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que o tornam importante, em vez de restringi-Ia a alguns dos meios que, in ter

alia, desempenham um papel relevante 110 processo.
O desenvolvimento requer que se removam as pri ncipais fontes de privação

de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destitui-
ção social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou inter-
ferência excessiva de Estados repressivos. A despeito de aumentos sem preceden-
tes na opulência global, o mundo atual nega liberdades elementares a um grande
número de pessoas - talvez até mesmo à maioria. Às vezes a ausência de liber-
dades substantivas relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que
rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfató-
ria ou remédios para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de
modo apropriado, de ter acesso a água tratada ou saneamento básico. Em outros
casos, a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços
públicos e assistência social, como por exemplo a ausência de programas epide-
miológicos, de um sistema bem planejado de assistência médica e educação ou
de instituições eficazes para a manutenção da paz e da ordem locais. Em outros
casos, a violação da liberdade resulta diretamente de uma negação de liberdades
políticas e civis por regimes autoritários e de restrições impostas à liberdade de
participar da vida social, política e econômica da comunidade,

examinadas com um certo detalhamento neste livro - que a condição de agen-
te livre e susten tável emerge como um motor fundamental do desenvolvimen-
to. A livre condição de agente não só é, em si, uma parte "constitutiva" do desen-
volvimento, mas também contribui para fortalecer outros tipos de condições de
agente livres. As relações empíricas que são amplamente examinadas neste estu-
do associam os dois aspectos da idéia de "desenvolvimento como liberdade".

A ligação entre liberdade individual e realização de desenvolvimento social
vai muito além da relação constitutiva - por mais importante que ela seja. O
que as pessoas conseguem positivamente realizar é influenciado por oportuni-
dades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições habili-
tadoras como boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de ini-
ciativas, As disposições institucionais que proporcionam essas oportunidades
são ainda influenciadas pelo exercício das liberdades das pessoas, mediante a
liberdade para participar da escolha social e da tomada de decisões públicas que
impelem o progresso dessas oportunidades. Essas inter-relações também são
investigadas neste livro.

ALGUNS EXEMPLOS: LIBERDADE POLÍTICA E QUALIDADE DE VIDA

EFICÁCIA E INTERLIGAÇÕES
A importância de considerar a liberdade o principal fim do desenvolvi-

mento pode ser ilustrada com alguns exemplos simples. Embora o alcance total
dessa perspectiva somente possa emergir de uma análise muito mais ampla
(empreendida nos capítulos seguintes), a natureza radical da idéia de "desenvol-
vimento como liberdade" pode ser facilmente ilustrada com alguns exemplos
elementares.

Primeiro, no contexto das visões mais restritas de desenvolvimento -
como crescimento do PNB ou industrialização -, freqüentemente se pergunta
se determinadas liberdades políticas ou sociais, como, por exemplo, a liberdade
de participação ou dissensão política ou as oportunidades de receber educação
básica, são ou não são "conducentes ao desenvolvimento". À luz da visão mais
fundamental de desenvolvimento como liberdade, esse modo de apresentar a
questão tende a passar ao largo da importante concepção de que essas liberda-
des substantivas (ou seja, a liberdade de participação política ou a oportunidade

A liberdade é central para o processo de desenvolvimento por duas razões:

1) A razão avaliatóría: a avaliação do progresso tem deser feitaverificando-se pri-
mordialmente se houve aumento das liberdades das pessoas.
2) A razão da eficácia: a realização do desenvolvimento depende inteiramente da
livrecondição de agente das pessoas,

Já destaquei a primeira motivação: a razão avaliatória para concentrar-se
na liberdade. Para entendermos a segunda, a da eficácia, precisamos observar as
relações empíricas relevantes, em particular as relações mutuamente reforçado-
ras entre liberdades de tipos diferentes, Édevido a essas inter-relações-que são
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de receber educação básica ou assistência médica) estão entre os componentes
constitutivos do desenvolvimento. Sua relevância para o desenvolvimento não
tem de ser estabeleci da a posteriori, com base em sua contribuição indireta para
ocrescimento do PNB ou para a promoção da industrialização. O fato éque essas
liberdades e direitos também contribuem muito eficazmente para o progresso
econômico; essa relação será amplamente examinada neste livro. Mas, embora
a relaçãocausal seja de fato significativa, a justificação das liberdades e direitos
estabelecida por essa ligação causal é adicional ao papel diretamente coristituti-

vo dessas liberdades no desenvolvimento.
Um segundo exemplo relaciona-se à dissonância entre a renda per capita

(mesmo depois da correção para variação de preços) e a liberdade dos indiví-
duos para ter uma vida longa e viver bem. Por exemplo, os cidadãos do Gabão,
Áfricado Sul, Namíbia ou Brasil podem ser muito mais ricos em termos de PNB

per capita do que os de Sri Lanka, China ou do Estado de Kerala, na Índia, mas
neste segundo grupo de países as pessoas têm expectativas de vida substancial-
mente mais elevadas do que no primeiro.

Com um tipo diferente de exemplo, é comum o argumento de que, nos
Estados Unidos, os afro-americanos são relativamente pobres em comparação
com os americanos brancos, porém são muito mais ricos do que os habitantes
do TerceiroMundo. No entanto, é importante reconhecer que os afro-america-
nos têm uma chance absolutamente menor de chegar à idade madura do que as
peSSoasque vivem em muitas sociedades do Terceiro Mundo, como China, Sri
Lankaou partes da Índia (com diferentes sistemas de saúde, educação e relações
comunitárias). Se a análise do desenvolvimento for relevante inclusive para os
países mais ricos (neste livro procura-se demonstrar que ela efetivamente é), a
presença desses contrastes intergrupais no âmbito de países mais ricos pode ser
considerada um aspecto importante da concepção de desenvolvimento e sub-
desenvolvimento.

tribuir para o elevado crescimento econômico e o progresso econômico global
tem sido ampla e acertadamente reconhecida na literatura contemporânea
sobre desenvolvimento. No entanto, seria um erro ver o mecanismo de merca-
do apenas como um derivativo. Como observou Adam Smith, a liberdade de
troca e transação é ela própria uma parte essencial das liberdades básicas que as
pessoas têm razão para valorizar.

Ser genericamente contra os mercados seria quase tão estapafúrdio quanto
ser genericamente contra a conversa entre as pessoas (ainda que certas conver-
sas sejam claramente infames e causem problemas a terceiros - ou até mesmo
aos próprios interlocutores). A liberdade de trocar palavras, bens ou presentes
não necessita de justificação defensiva com relação a seus efeitos favoráveis mas
distantes; essas trocas fazem parte do modo como os seres humanos vivem e
interagem na sociedade (a menos que sejam impedidos por regulamentação ou
decreto). A contribuição do mecanismo de mercado para o crescimento econô-
mico é obviamente importante, mas vem depois do reconhecimento da impor-
tância direta da liberdade de troca - de palavras, bens, presentes.

Acontece que a rejeição da liberdade de participar do mercado de traba-
lho é uma das maneiras de manter a suj eição e o cativeiro da mão-de-obra, e a
batalha contra a privação de liberdade existente no trabalho adscr itício" é
importante em muitos países do Terceiro Mundo hoje em dia por algumas das
mesmas razões pelas quais a Guerra Civil americana foi significativa. A liber-
dade de entrar em mercados pode ser, ela própria, uma contribuição importan-
te para o desenvolvimento, independentemente do que o mecanismo de mer-
cado possa fazer ou não para promover o crescimento econômico ou a
industrialização. De fato, o elogio ao capitalismo feito por Karl Marx (que não
foi nenhum grande admirador do capitalismo em geral) e sua caracterização
(em O capital) da Guerra Civil americana como "o grande evento da história
contemporânea" relacionam-se diretamente à importância da liberdade do
contrato de trabalho em oposição à escravidão e à exclusão forçada do merca-
do de trabalho. Como veremos, entre os desafios cruciais do desenvolvimento
em muitos países atualmente inclui -se a necessidade de libertar os trabalhado-TRANSAÇÕES, MERCADOS E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE ECONÔMICA

Um terceiro exemplo relaciona-se ao papel dos mercados como parte do
processo de desenvolvimento. A capacidade do mecanismo de mercado de con-

,..Bound labor, traduzido aqui como "trabalho adscritício", indica a existência de algum tipo de
coação para que uma pessoa viva e trabalhe em determinada propriedade, impedindo-a de ofere-
cer seu trabalho no mercado. (N. T.)
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res de um cativeiro explícito ou impl ícito que nega o acesso ao mercado de tra-
balho aberto. De modo semelhante, a negação do acesso aos mercados de pro-
dutos freqüentemente está enr re as privações enfrentadas por muitos peque-
nos agricultores e sofridos produtores sujeitos à organização e restrições
tradicionais. A liberdade de participar do intercâmbio econômico tem um
papel básico na vida social.

A finalidade dessa consideração muitas vezes negligenciada não é negar a
importância de julgar O mecanismo de mercado de um modo abrangente, com
todos' os seus papéis eefeitos, inclusive osde gerar crescimento econômico e,em
muitas circunstâncias, até mesmo a eqüidade econômica. Também temos de
examinar, por outro lado, a persistência de privações entre segmentos da comu-
nidade que permanecem excluídos dos benefícios da sociedade orientada para
o mercado, e os juízos, inclusive as críticas, que as pessoas podem fazer sobre
diferentes estilos de vida e valores associados à cultura dos mercados. Na visão
do desenvolvimento como liberdade, osargumentos de diferentes lados têm de
ser apropriadamente considerados e avaliados. É difícil pensar que qualquer
processo de desenvolvimento substancial possa prescindir do uso muito amplo
de mercados, mas isso não exclui o papel do custeio social, da regulamentação
pública ou da boa condução dos negócios do Estado quando eles podem enri-
quecer - ao invés de empobrecer - a vida humana. A abordagem aqui adota-
da propõe um modo mais amplo e mais inclusivo de ver os mercados do que o
freqüentemente invocado, seja para defender, seja para criticar o mecanismo de
mercado.

Termino esta série de exemplos com outro extraído diretamente de uma
recordação de infância. Eu tinha uns dez anos. Certa tarde, estava brincando no
jardim de minha casa na cidade de Dhaka, hoje capital de Bangladesh, quando
um homem entrou pelo portão gritando desesperadamente e sangrando muito.
Fora esfaqueado nas costas. Era a época em que hindus e muçulmanos mata-
vam-se nos conflitos grupais que precederam a independência e a divisão de
Índia e Paquistão. Kader Mia, o homem esfaqueado, era um trabalhador diaris-
ta muçulmano que viera fazer um serviço em uma casa vizinha - por um paga-
mento ínfimo - e fora esfaqueado na rua por alguns desordeiros da comunida-
de hindu majoritária naquela região. Enquanto eu lhe dava água e ao mesmo
tempo gritava pedindo ajuda aos adultos da casa - e momentos depois,

enquanto meu pai O levavaàs pressas para o hospital-, Kader ivlia não parava
de nos contar que sua esposa lhe dissera para não entrar em uma área hostil
naquela época tão conturbada. Mas Kader Mia precisava sair em busca de traba-
lho e um pouco de dinheiro porque sua família não tinha o que comer. A pena-
lidade por essa privação de liberdade econômica acabou sendo a morte, que
ocorreu mais tarde no hospital.

Essa experiência foi devastadora para mim. Ela me fez refletir, tempos
depois, sobre o terrível fardo das identidades estreitamente definidas, incluindo
as firmemente baseadas em comunidades e grupos (terei oportunidade de dis-
correr sobre isso neste livro). Porém, de um modo mais imediato, ela também
ressaltou o notável fato de que a privação de liberdade econômica, na forma de
pobreza extrema, pode tornar a pessoa uma presa indefesa na violação de outros
tipos de liberdade. Kader Mia não precisaria ter entrado em uma área hostil em
busca de uns rníseros trocados naquela época terrível se sua família tivesse con-
dições de sobreviver de outra forma. A privação de liberdade econômica pode
gerar a privação de liberdade social, assim como a privação de liberdade social
ou política pode, da mesma forma, gerar a privação de liberdade econômica.

ORGANIZAÇÕES E VALORES

Muitos outros exemplos podem ser dados para ilustrar como faz diferença
adotar a visão do desenvolvimento como um pró cesso integrado de expansão de
liberdades substantivas interligadas. É essa visão que apresentamos, esmiuçamos
e utilizamos neste livro para investigar o processo de desenvolvimento integran-
do considerações econômicas, sociais e políticas. Uma abordagem ampla desse
tipo permite a apreciação simultânea dos papéis vitais; no processo de desenvol-
vimento, de muitas instituições diferentes, incluindo mercados e organizações
relacionadas ao mercado, governos e autoridades locais, partidos políticos e
outras instituições cívicas, sistema educacional e oportunidades de diálogo e
debate abertos (incluindo o papel da mídia e outros meios de comunicação).

Essa abordagem nos permite ainda reconhecer o papel dos valores sociais
e costumes prevalecentes, que podem influenciar as liberdades que as pessoas
desfrutam e que elas estão certas ao prezar. Normas comuns podem influenciar
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características sociais como a igualdade entre os sexos.u natureza dos cuidados
dispensados aos filhos, o tamanho da família e os padrões de fecundidade, o tra-
tamento do meio arnbien te e muitas outras. Os valores prevalecentes e os costu-
mes sociais também respondem pela presença ou ausência de corrupção e pelo
papel da confiança nas relações econômicas, sociais ou políticas. O exercício da
liberdade é mediado por valores que, porém, por sua vez, são influenciados por
discussões públicas e interações sociais, que são, elas próprias, influenciadas
pelas liberdades de participação. Cada uma dessas relações merece um exame
mll1UCIOSO.

O fato de que a liberdade de transações econômicas tende a ser tipica-
mente um grande motor do crescimento econômico tem sido muitas vezes
reconhecido, embora continuem a existir críticos veementes. É importante
não só dar o devido valor aos mercados, mas também apreciar o papel de
outras liberdades econô micas, sociais e políticas que melhoram e enriquecem
a vida que as pessoas podem levar. Isso influencia até mesmo questões contro-
vertidas como o chamado problema populacio nal. O papel da liberdade nà
moderação das taxas de fecundidade excessivamente elevadas é um tema
sobre o qual há muito tempo existem opiniões contrárias. No século XVIII,

enquanto o grande raciona lista francês Condorcet esperava que as taxas de
fecundidade dimin uíssern com "o progresso da razão", de modo que mais
segurança, mais educação e mais liberdade de decisões refletidas viessem a
refrear o crescimento populacional, seu contemporâneo Thornas Robert "
Malthus tinha opinião radicalmente diferente. De fato, Malthus afirmou:
"Nada fazsuporque qualquer coisa além da dificuldade de obter com adequa-!
da abundância as necessidades da vida venha a indispor esse maior número de I
pessoas a c~~ar-se ~e~o, ou a incapacitá-Ias de criar CO~l saúde as famílias mais I
numerosas. Os mentos comparativos dessas duas posições díspares - basea- 1
das, respectivamente, na liberdade assessorada pela razão e na coerção econô-
mica - serão investigados mais adiante neste estudo (as evidências fazem a
balança pender mais para Condorcet, como procurarei demonstrar). Mas é
particularmente importante reconhecer que essa controvérsia específica é
apenas um exemplo do debate entre as abordagens do desenvolvimento favo-
ráveis e contrárias à liberdade, que vem sendo travado há muitos séculos. Esse
debate ainda se mostra muito ativo de várias' formas.
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INSTITUIÇÕES E LIBERDADES INSTRUMENTAIS

Cinco tipos distintos de liberdade vistos de urna perspectiva "instrumen-
tal", são investigados particularmente nos estudos empíricos a seguir. São eles:
(1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades sociais, (4)

garantias de transparência e (5) segurança protetora. Cada um desses tipos dis-
tintos de direitos e oportunidades ajuda a promover a capacidade geral de uma
pessoa. Eles podem ainda atuar cornplementando-se mutuamente. As políticas
públicas visando ao aumento das capacidades humanas e das liberdades subs-
tantivas em geral podem funcionar por meio da promoção dessas liberdades
distintas mas inter-relacionadas, Nos capítulos a seguir, examinaremos cada um
desses tipos de liberdade - ..e as instituições envolvidas - e discutiremos as rela-
ções entre eles. Haverá oportunidade também de investigar seus respectivos
papéis na promoção de liberdades globais para que as pessoas levem o rnodo de
vida que elas com razão valorizam. Na visão do "desenvolvimento como liber-
dade", as liberdades instrumentais ligam-se umas às outras e contribuem com o
aumento da liberdade humana em geral.

Embora a análise do desenvolvimento precise, por um lado, ocupar-se de
objetivos e metas que tornam importantes as conseqüências dessas liberdades
instrumentais, é necessário igualmente levar em conta os encadeamentos emp í-

ricos que unem os tipos distintos de liberdade uns aos outros, fortalecendo sua
importância conjunta. Essas relações são fundamentais para uma compreensão
mais plena do papel instrumental da liberdade.

OBSERVAÇÃO FINAL

As liberdades não são apenas os fins primordiais do desenvolvimento, mas
também os meios principais. Além de reconhecer, fundamentalmente, a impor-
tância avaliatória da liberdade, precisamos entender a notável relação empírica
que vincula, umas às outras, liberdades diferente~. Liberdades políticas (na
forma de liberdade de expressão e eleições livres) ajudam a promover a seguran-
ça econômica. Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e
saúde) facilitam a participação econômica. Facilidades econômicas (na forma
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de oportunidades de participação no comércio e na produção) podem ajudar a
gerar a abundância individual, além de recursos públicos para os serviços
sociais. liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras.

Essas relações empíricas retorçam as prioridades valorativas. Pela antiqua-
da distinção entre "paciente" e "agente", essa concepção da economia e do pro-
cesso de desenvolvimento centrada na liberdade é em grande medida uma visão
orientada para o agente. Com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos
podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Não
precisam ser vistos sobretudo como beneficiários passivos de engenhosos pro-
gramas de desenvolvimento. Existe, de fato, uma sólida base racional para reco-
nhecermos o papel positivo da condição de agente livre e sustentável- e até
mesmo o papel positivo da impaciência construtiva.
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Não é incomum os casais discutirem a possibilidade de ganhar mais di-
nheiro, mas uma conversa sobre esse assunto por volta do século VIII a.c. é espe-
cialmente interessante. Nessa conversa, narrada no texto em sânscrito
Brihadaranyaka Upanishad, uma mulher chamada Maitreyee e seu marido,
Yajnavalkya, logo passam para uma questão maior do que os caminhos e modos
de se tornarem mais ricos: Em que medida a riqueza os ajudaria a obter o que eles
desejavam?' Maitreyee quer saber se, caso "o mundo inteiro, repleto de riquezas",
pertencesse só a ela, isso lhe daria a imortalidade. "Não", responde Yajnavalkya,
"a sua vida seria como avida das pessoas ricas. Não há, no entanto, esperança de
imortalidade pela riqueza." Maitreyee comenta: "De que me serve isso, se não me
torna imortal?".

A pergunta retórica de Maitreyee tem sido citada inúmeras vezes na
filosofia religiosa indiana para ilustrar a natureza das tribulações humanas e as
limitações do mundo material. Meu ceticismo quanto às questões do outro
mundo é grande demais para que as frustrações mundanas de Maitreyee me
levem a discuti-Ias, mas há um outro aspecto nesse diálogo que tem um interesse
muito imediato para a economia e para a compreensão da natureza do desen-
volvimento. Esse aspecto diz respeito à relação entre rendas e realizações, entre
mercadorias e capacidades, entre nossa riqueza econômica e nossa possibili-

27

7

Carla
Text Box




