indicador de desigualdade aplicado à renda. O ranking 

de países dado pela renda por capita  foi ajustado, mult iplicando-a 

por um fator de desigualdade distributiva 58.  O método poder ia ser 

empregado a todos os países que t ivessem dados sobre 

desigualdade distributiva, o que em 1991 restringiu-se a 53.   

Hicks (1997) propôs um IDH ajustado a desigualdade para 

todas as dimensões,  não somente a renda. Ele incorporou na 

avaliação o uso do coeficiente de Gini. Essa ideia foi levada para o 

indicador de desigualdade do PNUD apr esentado em 2010.  

Assim, o RDH (2010) trouxe um novo indicador, o IDH Ajustado 

à Desigualdade ( IDHAD), ref let indo a desigualdade nas três 

dimensões do IDH,  conseguindo abarcar um grande número de 

países.  Estimado para 139 países, o indicador pôde captar tanto a 

média apresentada para cada indicador quanto sua distribuição no 

país, sendo um “IDH pessoal”  (UNDP, 2010).  

O IDHAD apreende, portanto,  perdas no desenvolvimento 

humano provenientes das desigualdades nas três dimensões. Tais 

perdas variam nos diferentes países, a part ir  de 1% na educação 

(República Checa) até 68% no rendimento (Namíbia) ,  tendendo a  

ser maiores nos países com baixo IDH.  

                                                 
58

 Esse processo baseava-se na generalização de Sen (1974): ωi = µi*(1− gi), em que ω é uma 
média de bem-estar,  µ a renda per capita e  g é o índice de Gini. Este rendimento modificado, ωi , 
é, então, usado como indicador da dimensão renda. Calcula-se o IDH ajustado a partir dele e dos 
indicadores das demais dimensões não modificados (UNDP, 1991). 
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Seu cálculo se util iza de um conjunto de índices co mpostos  

sensíveis à distribuição, part indo da medida de desigualdade de 

Atckinson, sendo calculado como “uma média geométrica das médias 

geométricas, calculadas separadamente para cada dimensão em 

relação a toda população” 59 (UNDP, 2010, p.226)  

Segundo o relatório, o IDHAD seria igual ao IDH se não 

houvesse desigualdade entre os indivíduos. No entanto, encontra -se 

em patamares infer iores ao IDH à medida que a desigualdade cresce.  

Desse modo, o IDH pode ser compreendido como um índice 

“potencial”,  e o IDHAD como o nível de desenvolvimento humano 

real. “A diferença ent re o IDH e o IDHAD mede a “perda” de 

desenvolvimento humano potencial, imputável à desigualdade”  

(UNDP, 2010, p.91).  

O RDH de 2010 expl ica ainda que equidade e IDH estão 

int imamente relacionados, sendo que os  países melhor c lassif icados 

tendem também a serem mais justos, o que faz com que seus IDHAD 

sejam mais próximos a seus próprios IDH. 
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 Para detalhes do cálculo ver Alkire e Foster (2010). 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Considerando o objetivo delineado no início dessa dissertação, 

a saber, apresentar a capabi li ty approach  de Sen e discutir  sua 

inf luência sobre o IDH, concluiu-se que tal abordagem fora resultante 

dos passos de Sen num caminho que se inicia com s ua visão sobre o 

nascimento da Economia, a part ir de duas raízes, uma ética e outra 

engenheira, e sua escolha de recuperar nas análises ec onômicas os 

elementos éticos que permit ir iam uma visão dessa ciência de modo 

mais abrangente do que o que predominou no século XX.  

Percebeu-se que a abordagem seniana se diferenciava de 

algumas teorias anteriores que lhe serviram como suporte , sobretudo 

por dar importância ao homem como f im e por considerar primordial o 

aspecto da liberdade, e percebeu-se ainda que sua f inalidade estava 

além do conceito de fel icidade, quando este é reduzido a ideia de 

util idade ou atrelado meramente a um dado montante de r enda.  

Ficou também evidente que a capability approach ,  ao colocar-

se como mais completa que o Util itarismo ou mais aberta do que 

teorias voltadas aos bens primários ou focada somente no 

crescimento econômico, se abr iu às crít icas e incompletudes.  

Nesse sentido, embora Sen advogue uma teor ia com visão em 

polít icas públicas, sua formação neoclássica o obrigou a tr i lhar o 

caminho metodológico aqui apresentado, não o desvencilhando da 

“alma” util itarista. Percebeu-se que o autor agregou o que encontrou 

de melhor nas teor ias c itadas no primeiro  capítulo, mas restr ingiu 

sua análise ainda ao ponto de vista do indivíduo. Ou seja, sair do 

foco no agente para a agência (conjunto de expressões de agentes), 

do um para o todo, não é um caminho explícito e claro na teori a 

seniana.  

Além disso, é complicado pensar na  agregação para realização 

de cálculos, pois não se consegue captar efetivamente a capabil ity 

para uma sociedade, uma vez que os aspectos da escolha,  e da 

liberdade de escolher, não são facilmente inferidos  nem mesmo 



86 

 

indiv idualmente. O que há, geralmente, é a possibil idade de cálculo a 

part ir de parte dos funct ionings achieved  (funcionamentos 

realizados). Isto signif ica que o elemento central da abordagem 

seniana dif icilmente será avaliado na prática de forma completa. 

Com relação ao uso do PIB ou da renda na inferência do 

progresso ou desenvolvimento humano, evidenciou -se apenas o que 

tem se consagrado na teoria;  isto é, que embora a dimensão 

econômica seja importante, ela sozinha não basta. O crescimento 

econômico, usado como parâmetro para avaliações da condição 

humana por longo tempo, é uma só dimensão do desenvolvimento 

humano, que é mais abrangente .  

Sobre o indicador de desenvolvimento humano ( IDH) do PNUD, 

primeira tentativa a uma avaliação da condição humana mais ampla 

que as focadas no PIB, concluiu-se part ir  da abordagem do 

desenvolvimento humano, que carrega em si a forma de pensar de 

Sen, pautada nas capabilit ies .  Mas, o fato de serem as pessoas 

bastante diferentes entre si dif iculta ou impossibil ita d efinir quais são 

os functionings  e capabilit ies  fundamentais para uma polít ica em prol 

do bem-estar, o que f ica evidente nas crít icas as dimensões e 

indicadores definidos para o IDH. 

Sen defendeu a impossibil idade de escolha dos functionings 

essenciais dizendo que “um dos principais méritos da abordagem é a 

necessidade de tratar essas questões de julgamento de um modo 

explícito, em vez de escondê- las em alguma estrutura implícita” 

(SEN, 2000, p.95). Ou seja, ele explica que a incompletude 

característ ica de sua abordagem é mais convincente do que as 

teorias que, se fechando em um variável focal, restringem o campo 

de estudo de modo a contribuir muito pouco para análises do “mundo 

real”. No entanto, vale lembrar que Sen crit icou Rawls exatamente 

pelo fato de que a diversidade entre os indivíduos não permit ir ia um 

consenso na escolha dos bens primários no estado inicial.   

Além disso, dada a deficiência ou ausência de dados 

disponíveis, mesmo na existência de consenso, a captação dos 
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functionings  pode apresentar problemas numa avaliação social , tal 

como se depreende da escolha de parte das variáveis do IDH . 

É válido dizer que a simpl icidade do IDH, trabalhando apenas 

com três dimensões, fez com que Ul Haq, Sen e os ideal izadores 

desse indicador alcançassem seu objetivo, que era desenvolver um 

indicador baseado no conceito de desenvolvimento humano, mas que 

rivalizasse com o PIB e t ivesse ampla difusão.  No entanto, é 

evidente que um indicador não é capaz representar o universo 

conceitual em que está imerso. Desse modo, o IDH permite uma 

aproximação com a teor ia, mas limita -se a apreensão de alguns 

poucos functionings achieved  e não das capabil it ies .   

 Além disso, percebeu-se que saber apenas o valor do IDH de 

um país como se sabe o valor do PIB, representa muito pouco do que 

o RDH trouxe de conhecimento nos últ imos vinte anos. O relatório de 

2010, por exemplo, apresentou, além dos indicadores citados neste 

trabalho, uma profunda análise por sub-grupo (dimensão), montando 

um IDH híbrido que contemplou os velhos sub-índices e a nova forma 

de cálculo (média geométrica), anal isando dados de 1970 até 2010,  

evidenciando tanto os progressos obtidos por grande parte dos 

países, quanto os problemas existentes;  chegando a sugerir  

caminhos para que “a liberdade para buscar o esti lo de vida que se 

considera valioso”  seja universal.  

Por f im, concluiu-se que o IDH carrega em si a essência 

conceitual da abordagem seniana, mas por l imitações tanto da teoria  

(a apreensão de capabi lit ies  para o indivíduo e, sobretudo, para a  

sociedade), quanto da prática  (dif iculdades com a escolha das 

variáveis e disponibil idades de dados confiáveis em grande escala ), 

se faz ainda necessário aprimoramento teór ico e grande melhoria 

técnica para uma avaliação rigorosa do progresso humano e para 

uma compreensão mais ampla do bem-estar das pessoas, embora se 

perceba que nos últ imos vinte anos já se fez grandes progressos 

nessa área.    
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