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AMARTYA SEN, A IDEIA DE JUSTIÇA: 
UMA RECENSÃO
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1.  NOTA BIOGRÁFICA

Amartya Sen, nascido em 3 de Novembro de 1933, é actualmente Professor de Filosofia e 
de Economia na Universidade de Harvard.

O seu nome ganhou notoriedade internacional quando em 1998 ganhou o Prémio Nobel da 
Economia.

Nascido em Santiniketan, na Índia, Amartya Sen estudou no Presidency College em Calcutá, 
Índia, e no Trinity College, em Cambridge, mantendo a cidadania indiana.  Foi ainda Professor de 
Economia Política na Universidade de Oxford tendo antes leccionado na Universidade de Deli e 
na London School of Economics.

Foi Presidente honorário da OXFAM (www.oxfam.org), uma confederação internacional de 
referência englobando 14 organizações não-governamentais que trabalham conjuntamente em 99 
países de todo o mundo de modo a encontrar respostas duradouras para minorar os problemas 
da pobreza e da injustiça.

Os seus livros foram traduzidos em mais de trinta línguas e incluem títulos como “Escolha 
Colectiva e Estado Social” (1970), “Desenvolvimento como Liberdade” (1999), “O Indiano Argu-
mentativo” (2005) e “Identidade e Violência” (2006), entre outros.  As suas investigações têm 
um vastíssimo espectro abrangendo aspectos das ciências económicas, da filosofia e da teoria 
da decisão.

Com a presente obra, o autor oferece a sua perspectiva relativamente a um tema recorrente 
na área das Ciências Sociais desde Platão, o da Teoria da Justiça1.

2.  INTRODUÇÃO

O livro em apreço foi acolhido com verdadeiro entusiasmo pela comuni-
dade científica e pelos “media” tendo o “The Times” consagrado Sen como 
“um dos grandes pensadores da nossa era” e Hilary Putnam referido constituir 
esta obra “uma das contribuições mais importantes para o tema desde que 
apareceu a Teoria da Justiça de Rawls, em 1971”.

Ao longo do mesmo, Sen demarca-se fortemente da tradição contratua-
lista geradora de uma percepção que designa de institucionalismo transcen-

1 Poderosamente argumentativa e alicerçada numa erudição cosmopolita, que incorpora as 
raízes indianas do autor, a presente obra pode ser abordada a partir de múltiplas cambian-
tes e de diversas perspectivas; trata-se aqui de alinhar apenas uma hipótese de recensão, 
essencialmente descritiva e meramente perfunctória, do pensamento nela expresso.



240  José Igreja Matos 

JULGAR - N.º 13 - 2011 Coimbra Editora ®

dental que caracteriza o pensamento de Hobbes, Rousseau e Kant ou actual-
mente de Dworkin e Nagel e cuja expressão contemporânea está presente 
naquela que o próprio considera ser uma obra maior de filosofia política do 
século XX, "Uma Teoria da Justiça", de John Rawls.

Na perspectiva de justiça apresentada, defende-se a existência de “ina-
dequações cruciais” em todas aquelas teorias que se centram nas instituições 
em lugar de se focar nas “vidas reais” que as pessoas conseguem construir2.  
Embora se aceite que hoje predomina um conceito de teoria da justiça domi-
nado precisamente por esse institucionalismo transcendental, entende-se que 
este reduz muitas das questões essenciais da justiça “a uma retórica vazia 
— ainda que reconhecidamente bem intencionada”3.

Assim, sublinha-se a importância de, neste mundo global e desigual, “nos 
aplicarmos a tentar impedir os casos de injustiça manifesta, ao invés de sair-
mos em busca do que é perfeitamente justo”4.

Importa operar uma grande e substancial viragem face a essas teorias rigidi-
ficadas procurando dar respostas às pessoas em concreto que hoje, por todo o 
mundo, se sentem vilpendiadas, sendo esse, para Sen, o objecto fulcral deste livro.

Desse modo, urge que nas questões relativas à justiça nos concentremos, 
primeiro, sobre as avaliações das realizações sociais, ou seja, o que efectivamente 
vai acontecendo que contribua para o combate à injustiça na Terra em lugar de 
apreciar apenas as instituições e, em segundo lugar, sobre aspectos parcelares 
de carácter comparativo que permitam um efectivo reforço da justiça5.

Falar da justiça, se é que se quer tratar efectivamente de coisas práticas, 
não pode deixar de ser um debate permanente a propósito de comparações, 
procurando ir continuamente mais além até onde for possível.  Percebendo, 
como ponto de partida, que a identificação da injustiça é algo de central para 
a própria ideia de justiça6.

3.  IDEIAS-CHAVE DA OBRA: O NITI E O NYAYA

Para melhor perceber o contraste entre uma visão da justiça que se 
centra em meros arranjos sociais e na reforma das instituições e uma outra 

2 Sen, Amartya, A ideia de Justiça, Almedina Editora, Novembro de 2010, p. 14.
3 Ibidem, p. 67.  Nos últimos anos, tem vindo a crescer a insatisfação com o paradigma meto-

dológico dominante, inspirado em Rawls, relativamente à teorização da justiça, sobretudo 
pela inabilidade deste em apontar caminhos que sejam úteis para as circunstâncias do mundo 
real em que vivemos.  Assim, exemplificando, para além desta obra, veja-se Baier, Annete, 
Theory and Reflective Practices, Essays on Mind and Morals (London: Methuen, 1985), 
McCarthy, Thomas, Political Philosophy and Racial Injustice: From Normative to Critical Theory, 
Cambridge MA, MIT Press, 2004, ou o próprio Sen, What Do We Want from a Theory of Jus-
tice?, Journal of Philosophy, 103, Ano 2006, p. 215-238. 

4 Ibidem, p. 61. 
5 Ibidem, p. 536.
6 Sintomaticamente, logo a abrir o prefácio deste livro, cita-se Dickens para enfatizar, a propó-

sito do mundo das crianças: “nada há que seja mais finamente percebido e sentido do que 
a injustiça” — ibidem, p. 9.
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que se preocupa com a justiça realizada, Sen apela a uma antiga distinção, 
provinda da literatura sânscrita, sobre ética e jurisprudência: o niti e o nyaya, 
ambos significando justiça no sânscrito clássico.

O termo niti surge, sobretudo, quando se pretende aludir a regras e a 
características organizacionais ou ainda à correcção de comportamentos.  Por 
sua vez, o nyaya corresponde a um conceito compreensivo que aponta para 
a justiça realizada; se bem que não se escamoteie a importância das institui-
ções, regras e organizações, o papel destas deve ser enquadrado numa 
análise mais abrangente que se ligue ao mundo que realmente emerge e se 
produz perante nós e não apenas às normas que existam entre nós.

Ora, este nyaya alerta-nos permanentemente para a existência de razões 
de justiça plurais implicando que uma teoria da justiça deixe sempre espaço 
para considerações não concordes no interior do seu corpo sem com que, 
com isso, se transforme numa teoria incoerente ou inútil7.

Para ilustrar este problema, é-nos dado um exemplo em que o leitor é 
convidado a decidir qual de entre três crianças — Ana, Bernardo e Carla — 
deverá ficar com uma flauta sobre a qual discutem.  Ana reivindica a flauta com 
fundamento no facto de ser a única que a sabe tocar, Bernardo alega que é o 
único dos três que é tão pobre que não tem quaisquer brinquedos, podendo 
ser a flauta algo com que finalmente possa brincar, e, por sua vez, Carla argu-
menta que trabalhou, durante meses, com afinco, para construir a flauta com 
as suas próprias mãos, daí que deva ser ela a dona do que fez.

Por mais fundamentada que seja a opção do leitor, o factor nuclear que Sen 
pretende demonstrar é que uma razão imparcial, um qualquer arranjo ou contrato 
social que se pretenda erigir, seja utilitarista, libertário, igualitarista económico ou 
outro, não permitirá atingir uma solução que se imponha decisivamente às demais.

“Não vivemos num mundo de tudo ou nada!”8 e, por isso, nada impede 
que uma teoria da justiça possa gerar uma graduação incompleta de vias 
alternativas de decisão e que uma graduação parcial concordada se pronun-
cie definitivamente nuns casos e noutros permaneça em silêncio.

Afirma-se, portanto, que o que confere congruência a uma conclusão 
derivada de uma argumentação aberta e imparcial9 pode desembocar numa 
ordenação parcial, tratando de comparações de justiça, como historicamente 
aconteceu quando Adam Smith ou Condorcet sustentaram que os argumentos 
a favor da abolição da escravatura se sobrepunham aos da sua manutenção 

7 Ibidem, p. 519-520.
8 Ibidem, p. 521.
9 Aqui Sen recorre, enquanto forte inspiração, à figura do “espectador imparcial”, de Adam 

Smith, entendida como um mecanismo de escrutínio e discussão pública mas que não busca 
necessariamente um acordo total ou a unanimidade.  Neste sentido, ao diferir da visão de 
Rawls em que a noção de imparcialidade é fechada, Sen remete-nos para aquela que é 
considerada a obra-prima de Adam Smith, Teoria dos sentimentos morais, publicada pela 
primeira vez em 1759, tendo comemorado há pouco os 250 anos de edição, disponível, em 
português, numa publicação de 1999, da editora Martins Fontes.

1
6
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sem que com essa tomada de posição fosse necessário obter consensos 
globais sobre um perfil da sociedade perfeitamente justa.

O contratualismo padece de uma crença absoluta na capacidade unifi-
cadora da razão.  Todavia, como resulta deste exemplo da flauta, podem ser 
múltiplas as razões para que os julgamentos justificados racionalmente resul-
tem em situações opostas.

Além disso, uma justiça em termos de niti, em detrimento do nyaya, tende 
a desvalorizar a importância dos processos sociais, onde se incluem os deve-
res e as responsabilidades individuais.  Ou seja, em linha com o propugnado 
por J.Habermas10, em nenhuma circunstância, uma teoria da justiça poderá 
ignorar o processo através do qual um eventual estado de coisas emerge.

Sen cita o exemplo do candidato presidencial que se preocupa não 
apenas em vencer mas em faze-lo com lisura e equidade ou ainda, no âmbito 
mais específico do Direito, a situação daquele cidadão que foi arbitrariamente 
detido, sem lhe ser concedido um direito ao contraditório, muito embora tenha 
sido ele a cometer, de facto, um hediondo crime de homicídio.

Para uma justiça vista como nyaya não basta uma preocupação mera-
mente consequencialista que desvalorize as preocupações deontológicas 
subjacentes ao processo decisório e isto mesmo que os resultados sociais 
sejam finalmente positivos.

4.  DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E OBJECTIVIDADE ÉTICA

A ideia de justiça tem uma particular conexão com a prática da demo-
cracia, entendida esta como “governo pela discussão”, expressão compreen-
dida a partir da teorização de John Stuart Mill.

Sublinhe-se que a democracia não é apenas vista em termos de reivin-
dicação de uma votação pública, que se esgota nas eleições e na lei das 
maiorias (no fundo apenas o entendimento niti da democracia), sendo antes 
definida, na expressão de Rawls, como “o exercício da razão pública”.

Daí que as questões centrais que definem as democracias modernas sejam 
a participação politica, o diálogo e a interacção cidadã sendo que as exigências 
da justiça apenas podem ser apreciadas com a ajuda de uma argumenta-
ção e deliberação públicas as quais, por sua vez, são constitutivas da própria 
ideia de democracia11.  Somente avaliações apoiadas nos produtos concretos 
das diferentes situações, a partir de um debate aberto, bem informado e diver-
sificado, é que podem fazer avançar a luta contra a injustiça.

10 Como é consabido, Habermas defende que o procedimento, para além dos resultados ou de 
razões substantivas, constitui um factor decisivo de legitimidade.

11 Ibidem, p. 431.  A pluralidade de vozes que definem a democracia implica uma necessidade 
de compensação (ou contra-balanço) através da afirmação de distintas instituições sociais, com 
arrimo na comunidade mais que no ordenamento formal, de um “countervaling power”, expres-
são cunhada por John Kenneth Galbraith (1908-2006).  Vide J. K. Galbraith, American Capitalism, 
The Concept of Countervailing Power, Boston, Houghton Mifflin, 1952, disponível em português 
sob o título Capitalismo Americano: o conceito do poder compensatório, Editora Novo Século.
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Por outra via, é fundamental assegurar a visibilidade da justiça de modo a 
que o sistema judicial possa estar apto a suportar o devido escrutínio público12.

A liberdade democrática tem, pois, um papel central no reforço da justiça 
social; porém, este processo não é automático e requer um activismo forte por 
parte dos cidadãos que estejam dispostos a envolver-se na vida pública.

O sucesso da democracia não assenta na criação de uma perfeita estru-
tura institucional; há-de depender decisivamente dos reais padrões de com-
portamento e de funcionamento das interacções politicas e sociais.

A este propósito, na teorização de Sen, entronca também a importância 
dos direitos humanos, incluindo neles claramente os direitos económicos e 
sociais, como pretensões éticas ligadas constitutivamente à importância da 
liberdade humana.  Donde, Sen procura densificar a teoria de Rawls na des-
crição da distribuição de bens para uma sociedade justa ao centrar-se no que 
designa como distribuição equitativa das liberdades, conceito para o qual é 
necessária a existência de direitos políticos (democracia), liberdades (liberdade 
de expressão, de mercado, de iniciativa, etc.) mas também direitos sociais 
(educação, saúde, etc.), todos vivenciados de um modo interdependente.  Desta 
forma, Sen não só afasta o suposto antagonismo entre liberdade e igualdade 
como indica meios para se obter um incremento das liberdades, vistas enquanto 
critério de aferição das desigualdades: investimentos públicos em educação, 
protecção dos direitos políticos e das liberdades públicas, dinamismo da socie-
dade civil, transparência e escrutínio do poder público, etc.

5.  CONCLUSÃO — OS JUSTOS13

Ao rejeitar a ideia de uma ordem racionalmente justa Sen rejeita igual-
mente o que chama de paroquialismo de procedimentos14: não se trata de 

12 Ibidem, p. 514-515.
13 Esta distinção de Sen entre o niti e o nyaya convoca necessariamente, com poderosas resso-

nâncias históricas e literárias, por exemplo, o conceito aristotélico de Phrônesis, isto é, a 
sabedoria prática que permite a concretização da ética.  Como se lê no Livro II da Ética a 
Nicomaco: “As coisas que temos de aprender antes de fazer, aprendemo-las fazendo-as.  Por 
exemplo, os homens tornam-se construtores construindo, e tornam-se citaristas tocando cítara; 
da mesma forma tornamo-nos justos praticando actos justos”.  Do mesmo modo, importa 
chamar à colação a distinção entre a justiça e os justos, recordando a peça Os Justos, de 
Albert Camus, editada pela Livros do Brasil, com prefácio de António Quadros em que, a 
propósito do texto teatral, este afirma “O ideal da justiça está longe de assegurar a realização 
da justiça. (…) Em conclusão — o que vale mais é o justo e não a justiça.”.

 Veja-se ainda sobre uma avaliação da justiça que historicamente se vai centrando na análise 
concreta do labor daqueles que nela trabalham, evoluindo de uma “justiça institucional” para 
uma “justiça pragmática”, FRYDMAN Benoît, L’ evolution des critères et des modes de contrôle 
de la qualité des décisions de justice, Working Papers do Centro Perelman de filosofia de direito 
n.º 2007/4, disponível em http://www.philodroit.be/IMG/pdf/WP-2007-4-BFrydman.pdf, acedido 
em 31.12.2010, em especial p. 12, e LÚCIO, Álvaro Laborinho, A Justiça e os justos, Conversas 
com Maria José Braga, Edição do Centro Cultural do Alto Minho, 1999.

14 A propósito da relevância das perspectivas longínquas na aferição da justiça numa realidade 
local e sublinhando a ausência de uma imparcialidade aberta nos EUA a respeito da manu-
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imaginar que a justiça é um valor relativo a cada cultura e, portanto, inco-
mensurável.

Ao contrário, o importante é que o debate público15, feito a uma escala 
internacional (naquilo que é designado como “os olhares da humanidade”), 
permita que diferentes ordens de justificação entrem em debate numa lógica 
que contrarie o perigo nefasto do isolamento.  Daí a fertilidade dos movimen-
tos sociais, mesmo os mais radicais.

O livro de Sen constitui seguramente uma das mais profundas críticas 
ao individualismo metodológico, claramente dominante nas ciências económi-
cas através de teses como a da escolha racional16; conforme se demonstra, 
os indivíduos podem ter preferências não estritamente egoístas mas que 
atendam, por exemplo, à justiça social ou ao bem-estar dos outros e não 
exclusivamente a estritos interesses pessoais.  Ora, teses como a de Arrow 
são inadequadas para tratar questões de justiça e equidade, ignorando situa-
ções de igualdade distributiva as quais Rawls e a sua noção de “justice as 
fairness” (justiça como equidade) devidamente assimilam17.

Na Ideia de Justiça de Sen repousa uma visão do ser humano como 
protagonista do seu devir, propenso a indignar-se contra a injustiça, voltado 
a ampliar a liberdade a partir de um debate racional e nunca entendida como 
um mero produto ideal de instituições “perfeitas” que desembocam em meros 
“castelos no ar”18.

A luta permanente contra a injustiça envolve uma deliberação intencional 
que promova realizações humanas capazes de enriquecer a vida.  Tal inten-
ção implica traços concretos de organização social (o que Sen denomina de 
capacitações) como o acesso à educação, à saúde e ao trabalho digno e 
também uma relação com a natureza que assuma responsabilidades ambien-
tais e promova a preservação dos ecossistemas.

O núcleo de uma avaliação sobre os tempos actuais deve ser focado 
nas vidas reais dos indivíduos, nas liberdades de que desfrutam e no poder 

tenção da pena de morte, é referida, pela negativa, a forte critica feita pelo Presidente do 
Supremo Tribunal americano, John G. Roberts, Jr. ao facto de esse Tribunal ter, por maioria, 
decidido pela rejeição da pena de morte estando em causa um menor na medida em que 
foi citada, para fundamentar a decisão contestada por Roberts, jurisprudência estrangeira, no 
caso alemã.  Como sublinha Sen, pretender que os tribunais nacionais não prestem atenção 
às decisões de outros tribunais, como defendia esse juiz, seria o mesmo que defender a 
impossibilidade da sociedade civil americana valorar as ideias de estrangeiros como Jesus 
Cristo, Mohandas Gandhi ou Nelson Mandela.

15 Sobre a denominada teoria da argumentação pública, leia-se Bruce Ackerman, Social Justice 
in the Liberal State, New Haven, Yale University Press, 1980, com uma tradução espanhola 
publicada em 1993 pelo Centro de Estúdios Constitucionais, Madrid. 

16 Como indica o próprio Sen, a obra clássica em matéria de teoria de escolha social é a 
monografia de Kenneth Arrow, Social Choice and Individual Values de 1951, 2.ª edição, 1963, 
New Haven and London, Yale University Press. 

17 Na leitura de Rawls feita por Sen, a justiça deve ser vista sob a perspectiva das exigências 
colocadas pela equidade, pensada a partir das pessoas e prévia ao desenvolvimento dos 
princípios da justiça, sendo que estes são essencialmente dirigidos às instituições.

18 Na expressão feliz do recentemente desaparecido G. A. Cohen.
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real de poderem fazer, dotados das capacitações devidas, as opções que lhes 
sejam concretamente convenientes.

Uma teoria da justiça que se atem, como ponto base de partida, a um 
diagnóstico das injustiças, tendo uma concepção politica na sua génese, deve 
igualmente tomar em consideração, sem pressupostos excludentes, aquilo 
que o autor designa de “espíritos inflamados”, acolhendo a indignação e 
eventualmente a ira dos que denunciam situações de ultraje como motivações 
válidas para práticas argumentativas que possam escrutinar soluções para os 
problemas que subjazem a essa revolta.


