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APRESENTAÇÃO

Esta obra é resultado de pesquisas realizadas no curso de 
doutoramento junto a Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Minas Gerais, a qual em parceria com a Universidade Federal 
do Amapá, por meio de doutorado interinstitucional, oportunizou a 
qualificação de recursos humanos em pesquisa e docência na Região 
Norte do país. Assim, apresentamos artigos de jovens doutores que 
entregam à comunidade suas contribuições.

Os trabalhos dialogam pela via do reconhecimento de novos 
direitos num tempo de transição entre a modernidade e a contem-
poraneidade, onde o Direito é tido como principal vetor juntamen-
te com a Ciência. São atuais e importantes para a compreensão de 
complexas questões que reverberam em um mundo em vertiginosa 
transformação.

O diálogo que ora se oferece não fica restrito ao âmbito aca-
dêmico, mas alcança a práxis jurídica e social com o olhar voltado 
para o desenvolvimento da cidadania e o protagonismo de povos 
excluídos.

Enfim, além de oferecer à sociedade nacional e internacio-
nal o papel irradiador do pensamento jurídico, esta obra é uma pres-
tação de contas de 4 (quatro) anos de doutorado interinstitucional e 
de investimentos públicos provenientes da Fundação CAPES, vincu-
lada ao Ministério da Educação.

Boa leitura!

Organização
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DIREITO E DESENVOLVIMENTO
UMA RELAÇÃO ESTRATÉGICA

Linara Oeiras Assunção1

Iaci Pelaes dos Reis2

Sumário: Introdução; 1. A construção de 
uma abordagem jurídica do desenvolvi-
mento; 1.1. O papel do Direito no Desen-
volvimento; 1.2. Normatização interna-
cional do direito ao desenvolvimento; 1.3. 
Normatização constitucional brasileira do 
desenvolvimento; 2. A convergência entre 
desenvolvimento, democracia e liberda-
des individuais: visões de Joseph Stiglitz e 
Amartya Sen; Considerações finais; Refe-
rências bibliográficas.

Resumo: Este artigo propõe-se a debater o papel do direito no de-
senvolvimento das nações. Parte do pressuposto de que o bem-estar, 
o progresso econômico, a qualidade de vida e o desenvolvimento
civilizatório dependem de bases jurídicas seguras e organizadas. O
debate está assentado em uma abordagem qualitativa com enfoque
interpretativo e compreensivo e em uma pesquisa bibliográfica foca-
da em teóricos como Shapiro, Guimarães, Sen, Tamanaha, Trubek;
Santos, North e Stiglitz. Ao final, espera reforçar a necessidade de
uma mudança de percepção, na qual o desenvolvimento desloca-se
1  Professora Adjunta no Curso de Direito da Universidade Federal do Ama-
pá. Doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre 
em Direito Ambiental e Políticas Públicas pela Universidade Federal do 
Amapá. Coordenadora do Projeto de Pesquisa “Caleidoscópio Tucuju do 
Direito: as leis e a garantia dos direitos fundamentais no século XXI”.
2   Professor Adjunto no Curso de Direito da Universidade Federal do Ama-
pá. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Promo-
tor de Justiça do Ministério Público do Amapá.
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de uma perspectiva meramente descritiva e centrada na acumulação 
bruta de riquezas por uma sociedade para uma concepção normati-
va e jurídica, focada em uma dimensão moral de justiça com ênfase 
nos princípios da igualdade e da liberdade.

Palavras-chave: Direito e Desenvolvimento; Direito do Desenvol-
vimento; Direito ao Desenvolvimento; Desenvolvimento como li-
berdade.

Abstract: This article proposes to discuss the role of law in the de-
velopment of nations. It’s based on the assumption that well-being, 
economic progress, quality of life and civilization development de-
pend on secure and organized legal bases. The discussion is based 
on a qualitative approach with an interpretive and comprehensive 
focus and in a bibliographical research focused on such theoreti-
cians as Shapiro, Guimarães, Sen, Tamanaha, Trubek; Santos, North 
and Stiglitz. In the end, it hopes to reinforce the need for a change 
of perception, in which development shifts from a purely descrip-
tive perspective and focuses on the gross accumulation of wealth 
by a society towards a normative and juridical conception, focused 
on a moral dimension of justice with Emphasis on the principles of 
equality and freedom.

Keywords: Law and Development; Right of Development; Right to 
Development; Development as freedom.

Introdução

Dada a crescente complexidade das atuações do Estado, o 
direito tornou-se pré-requisito para o desenvolvimento de um país, 
assumiu um caráter estratégico em razão dos desafios para consoli-
dar planos de governo e efetivar políticas públicas. Mas para com-
preender esta relação, antes é preciso compreender o que é desen-
volvimento e, notadamente, compreendê-lo como um dever a ser 
perseguido pelos Estados e como um direito de todos os indivíduos.

Assim, destacamos a existência de estudiosos (Trindade, 
1993; Feitosa, 2013) que estimulam teoricamente as diferenças en-
tre: Direito do Desenvolvimento e Direito ao Desenvolvimento. Para 
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Trindade (1993), o primeiro, com seus vários componentes3, emerge 
um sistema normativo internacional objetivo a regular as relações 
entre Estados juridicamente iguais mas economicamente desiguais 
e visando a transformação destas relações com base na coopera-
ção internacional (Carta das Nações Unidas, artigos 55-56) e em 
considerações de equidade, de modo a remediar os desequilíbrios 
econômicos entre os Estados e a proporcionar a todos os Estados – 
particularmente os países em desenvolvimento. O segundo, como 
sustentado pela Declaração de 1986, e inspirado em disposições de 
direitos humanos tais como o artigo 28 da Declaração Universal 
de 1948 e o artigo 1º de ambos os Pactos de Direitos Humanos das 
Nações Unidas, afigura-se como um direito humano subjetivo, en-
globando exigências da pessoa humana e dos povos que devem ser 
respeitadas.

Para além desta distinção que vincula o primeiro a ideia de 
direito internacional do desenvolvimento e o segundo a categoria de 
direito humano subjetivo, Feitosa (2013) acredita que como direito 
econômico, o desenvolvimento se situa no âmbito das políticas pú-
blicas, internas ou internacionais, que abrangem os campos fiscal, 
trabalhista, de investimento nacional, de regulação da economia, etc. 
Por outro lado, como direito humano, sua natureza múltipla o apro-
xima da temática do desenvolvimento incluído no rol dos direitos de 
solidariedade4, preservado o sentido ético do vínculo, encarando-se 
o desenvolvimento para além de sua mera dimensão econômica ou 
de política econômica.

Essas diferenças têm uma contribuição propedêutica, con-
tudo o debate sobre a conexão entre “direito e desenvolvimento” e/
ou “lei e desenvolvimento” importa mais nesse momento. Estudos a 

3  Direito à autodeterminação econômica, soberania permanente sobre a ri-
queza e os recursos naturais, princípios do tratamento não-recíproco e pre-
ferencial para os países em desenvolvimento e da igualdade participatória 
dos países em desenvolvimento nas relações internacionais e nos benefícios 
da ciência e tecnologia.
4  Feitosa (2013), nessa altura, segue a linha doutrinária que entende o re-
conhecimento dos direitos humanos com base em gerações ou dimensões. 
Logo, o direito fundamental ao desenvolvimento estaria inserido dentro da 
3ª geração ou dimensão, junto com outros direitos, dentre os quais, desta-
cam-se: direito ao meio ambiente, à propriedade, à conservação do patri-
mônio histórico e cultural etc.
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respeito dessa conexão não são recentes, tampouco restritos aos pa-
íses ocidentais. Ao longo de décadas, o direito exerceu influência na 
busca e na manutenção do desenvolvimento. Isso é perceptível, seja 
considerando-o individualmente, seja considerando-o dentro de um 
conjunto de fatores que também são importantes para o desenvolvi-
mento (SHAPIRO, 2013).

Shapiro (2013) acredita que, por essa razão, toda a produção 
científica sobre “direito e desenvolvimento” e sobre “economia polí-
tica” tem chamado a atenção para um novo tipo de atuação do Es-
tado na economia. Depois do apogeu e crise vivenciados tanto pelo 
Estado interventor/desenvolvimentista como pelo Estado regula-
dor5, as pesquisas têm apontado e prescrito uma retomada do papel 
do Estado, tanto na coordenação das estratégias de desenvolvimento 
quanto na recuperação econômica dos países afetados pelas crises 
financeiras internacionais.

Tais considerações preliminares situam a discussão propos-
ta sobre o papel do direito no desenvolvimento das nações, sobre o 
intuito de se estabelecer uma relação estratégica entre direito e de-
senvolvimento, acreditando-se que o bem-estar, o progresso econô-
mico, a qualidade de vida e o desenvolvimento civilizatório depen-
dem de bases jurídicas seguras e organizadas. 

Os argumentos aqui delineados seguem assentados em uma 
abordagem qualitativa com enfoque interpretativo e compreensivo. 
O artigo adota dois eixos principais, a abordagem jurídica do desen-
volvimento e a convergência entre desenvolvimento, democracia e 
liberdades individuais, e percorre os pensamentos de teóricos como 
Shapiro, Guimarães, Sen, Tamanaha, Trubek; Santos, North e Sti-
glitz.

1. A construção de uma abordagem jurídica do desenvolvimento

Tradicionalmente, os debates sobre desenvolvimento atêm-
-se apenas ao aspecto econômico. Sob esta ótica, o desenvolvimento 

5  Acolhendo a visão de Bresser Pereira, Schapiro (2013) entende o Estado 
regulador como um tipo de Estado projetado pelas reformas mercado-o-
rientadas, conduzidas nos anos 1990, cuja atuação é voltada a estabelecer 
regras para atuação dos agentes privados e não para uma atuação como 
empresário, tal como ocorria no Estado desenvolvimentista. 
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é compreendido no contexto capitalista e significa a transformação 
social e econômica com vistas a atingir um ciclo virtuoso de alta 
produtividade, renda e investimento. Ou seja, “o desenvolvimento 
de um país é medido geralmente pelo seu desempenho no mercado 
econômico e pela quantidade de capital acumulado” (LANGENEG-
GER; CUNHA, 2013, p. 85).

“A abordagem econômica do desenvolvimento tem, com 
bastante frequência, colocado em evidência os aspectos con-
ceituais relacionados à acumulação de ativos por uma so-
ciedade; porém, apenas mais recentemente as preocupações 
distributivas entraram em cena6” (DIAS, 2013, p. 31).

As ações estatais precisam estar imbuídas da noção prévia 
do desenvolvimento desejado. Desse modo, para abordar o tema 
“desenvolvimento” sob um viés jurídico, trabalharemos a junção 
entre direito e desenvolvimento em um plano mais teórico, a nor-
matização internacional e nacional do direito ao desenvolvimento 
e as visões de Joseph Stiglitz e Amartya Sen sobre desenvolvimento, 
democracia e liberdades individuais.

1.1 O papel do Direito no Desenvolvimento

O papel do Direito no Desenvolvimento foi pensado aqui 
com base na estruturação da pesquisa de Guimarães (2013), que reu-
niu alguns debates teóricos importantes sobre a relação entre direi-
to e desenvolvimento. Destarte, discorre-se a respeito do que ficou 
conhecido como “Movimento Direito e Desenvolvimento”, depois 
“Programa de Boa Governança” e, por fim, “Direito e Desenvolvi-
mento” (D&D).

O mais conhecido movimento de estudo sobre a relação en-
tre direito e desenvolvimento surgiu na década de 60 nos Estados 
Unidos e foi denominado “Movimento Direito e Desenvolvimento”. 
Naquele momento, prevalecia a teoria do desenvolvimentismo eco-
nômico que acreditava ser necessária a construção, nos países subde-

6  Isso foi possível pela retomada da filosofia moral no cenário das ciências 
econômicas e também pela ampliação significativa dos estudos relaciona-
dos à justiça, sobretudo a partir da influente obra de John Rawls (DIAS, 
2013, p. 32).
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senvolvidos, de um determinado aparato institucional – importado 
de países desenvolvidos – capaz de propulsionar o desenvolvimen-
to7. O direito assumiu papel de destaque naquele cenário porque foi 
considerado como instrumento capaz de reformar a sociedade, e os 
juristas eram os engenheiros sociais encarregados de promover tais 
reformas (GUIMARÃES, 2013).

Na década de 70, houve o declínio do movimento do “direito 
e desenvolvimento” e começaram os questionamentos em relação à 
efetividade do transplante imediato de instituições de países desen-
volvidos a países subdesenvolvidos sem que fossem consideradas 
as diferenças existentes entre países em aspectos sociais, culturais, 
econômicos e geográficos. Esta visão etnocêntrica (Norte – Sul) do 
direito se mostrou de aplicação inviável e por vezes reforçou desi-
gualdades sociais, fracassando a tentativa de promover o desenvolvi-
mento em países subdesenvolvidos (GUIMARÃES, 2013).

Nas décadas subsequentes, o papel do direito no desenvol-
vimento se restringiu a mero instrumentalismo. E já na década de 
90, em conjunto com o nascimento da nova economia institucional 
(NEI), o direito voltou a ser considerado como estratégico para o 
desenvolvimento (GUIMARÃES, 2013).

Gomes ([s.d], p. 9) destaca que a NEI surgiu com o intuito 
de explicar que as economias periféricas alcançaram graus de de-
senvolvimento econômico aquém de outras sociedades, sobretudo 
anglo-saxões, porque não conseguiram construir arranjos institu-
cionais que permitissem com que evoluíssem para a construção de 
condições de mercado adequadas às transações econômicas, com 
custos de transação reduzidos e direitos de propriedade assegurados.

Com o modelo teórico da NEI8, o direito, assim como as 

7  Essa perspectiva é a do desenvolvimentismo econômico que perdurou 
por cerca de 30 (trinta) anos, por ela os países subdesenvolvidos deveriam 
lançar mão de aparato institucional capaz de alavancar suas economias e 
alcançar (catch up) os países desenvolvidos. Foi o que alguns países, como 
Brasil, Argentina, Chile, México, Indonésia, Coreia do Sul e Tailândia, em-
preenderam. Tais países lançaram mão de uma agenda de intervenção esta-
tal voltados à construção de uma economia nacional competitiva, a fim de 
alcançar patamares maiores de desenvolvimento econômico (LANGENE-
GGER; CUNHA, 2013, p. 88).
8  Douglass North é o principal teórico responsável por este modelo teórico 
que defende o relevante papel das instituições no processo de desenvolvi-
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demais instituições, passou a ser visto como instrumento destinado 
à regulação das relações entre agentes privados e Estado com vistas 
a aumentar a eficiência econômica. O direito foi responsabilizado 
em proporcionar um ambiente transparente e seguro nas relações 
econômicas mediante: a) proteção ao direito de propriedade; b) edi-
ção de normas contratuais e societárias que garantissem segurança 
e fluidez às transações econômicas; c) manutenção de um sistema 
judicial efetivo, entre outros (GUIMARÃES, 2013).

Para Guimarães (2013), a relação D&D é amplamente iden-
tificada como uma aplicação de rule of law, que, de forma ampla, re-
laciona-se com os estudos sobre o desenvolvimento, na condição de 
suporte jurídico-institucional para a promoção de desenvolvimento 
econômico nos Estados nacionais (BRESSER-PEREIRA, 2006). Este 
tratamento remete ao direito como uma das estruturas fundantes 
da sociedade contemporânea, a ser necessariamente observado no 
contexto da formação econômica, cultural e política das nações, em 
torno dos objetivos comuns de desenvolvimento (NUSDEO, 2010). 
Aproxima-se do conceito contemporâneo de Estado de direito.

No tocante à aproximação entre direito e economia, as teo-
rias neoinstitucionalistas têm sido sobremaneira valorizadas como 
auxiliares na caracterização do espaço teórico de atuação do D&D, 
sobretudo quanto à influência da mudança nas instituições e sua re-
lação com o processo de desenvolvimento. Os tratamentos concei-
tuais de law and economics9 (análise econômica do direito) são fre-
quentes no amparo teórico do D&D contemporâneo, com a adoção 
de critérios de medição de eficiência das instituições baseados em 
análises econômicas do ambiente jurídico. Mas a maior contribuição 
reside no fortalecimento dos critérios de interdisciplinaridade úteis 

mento econômico. Contudo, Gomes [s.d] alerta que existem importantes 
limitações nesse modelo, especialmente no que se refere à explicação do 
processo de desenvolvimento econômico das economias periféricas, por 
não considerar as especificidades daquelas economias e considerar as so-
ciedades um todo homogêneo.
9  Sobre o assunto, Caliendo (2009, p. 13) acredita que a análise econômica 
do direito possui como características: a) rejeição da autonomia do direito 
perante a realidade social e econômica; b) utilização de métodos de outras 
áreas do conhecimento, tais como economia e filosofia; c) crítica à interpre-
tação jurídica como interpretação conforme precedentes ou o direito, sem 
referência ao contexto econômico e social.
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nas análises centradas em D&D (GUIMARÃES, 2013).
Por outro lado, a discussão da autonomia do D&D é tema 

controvertido. Existem visões que apontam ora para um forte ques-
tionamento acerca da real contribuição do direito – ou do Estado de 
direito, como aproximação conceitual do rule of law – nos processos 
de desenvolvimento, ora para uma busca da valorização do D&D 
como proposta teórica consistente para os estudos do desenvolvi-
mento econômico na pós-modernidade. 

Segundo a primeira visão, adotada por Shapiro (2010) e 
por quase a totalidade do pensamento econômico e jurídico-políti-
co contemporâneo sobre o tema, o direito e as instituições de fato 
importam para o desenvolvimento, mas há uma variedade de possi-
bilidades e funções a serem exercidas pelos arranjos institucionais e 
pelas ferramentas jurídicas – muito além do que supõem os progra-
mas de rule of law (SHAPIRO, 2010, p. 213).

Guimarães (2013) alerta que para os críticos dessa propo-
sição, em geral, o desafio da promoção do Estado de direito como 
ferramenta do D&D padeceria das dificuldades da imposição de mo-
delos e culturas jurídico-institucionais, gerando déficits de legitimi-
dade nos locais de implantação, em virtude da dificuldade de com-
preensão dos ambientes institucionais peculiares de cada contexto10. 

Kleinfeld (2005, p. 3) ressalta que, como um produto ofere-
cido para venda, o Estado de direito vem sendo apontado como re-
médio para todos os males. A autora identifica cinco grandes metas 
possíveis na adoção do conceito de Estado de direito como promo-
tor do desenvolvimento, compreendidas genericamente como: “a) 
manter o Estado subordinado à lei; b) assegurar a equidade anterior 
à lei; c) ofertar lei e ordem; d) prover Justiça eficiente e imparcial; e) 
promover a proteção dos direitos humanos”.

Como essas metas encontram-se entrelaçadas, as tradicio-
nais instituições de prática e promoção do D&D não conseguem dis-
tingui-las, nem há unanimidade teórica acerca desses conceitos ao 
longo da diversidade dessas abordagens nos distintos meios e cultu-
ras de implantação (KLEINFELD, 2005). Por causa da contestação 
dos seus meios e do seu determinismo histórico, a transposição de 

10  É exatamente isso que Gomes [s.d] atesta em seu trabalho intitulado “A 
Nova Economia Institucional (NEI) e o (Sub) Desenvolvimento Econômico 
Brasileiro: Limites e Impossibilidades de Interpretação.
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Estado de direito, ressalte-se, própria das primeiras aplicações do 
D&D, não pode ser realizada sem o entendimento da enorme varia-
ção dos contextos culturais e históricos existentes. 

A autora propõe um incremento no estudo da contribui-
ção do Estado de direito nos processos de desenvolvimento dos 
países, com o foco na mensuração empírica. É primordial que se 
considerem os objetivos desejados que pretendem ser alcançados 
com o Estado de Direito para, em seguida, determinar-se quais 
mudanças institucionais, políticas e culturais são as melhores para 
atingir estes fins, somente assim não se insistirá em um modelo que 
seja desnecessário ou inadequado para o contexto político e cultural 
(KLEINFELD, 2005).

Para Guimarães (2013) em que pesem as visões sobre a au-
tonomia do D&D, vários autores contemporâneos vêm contribuindo 
para a consolidação do conhecimento científico na área, seja sob 
a ótica específica do institucionalismo, seja pela tradicional visão 
do D&D como meio de promoção da ajuda internacional, por uma 
combinação de ambas, ou, ainda, buscando novas visões de desen-
volvimento, para além do plano econômico (SEN, 2004; NUSDEO, 
2010; RODRIK, 2003; TRUBEK e SANTOS, 2006).

No intuito de enquadrar as principais teorias e ideias a res-
peito de D&D, Guimarães (2013), pautando-se na essencial interdis-
ciplinaridade do tema (integração entre os estudos do direito, econo-
mia e das instituições), acredita que os autores podem ser reunidos 
em três grandes grupos: a) os que pretendem conceder-lhe uma vi-
são mais ampla e consentânea das necessidades atuais de aplicação, 
diante do contexto de pluralidade de modelos de desenvolvimento, 
formatos e sistemas jurídicos não necessariamente formalizados, 
peculiaridades locais de ordem cultural e valorização dos paradig-
mas holísticos; b) os que pretendem fazer dele um mecanismo ins-
trumental de ajuda internacional, que necessita ser mais aperfeiço-
ado em termos de modelos de avaliação e mensuração, dotados de 
indicadores de desempenho e eficiência: c) os que entendem que a 
prática do D&D deve-se voltar para as questões de equidade e dis-
tribuição, da suposta neutralidade, tanto da análise política quanto 
do formalismo do direito público, ao explorar modelos alternativos 
de desenvolvimento, e da lei no seu relevante papel que poderia 
desempenhar no avanço deste.

O Quadro 1 abaixo demonstra uma síntese de autores e con-



130 • SOCIEDADE, DIREITO & JUSTIÇA

ceitos-chave na tentativa de fornecer subsídios para o entendimento 
da função do direito em um cenário nacional de desenvolvimento, 
conectado ao contexto econômico mundial.

Quadro 1 - Síntese de conceitos-chave para o Direito e 
Desenvolvimento, por autor

Autores Conceitos-chave

Amartya Sen Desenvolvimento como liberdade 

Brian Tamanaha Pluralismo jurídico
(ênfase na localidade)

David Trubek e Álvaro Santos Caracterização das fases 
(referencial abrangente)

Douglas North Neoinstitucionalismo 
e mudança institucional

Fonte: adaptado de Guimarães (2013, p. 31).

Os conceitos-chave desses autores passam agora por uma 
breve síntese, auxiliando no estudo do papel do direito no desenvol-
vimento.

a) Amartya Sen: desenvolvimento como liberdade

O olhar de Sen (2004) está nos países ditos periféricos e na 
sua forma de enxergarem necessidades acerca do desenvolvimento, 
que ultrapassa e alarga as fronteiras do mero crescimento econômi-
co. Suas contribuições fundamentais para a discussão de D&D re-
lacionam-se aos modelos ditos contra hegemônicos de desenvolvi-
mento, resgatando a centralidade da discussão das forças Norte-Sul. 
Os problemas11 críticos dessas nações são condicionantes da deman-
da por um tipo de desenvolvimento que pressupõe a ampliação das 
liberdades básicas, com inclusão social e promoção dos direitos fun-

11  Exemplos: pobreza, fome, desnutrição decorrente de necessidades ali-
mentares insatisfeitas, violação de liberdades básicas e políticas, desprezo 
pela condição das mulheres, ameaças ao meio ambiente e à sustentabilidade 
da vida econômica e social.
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damentais.
O verdadeiro desenvolvimento, portanto, consistiria na re-

moção de restrições à liberdade de escolha racional das pessoas, in-
cluindo-se neste rol a educação, a saúde e a participação política. 
Seria imposta aos Estados nacionais a necessidade de instituições 
capazes de promover o desenvolvimento mediante o estímulo às li-
berdades instrumentais básicas – econômica, social e política –, com 
a interação entre oportunidades econômicas e políticas, serviços so-
ciais, transparência, e segurança protetora (SEN, 2004).

Para Sen, a liberdade é fator crucial no desenvolvimento, 
pois é capaz de orientar duas razões de análise: a) a eficácia do de-
senvolvimento depende da liberdade das pessoas e das instituições 
que as garantam, em especial no tocante à garantia dos direitos hu-
manos; b) a avaliação deste processo deve ser feita sobre os níveis de 
alargamento destas liberdades. 

Em sua obra “A ideia de Justiça”, Sen (2011, p. 380) deixa 
claro que a “avaliação do desenvolvimento não pode ser dissociada 
da vida que as pessoas podem levar e da verdadeira liberdade de 
que desfrutam”. O autor acredita que o desenvolvimento dificilmen-
te pode ser visto apenas com relação ao melhoramento de objetos 
inanimados de conveniência, como um aumento do Produto Inter-
no Bruto (PIB) (ou da renda pessoal) ou a industrialização, apesar 
da importância que possam ter como meios para fins reais. O valor 
do desenvolvimento precisa depender do impacto que eles têm nas 
vidas e liberdades das pessoas envolvidas, que necessita ser central 
para a ideia de desenvolvimento.

Sen e Kliksberg (2010) enfrentam essa questão, ponderan-
do que no cenário internacional renovado em que vivemos, surgem 
mudanças fundamentais na visão de como saber se as sociedades 
estão realmente progredindo e de como mensurar o desenvolvimen-
to. Elas estão relacionadas com as profundas frustações experimen-
tadas nas últimas décadas por muitas sociedades, dentre elas várias 
latino-americanas, que, avaliadas pelos critérios usuais de taxas de 
crescimento anual, PIB per capita, baixos níveis de inflação, pare-
ciam exibir todos os sinais do progresso, mas nas quais, no entanto, 
produziram-se profundos processos de deterioração nas bases eco-
nômicas, com parcelas crescentes da população sendo excluídas.

De outro turno, Sen (2011) enfatiza que se o desenvolvimen-
to é entendido de forma mais ampla, com ênfase nas vidas huma-
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nas, então se torna imediatamente claro que a relação entre o desen-
volvimento e a democracia tem de ser vista, em parte, com relação 
a sua ligação constitutiva, e não apenas por meio de suas ligações 
externas. Mesmo que frequentemente se “faça a pergunta de se a 
liberdade política conduz ao desenvolvimento, não devemos omitir 
o reconhecimento crucial de que as liberdades políticas e os direitos 
democráticos estão entre os componentes constitutivos do desenvol-
vimento” (p. 381).

- Brian Tamanaha: pluralismo jurídico, ênfase na localidade

Tamanaha (2009) tem-se identificado como um dos teóri-
cos críticos e céticos do D&D. Suas abordagens de forte conotação 
sociológica e jurídica buscam relacionar o Estado de Direito com 
aspectos mais amplos, no campo social, político e econômico da so-
ciedade.

O autor propôs um modelo de análise do D&D no contexto 
de pluralismo jurídico12, bastante útil para o reconhecimento da di-
versidade e da força da localidade na consideração de pressupostos 
do reconhecimento do D&D como ferramenta de promoção do de-
senvolvimento na contemporaneidade (GUIMARÃES, 2013).

Ele identifica duas ondas de influência do D&D e suas im-
plicações com o pluralismo jurídico. A primeira estaria relacionada 
ao movimento colonial clássico, e a mais recente, à imposição da 
globalização econômica. Nos dois momentos históricos, as normas 
e leis impostas foram colocadas como as mais adequadas para os 
contextos locais. Como resultado, um conflito permanente entre o 
direito imposto e a pluralidade jurídica local, de mais fácil absor-
ção pela população, gerando um problema de legitimidade (TAMA-
NHA, 2009). 

No desenvolvimento recente de países do bloco BRICS13, 
segundo Tamanaha (2009), não foi possível estabelecer significativa 
relação de influência do D&D praticado pelas instituições de fomen-
12  Compreender o pluralismo jurídico como a coexistência de mais de um 
sistema jurídico vigente no mesmo espaço e tempo, de forma consentida, 
não necessariamente proveniente do Estado.
13  BRICS: acrônimo que se refere aos países membros fun-
dadores de um grupo político de cooperação (Brasil, Rússia,  
Índia, China e África do Sul).
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to internacionais sobre a condição atual destes países. O autor res-
salta, entretanto, o que parece ser consenso, que os investidores em 
nível mundial valorizam a segurança jurídica dos países. Por isso, 
a padronização de sistemas legais, em oposição à diversidade pro-
porcionada pela predominância do costume no pluralismo jurídico, 
seria um fator impeditivo do desenvolvimento. Contudo, nestes con-
textos, o poder político e social pode influenciar mais que o estatal.

Para o autor, projetos de D&D devem ser sensíveis ao plu-
ralismo jurídico das nações, independentemente de avaliações pré-
vias de serem bons ou ruins para o processo de desenvolvimento. 
Os olhares devem estar atentos tanto às instituições jurídicas quanto 
aos atores do processo. Deve-se atentar também que a imposição de 
normativas constantes dos projetos de D&D, por si, já representa 
modalidade de pluralismo jurídico, em face da introdução de novos 
modelos e padrões externos de controle social (TAMANHA, 2009). 

b) David Trubek e Álvaro Santos: Caracterização das fases – referen-
cial abrangente

Nos autores Trubek e Santos (2006) é possível reconhecer 
diversos elementos na contribuição e construção do percurso histó-
rico do D&D para a consideração da necessidade de particularizar 
suas aplicações, adaptando-as às características locais e especificida-
des dos diversos países.

Para os autores, a proposta atual de D&D está caracterizada 
num campo interdisciplinar que envolve a economia, o direito e o 
estudo das instituições e práticas respectivas (Figura 1).

Figura 1 - Perspectiva teórica interdisciplinar do D&D

Fonte: Guimarães (2013, p. 15), a partir de Trubek; Santos (2006).
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Os campos científicos elencados em Trubek e Santos (2006) 
influenciam-se mutuamente, de modo que daí emerge uma inter-
seção em D&D. O formato deste espaço comum é constituído pelo 
mundo de ideias legais: quando a teoria econômica e a prática insti-
tucional se materializam, o fazem por força da lei que lhes originou 
e fundamentou. 

Ao realizarem estudos de caso sobre D&D, os autores con-
cluíram que o desenvolvimento envolve um processo total de trans-
formação sociocultural, do qual participa, evidentemente, o sistema 
jurídico. Para eles, a lei pode não só aumentar a eficiência da aloca-
ção dos recursos econômicos, como também contribuir para a mo-
dernização, promoção de mudanças na cultura e na cognição, bem 
como nas estruturas sociais e políticas (GUIMARÃES, 2013).

c) Douglas North: neoinstitucionalismo e mudança institucional

A contribuição teórica de North (1981) está diretamente 
relacionada ao campo do novo institucionalismo econômico e ao 
da mudança institucional. Para Guimarães (2013), por suas caracte-
rísticas essenciais, estas escolas, que têm as instituições como base, 
podem seguramente ser consideradas como precursoras teóricas 
fundamentais dos modelos de análise atuais do D&D.

Em North (1981), o crescimento econômico foi associado 
“ao surgimento não apenas de direitos de propriedade seguros, mas 
das liberdades políticas, religiosas e civis” (p. 86-87). O autor afirma 
que as instituições são o fator mais relevante para o desenvolvimento 
econômico, ao teorizar sobre o tratamento dos custos de transação 
que estas trazem para a economia. “A condição de incerteza em rela-
ção às instituições e regras é incompatível com modelos de desenvol-
vimento, pois só a partir do surgimento destas é possível entender a 
organização das sociedades” (NORTH, 1990, p. 3).

Toda a literatura recente em D&D, de alguma forma, re-
laciona-se com essas premissas colocadas por North, havendo um 
consenso entre os doutrinadores acerca da importância das insti-
tuições e da formação dos modelos de Estado, fundados no direito 
(GUIMARÃES, 2013). 

Para uma visão geral das premissas colocadas por North, 
Gala (2003) destaca:
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Quadro 2 - Visão da Teoria Geral proposta por Douglas North

• O ambiente econômico e social dos agentes é permeado por incerteza.
• A principal consequência dessa incerteza são os custos de transação. 

Estes podem ser divididos em problemas de measurement e enforce-
ment;

• Para reduzirem os custos de transação e coordenar as atividades huma-
nas, as sociedades desenvolvem instituições. Estas são um contínuo 
de regras com dois extremos: formais e informais.

• O conjunto dessas regras pode ser encontrado na matriz institucional 
das sociedades. A dinâmica dessa matriz será sempre path dependent.

• A partir dessa matriz, definem-se os estímulos para o surgimento de 
organizações que podem ser econômicas, sociais e políticas.

• Estas interagem entre si, com os recursos econômicos — que junto com 
a tecnologia empregada definem os transformation costs tradicionais 
da teoria econômica — e com a própria matriz institucional — que 
define os transaction costs — e são, portanto, responsáveis pela evo-
lução institucional e pelo desempenho econômico das sociedades ao 
longo do tempo.

Fonte: Gala (2003, p. 103).

Feitas essas ponderações sobre D&D, autores e conceitos-
-chave, deve-se atentar para o fato de que o momento histórico da 
teoria do desenvolvimento mudou (GUIMARÃES, 2013). As mu-
danças incluem uma economia muito mais integrada e global; a re-
volução da tecnologia da informação; o crescimento de uma econo-
mia do conhecimento; o crescimento das cadeias de fornecimento 
global; e a emergência de grandes potências no mundo em desenvol-
vimento, como Brasil, Rússia, Índia e China (TRUBEK, 2010).

Essas mudanças evidenciam a necessidade de novas formas 
de ação do Estado, especialmente no tocante às políticas públicas, 
sob a forma de coordenação entre os atores públicos e privados. 
Deve-se rejeitar o transplante de instituições e modelos de países 
desenvolvidos, sobretudo pela evidente insuficiência de respostas 
adequadas que este esquema tradicional adotado pelo D&D tem de-
monstrado ao longo dos tempos (GUIMARÃES, 2013).

Nesse contexto, Diniz (2007, p. 21) ressalta o sinal de su-
peração do processo de “monocultura institucional”, característico 
do movimento precursor do D&D e da ordem capitalista mundial 
vigente até o início desse século, cujo costume analítico, com conse-
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quências teóricas e práticas, implicou uma idealização dos arranjos 
institucionais dos países centrais do capitalismo ocidental, como se 
fosse possível descartar as especificidades históricas que interferem 
nos processos de ajuste dos imperativos externos.

Ademais, para a superação da “monocultura institucional”, 
outro componente essencial citado em Diniz (2007) é a necessida-
de de formas abertas e transparentes de governança pública, sem as 
quais as novas ideias não serão compartilhadas.

A autora lembra que o processo de constitucionalização re-
cente brasileiro, pós-1988, tem plenas condições de fundamentar 
a construção de um novo cenário institucional no país, capaz de 
albergar novas formas de desenvolvimento, numa clara referência 
aos novos rumos da contribuição local do D&D, agora de origem 
endógena. O conceito pátrio de desenvolvimento, segundo a auto-
ra, adquire a partir desse novo contexto jurídico outros contornos, 
incorporando novos valores (DINIZ, 2007). 

Na tônica do debate, o desenvolvimento passa a ser percebi-
do a partir de uma ótica distinta daquela que marcou a era desenvol-
vimentista, cuja prioridade absoluta era o crescimento econômico 
e desloca-se para a nova visão do desenvolvimento, incorporando 
as dimensões da ética, da equidade e da sustentabilidade, três di-
mensões que se articulam objetivando a construção do bem-estar 
coletivo (DINIZ, 2007). 

Guimarães (2013), sob esse ponto de vista, acredita que o 
contributo do D&D em nível brasileiro adquiriu uma valoração en-
riquecida pela principiologia constitucional, que valoriza o desen-
volvimento, com sustentabilidade, essencialidade da participação 
social e a eliminação de desigualdades regionais (BRASIL, 1988). 

Se atentarmos bem para essas questões, veremos que o pen-
samento teórico de Sen (2004) pode ser aplicado, no contexto brasi-
leiro, para o debate constitucional da promoção dos direitos sociais 
e das políticas públicas de inclusão, delineadas e asseguradas no Es-
tado social de direito brasileiro, equilibrado pelo amplo capítulo “Da 
Ordem Econômica” (FIGUEIREDO, 2011; BRASIL, 1988).

1.2 Normatização internacional do direito ao desenvolvimento

O direito ao desenvolvimento tem sido abordado por inú-
meros instrumentos normativos internacionais ao longo do século 
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XX e XXI. Silveira e Naspolini (2013) afirmam que os primeiros tra-
balhos jurídicos-políticos sobre o desenvolvimento, no século XX, 
apresentavam a visão de que o desenvolvimento se referia a um pro-
cesso de mudanças da economia que provocava alterações tanto na 
criação como na distribuição da riqueza dos Estados.

Em sua dimensão atual, no complexo campo do Direito 
Internacional, o direito ao desenvolvimento situa-se como desdo-
bramento dos direitos humanos econômicos, com um campo de in-
teresse na liberdade de mercado e na justiça social, prezando pela 
intervenção dirigente do poder público, que deve observar o com-
portamento dos agentes que atuam neste setor e sua correspondên-
cia com os valores concernentes ao primado dos direitos humanos 
(SILVEIRA; NASPOLINI, 2013).

Na segunda metade do século XX, os direitos humanos pas-
saram a integrar um conjunto de valores consagrados em instru-
mentos jurídicos (internacionais e/ou nacionais) “destinados a fazer 
respeitar e concretizar as condições de vida que possibilitem a todo 
ser humano manter e desenvolver suas qualidades peculiares de in-
teligência, dignidade e consciência, e permitir a satisfação de suas 
necessidades materiais e espirituais” (ALMEIDA, 1996, p. 24).

Langenegger e Cunha (2013) enfatizam, inclusive, que a lite-
ratura sobre desenvolvimento vigente até a década de 90 era incom-
patível com a visão de desenvolvimento como transformação social 
e garantia das liberdades individuais. Isso porque implementava es-
tratégias desenvolvimentistas top down e alheias às necessidades e às 
peculiaridades sociais locais. Até então não se estimulava a partici-
pação social na criação e execução dos planos voltados ao desenvol-
vimento, que são importantes para empoderar indivíduos a agirem 
como agentes transformadores.

Bonavides (2003) afirma que o direito ao desenvolvimento 
cuida de uma cooperação mútua entre Estados e as suas três prin-
cipais expressões são: a) o dever de todo Estado considerar em seus 
atos os interesses de outros Estados; b) ajuda recíproca (bilateral ou 
multilateral), de caráter financeiro (ou outra natureza) para supe-
ração das dificuldades econômicas, inclusive com auxílio técnico 
aos países subdesenvolvidos e estabelecimento de preferências de 
comércio em favor destes países, a fim de liquidar déficits; c) uma 
coordenação sistemática de política econômica.

Em 1945, a Carta da ONU, que estabeleceu as Nações Uni-
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das, expressou no preâmbulo a disposição dos membros em “promo-
ver o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma 
liberdade ampla”. No artigo 1º deixou claro que um dos propósitos 
da Organização é:

[...] 3. Conseguir uma cooperação internacional para resol-
ver os problemas internacionais de caráter econômico, so-
cial, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o 
respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais 
para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.

Os artigos 55 e 56 da Carta da ONU constituíram o “dever 
de cooperação internacional para o desenvolvimento”, quando os 
membros se comprometeram a atuar em cooperação, em conjun-
to ou separadamente, para a concretização de propósitos comuns 
como: níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de pro-
gresso e desenvolvimento econômico e social e a solução dos proble-
mas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos.

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos no 
artigo 28 firmou que “toda pessoa tem direito a uma ordem social e 
internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na pre-
sente Declaração possam ser plenamente realizados”, abrindo um 
canal entre direitos humanos e desenvolvimento.

Para se ter uma ideia da importância da abertura deste ca-
nal, na década de 60, pensadores como Morin (1969) começaram 
a criticar a problemática da ênfase do desenvolvimento apenas na 
vertente econômica, em prejuízo de uma visão de desenvolvimento 
do ser humano em si, para ele, total e multidimensional14.

14  Em 1986, na Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento, a ONU reco-
nheceu no artigo 2º que “a pessoa humana é o sujeito central do desenvolvi-
mento e deveria ser participante ativo e beneficiário do direito ao desenvol-
vimento (§ 1º). E ainda que todos os seres humanos têm responsabilidade 
pelo desenvolvimento, individual e coletivamente, levando-se em conta a 
necessidade de pleno respeito aos seus direitos humanos e liberdades fun-
damentais, bem como seus deveres para com a comunidade, que sozinhos 
podem assegurar a realização livre e completa do ser humano e deveriam 
por isso promover e proteger uma ordem política, social e econômica apro-
priada para o desenvolvimento (§ 2º).
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Trata-se, por ora, tão-somente do desenvolvimento econô-
mico, mas logo, com o ser humano como próprio desiderato 
da nova política, ao mesmo tempo meta e problema dela, a 
meta constituindo por si mesma uma caminhada. [...] Deve-
-se tomar o desenvolvimento por noção total e multidimen-
sional e, por isso mesmo derruir os esquemas, sejam econo-
místicos, sejam culturalistas ou humanistas, que pretendem 
fixar o sentido e as regras do desenvolvimento do homem 
[...] (MORIN, 1969, p. 55).

Anos mais tarde, em 1976, o Pacto Internacional sobre os 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos detalharam os direitos humanos, 
assegurando-lhes uma maior obrigatoriedade, devido ao caráter vin-
culante destes instrumentos em relação aos Estados que os ratificam. 
Silveira e Naspolini (2013) acreditam que é desta forma que se prevê 
a obrigação dos Estados-parte de enviar informes, que devem deta-
lhar as medidas alcançadas para a promoção destes direitos, assim 
como as dificuldades enfrentadas.

Piovesan (2010, p. 101) destaca que hoje a “compreensão dos 
direitos econômicos, sociais e culturais demanda que se recorra ao 
direito ao desenvolvimento”, contudo, não foi sempre assim. Deve-
mos lembrar que os direitos civis e políticos foram fomentados a 
partir do Estado Liberal e capitalista que pregava a não intervenção 
deste nos negócios privados, acreditando que a liberdade e a igual-
dade, como inerentes a todos (aspecto formal) fossem suficientes 
para promover o crescimento econômico do Estado e o bem-estar 
de todos e, assim, esta concepção míope de desenvolvimento favo-
receu nesses últimos séculos apenas uma ínfima porção de pessoas 
(AGUIAR, [s.d]). 

Em 1986, por meio da Resolução 41/128, a ONU aprovou a 
Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento15 e o reconheceu no 
15  Piovesan (2010, p. 72) acredita que um dos mais extraordinários avan-
ços da Declaração de 1986 foi lançar o human rights-based approach, que 
é uma concepção estrutural ao processo de desenvolvimento, amparada 
normativamente nos parâmetros internacionais de direitos humanos e que 
ambiciona integrar normas, standards e princípios do sistema internacional 
de direitos humanos nos planos, políticas e processos relativos ao desenvol-
vimento. A perspectiva de direitos endossa o componente da justiça social, 
realçando a proteção dos direitos dos grupos mais vulneráveis e excluídos 
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artigo 1º como um direito humano inalienável.

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inaliená-
vel em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos 
estão habilitados a participar do desenvolvimento econômi-
co, social, cultural e político e a ele contribuir e desfrutar, 
no qual todos os direitos humanos e liberdades possam ser 
plenamente realizados (ONU, 1986, Art. 1º, § 1º).

Esse reconhecimento como direito humano confirmou que 
a liberdade de oportunidades para o desenvolvimento é uma prer-
rogativa tanto das nações quanto dos indivíduos que compõem as 
nações16. Ademais, por meio da Declaração, ao Estado foi destacada 
a obrigação de formulação de políticas nacionais adequadas para o 
desenvolvimento, impondo-se a eles a necessidade de assegurarem 
igualdade de oportunidade para todos no acesso aos recursos bási-
cos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e 
distribuição equitativa de renda17.

Para Silva (2004), a compreensão da comunidade interna-
cional foi se ajustando para uma passagem dos direitos humanos de 
natureza individualista, essencialista, estatista e formalista para os 
direitos humanos frutos de processos sociais, econômicos, políticos 
e culturais, insinuando o direito ao desenvolvimento como uma sín-
tese dos direitos humanos, por possibilitar a realização integral das 
potencialidades humanas em todas as áreas do conhecimento.

Nesse aspecto, é oportuno recordar que Gustin (2009, p. 
10), ao se debruçar no estudo das necessidades humanas aos direi-
tos, entende que as necessidades, consideradas genericamente, são 
de natureza social e cultural e, ainda, historicamente determinadas. 
“Isso não impede, contudo, que existam necessidades humanas bási-
cas generalizáveis não só aos membros de determinado grupo social, 
mas a todo ser humano dotado de uma potencialidade de atividade 
criativa e interativa”18.

como um aspecto central do direito ao desenvolvimento.
16  Ver artigo 2º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, ONU.
17  Ver artigo 8º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, ONU.
18  Para Gustin (2009, p. 10-11), tradicionalmente, as necessidades huma-
nas têm sido formuladas sob a forma de quatro suposições teóricas: a) os 
indivíduos necessitam sobreviver (a segurança da sobrevivência tem sido 
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Além desses documentos internacionais, merece destaque a 
Declaração e Programa de Ação de Viena, firmada na Conferência 
Mundial sobre Direitos Humanos em 1993. Nos termos expostos 
por Piovesan (2003), a Declaração qualifica de forma igualmente 
incisiva o direito ao desenvolvimento, articulando-o com outros di-
reitos de igual estatuto:

Para a Declaração de Viena de 1993, o direito ao desenvol-
vimento é um direito universal e inalienável, parte integral 
dos direitos humanos fundamentais. A Declaração de Viena 
reconhece a relação de interdependência entre a democra-
cia, o desenvolvimento e os direitos humanos (PIOVESAN, 
2003, p. 96).

Percebe-se, então, que após 1986, uma nova visão de desen-
volvimento foi delineada e pautada na pluralidade e na necessidade 
de participação dos interessados e dos destinatários no processo, 
pessoa humana e o Estado.

O primeiro Relatório Anual do Desenvolvimento Humano 
foi publicado em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), na tentativa de legitimar o índice de desen-
volvimento humano (IDH) como substituto da renda per capita e na 
tentativa de firmar que desenvolvimento significa alargar as escolhas 
humanas, atribuindo maior destaque à riqueza das vidas humanas, e 
não, de forma redutora, à riqueza das economias.

Silveira e Naspolini (2013) tocam exatamente neste ponto, 
de que a tradicional medida do desenvolvimento se limitava a anali-
sar a renda per capita dos países. Verificou-se, então, que como pano 
de fundo das acentuadas desigualdades na distribuição da renda, en-
contra-se também desigual distribuição da riqueza. Logo, pode-se 
dizer que a classificação do grau de desenvolvimento não pode se 

enfocada como a mais fundamental de todas as necessidades); b) os indi-
víduos dependem de integração societária (as pessoas necessitam trocar 
experiências, relacionar-se e participar de uma alocação social de bens e 
serviços que seja distributiva e justa); c) as pessoas necessitam de uma iden-
tidade (há que se individualizar os atores, há que se distinguir os papéis); d) 
é necessário maximizar as competências coletivas e individual de atividade 
criativa (a superação das limitações naturais e ambientais e das diversidades 
culturais do ser humano só é possível através de sua capacidade criativa).
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limitar aos critérios econométricos de crescimento econômico, tam-
bém deve aferir a afirmação e a garantia de todas as dimensões dos 
direitos fundamentais: civis, políticos, sociais, culturais e econômi-
cos.

Nesse contexto, Piovesan (2010), orientando-se em Allan 
Rosas, afirma que o direito ao desenvolvimento possui três dimen-
sões centrais: a) justiça social; b) participação e accountability; c) 
programas e políticas nacionais e cooperação internacional.

A justiça social é um componente central à realização do 
direito ao desenvolvimento e inspirado no valor da solidariedade, 
o desenvolvimento há de promover igual oportunidade a todos no 
acesso a recursos básicos, educação, saúde, alimentação, moradia, 
trabalho e distribuição de renda (PIOVESAN, 2010).

A dimensão de participação e accountability reforça que é 
dever dos Estados encorajar a participação popular em todas as es-
feras como um importante fator ao direito ao desenvolvimento e à 
plena realização dos direitos humanos. Os Estados devem promover 
e assegurar a livre, significativa e ativa participação de indivíduos e 
grupos na elaboração, implementação e monitoramento de políticas 
de desenvolvimento (PIOVESAN, 2010).

O direito ao desenvolvimento possui uma dimensão nacio-
nal e uma dimensão internacional. Neste sentido, a Declaração sobre 
o Direito ao Desenvolvimento dispõe que os Estados devem adotar 
medidas para criar um ambiente a permitir, nos planos internacional 
e nacional, a plena realização do direito ao desenvolvimento. Devem 
adotar medidas para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento re-
sultantes da não observância de direitos civis e políticos, bem como 
da afronta a direitos econômicos, sociais e culturais. Ao tempo em 
que a Declaração reconhece serem os Estados os responsáveis pri-
mários na realização do direito ao desenvolvimento, enfatiza a im-
portância da cooperação internacional para a realização do direito 
ao desenvolvimento (PIOVESAN, 2010).

A preocupação em normatizar a questão do desenvolvi-
mento, como algo necessário para a fruição dos direitos humanos, 
está presente na legislação internacional desde a Carta da ONU, em 
1945. Porém, foi a partir da Declaração sobre o Direito ao Desenvol-
vimento que este se configurou como um direito humano inaliená-
vel e passou a ser entendido como um processo global econômico, 
social, cultural e político, fundando-se no entendimento acerca da 
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interdependência dos países e dos povos, bem como na indivisibi-
lidade dos direitos humanos e liberdades fundamentais, assentando 
ainda suas bases sobre o princípio da cooperação internacional (SIL-
VEIRA; NASPOLINI, 2013).

Por fim, é primordial para as discussões a inclusão da susten-
tabilidade na compreensão de desenvolvimento. Em 1983, a Assem-
bleia Geral da ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambien-
te e Desenvolvimento e em 1987 a Comissão publicou seu primeiro 
relatório “Nosso Futuro Comum – Relatório de Brundtland”. O 
documento destacou a ideia de desenvolvimento sustentável como 
aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a 
capacidade das futuras gerações satisfazerem suas próprias necessi-
dades (AGUIAR, [s.d]).

Anos mais tarde, em 1992, na Conferência das Nações 
Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, também co-
nhecida como Eco-92, que ocorreu no Rio de Janeiro, firmou este 
compromisso com a sustentabilidade de maneira bem efusiva, dei-
xando-a evidente em vários documentos, como a Declaração do Rio 
e a Agenda 21.

A noção de desenvolvimento com sustentabilidade, então, 
tem uma roupagem que vai além da normatividade da proteção am-
biental e alcança a proteção e a promoção do direito ao desenvolvi-
mento como forma de expansão das liberdades humanas nas esferas 
econômica, social, política e cultural (AGUIAR, [s.d]).

1.3 Normatização constitucional brasileira do desenvolvimento

No plano interno, o direito ao desenvolvimento não está 
expresso diretamente na normatividade jurídica brasileira, nem no 
âmbito constitucional e nem no infra constitucional. Entretanto, 
nem por isso deixa de ser recepcionado na ordem nacional como 
um direito humano fundamental, encontrando seus fundamen-
tos na própria substância do seu conteúdo e, constitucionalmente, 
pode ser inferido a partir do artigo 5º, § 2º da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88), segundo o qual: “os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte”.

Ademais, o § 3º do artigo 5º da CF/88, incluído pela Emenda 
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Constitucional nº 45/200419, estabelece que os tratados e as conven-
ções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em 
cada Casa do Congresso Nacional em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, são equivalentes a emendas 
constitucionais.

O Brasil é signatário dos principais tratados e pactos inter-
nacionais sobre a questão do desenvolvimento e da proteção dos 
direitos humanos, e a recepção destes pelo ordenamento jurídico 
brasileiro encontra-se atualmente modificada em razão da Emenda 
Constitucional nº 45.

Os objetivos da República firmados no artigo 3º da CF/88 
demonstram o compromisso com a garantia do desenvolvimento 
nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, assim como 
a redução das desigualdades sociais. E nesse caminho, deve ser inter-
pretado conjuntamente com o artigo 170:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça so-
cial, observados os seguintes princípios:
I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 
serviços e de seus processos de elaboração e prestação; 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno 
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 
sede e administração no País. 

19  A Emenda Constitucional nº 45/2004 fixou 2 (duas) formas distintas de 
incorporação do direito internacional ao direito interno: a) em hierarquia 
constitucional; b) como lei ordinária. Tal distinção foi feita tendo em vista 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que há muito tempo 
já havia atribuído hierarquia de lei ordinária aos tratados internacionais, 
em que pese a doutrina contrária, que defendia a hierarquia constitucional, 
tendo em vista o artigo 5º, § 2º da CF/88.
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Silveira e Naspolini (2013, p. 132) afirmam que “a atuação 
do Estado na atividade econômica é, portanto, uma tentativa de ade-
quá-la aos interesses da sociedade fixados na Constituição”. O direito 
econômico brasileiro é fundado na compatibilização da valorização 
do trabalho humano com a livre-iniciativa e deve perseguir a exis-
tência digna a todos, conforme a justiça social, trazendo em sua ba-
gagem o conteúdo material de todos os princípios estabelecidos no 
artigo 170, incisos I a IX da CF/88.

Para os autores, as bases consignadas no caput do artigo 170 
da CF/88 são primados que se configuram como fundações a serem 
concretizadas pelo desenvolvimento da ordem econômica brasilei-
ra, que fixa estes fundamentos como medidas e princípios capazes 
de sistematizar o campo das atividades lucrativas, ao mesmo tempo 
em que compatibiliza o seu desenvolvimento com a efetividade das 
políticas de redução das desigualdades sociais e a erradicação da po-
breza (SILVEIRA E NASPOLINI, 2013).

Dito isso, a construção do direito ao desenvolvimento no 
plano interno, pautado na Constituição, surge da associação entre 
importantes dispositivos o artigo 1º (fundamentos da República – 
dignidade da pessoa humana), o artigo 3º (objetivos da República), 
o artigo 170 (ordem econômica e seus princípios), o artigo 225 (di-
mensão ambiental, sustentável do desenvolvimento) e, mais recen-
temente, após a Emenda Constitucional nº 85/2015, o artigo 218 (a 
dimensão do desenvolvimento científico, da pesquisa, da capacita-
ção científica e tecnológica e a da inovação).

2. A convergência entre desenvolvimento, democracia e liber-
dades individuais: visões de Joseph Stiglitz e Amartya Sen

O sentido moral do desenvolvimento vem sendo explorado 
por pensadores do direito e também entre economistas. Entre esses 
últimos, Sen (1999) merece especial atenção por retomar a ética eco-
nômica. Na obra intitulada “Sobre ética e economia”, o autor expõe 
como a origem desta ciência compartilhou com o direito os mesmos 
fundamentos morais, que, no entanto, foram abandonados. Nesse 
sentido, ele aponta que:

[...] A metodologia chamada “economia positiva” não apenas 
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se esquivou da análise econômica normativa, como também 
teve o efeito de deixar de lado uma variedade de considera-
ções éticas complexas que afetam o comportamento humano 
real (SEN, 1999, p. 23).

Sen (1999), entretanto, não se insere nesse processo de 
abandono da ética nos estudos econômicos. Pelo contrário, seu tra-
balho e pensamento são fortemente moldados pela filosofia moral. 
Em suas áreas de interesse, há um importante trabalho sobre o de-
senvolvimento. Ao tratar do tema, propõe que seja visto como um 
padrão de justiça. A partir do trabalho de John Rawls, um dos seus 
mentores e autor central da atual filosofia política, Sen baseia sua 
teoria de justiça na noção de equidade. Suas premissas consistem 
no reconhecimento de que as pessoas, embora sejam iguais perante 
a lei, possuem necessidades, capacidades e desejos distintos. A pro-
moção da equidade na justiça é o caminho político a ser seguido 
para a diminuição das brutais desigualdades sociais e econômicas do 
mundo contemporâneo, bem como para a universalização de suas 
liberdades democráticas (SEN, 2011).

Em “Desenvolvimento como Liberdade”, Sen (2004) propõe 
um método distinto de avaliar o desenvolvimento econômico, inse-
rindo-o no contexto das liberdades, ou seja, nos direitos fundamen-
tais.

O desenvolvimento para Sen é exposto a partir da ideia de 
capacidade. Para ele, capacidade é “um tipo de liberdade: a liberdade 
substantiva de realizar combinações alternativas de funcionamen-
tos (ou, menos formalmente expresso, a liberdade para ter estilos de 
vida diversos)” (SEN, 2004, p. 95).

A capacidade dos indivíduos – isto é, sua liberdade de es-
colher o estilo de vida que mais se apresenta como valioso – como 
um padrão comparativo para avaliar as “oportunidades substanti-
vas” (SEN, 2011, p. 330). O desenvolvimento econômico deve ser 
medido e entendido não apenas pela renda individual dos cidadãos 
de um determinado Estado, mas também pelo nível de vida que ele 
pode optar diante do seu contexto específico.

A capacidade de agência garantida indistintamente a todos 
os integrantes de uma sociedade é condição essencial para o desen-
volvimento, tendo em vista que ela permite aos indivíduos agir po-
sitivamente no ambiente político, econômico e social, participando 
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das escolhas públicas e influenciando no progresso da comunidade. 
Do mesmo modo, a capacidade de agência destes é influenciada pe-
las oportunidades sociais, políticas e econômicas que lhe são garan-
tidas pelas disposições institucionais vigentes (SEN, 2004).

Ao estudar a pobreza como uma privação de capacidades e, 
portanto, de liberdades subjetivas, acrescenta Sen:

O que perspectiva da capacidade faz na análise da pobreza é 
melhorar o entendimento da natureza e das causas da pobre-
za e privação desviando a atenção principal dos meios (e de 
um meio específico que geralmente recebe atenção exclusiva, 
ou seja, a renda) para os fins que as pessoas têm razão para 
buscar e, correspondentemente, para as liberdades para po-
der alcançar esses fins (SEN, 2004, p. 112).

O desenvolvimento implica o oferecimento aos cidadãos de 
um sistema de capacidades (liberdades substantivas) que possam 
ser eficazes na busca dos fins individualmente eleitos por cada um. 
Sen aponta que “o que as pessoas conseguem positivamente reali-
zar é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políti-
cas, poderes sociais e por condições habilitadoras, como boa saúde, 
educação básica, incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas” (SEN, 
2004, p. 19).

Garantia de liberdades individuais significa assegurar aos 
indivíduos a capacidade de realizar livremente suas escolhas e mol-
dar seu futuro conforme suas aptidões pessoais. É nesse aspecto que 
o indivíduo adquire a capacidade de agência, consistente na possibi-
lidade de agir livremente e promover mudanças propositais no con-
texto social, econômico e político (SEN, 2004).

Um ambiente justo é aquele que tem disponibilidade iguali-
tária de oportunidades substantivas que possam subsidiar a escolha 
dos diversos planos de vida.

Prosseguindo nesse caminho, cabe relacionar as ideias de 
Sen com a visão de desenvolvimento de Stiglitz (1998), em seu tra-
balho “Towards a new paradigma for development: strategies, policies 
anda processes”. De acordo com Stiglitz, desenvolvimento é causa e 
consequência de um contexto democrático, e significará transfor-
mação social e garantia de liberdades individuais, o que permite aos 
cidadãos atuarem como agentes transformadores. Dessa forma, o 
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desenvolvimento de um país corresponde à qualidade de vida e à 
capacidade de agência dos indivíduos (SEN, 2004).

Por transformação social, entende-se a ruptura com relações 
tradicionais que atuam como barreiras à mudança no status quo e 
que possui como consequência o surgimento de novos desafios e 
oportunidades aos indivíduos e respectiva sociedade. Essa transfor-
mação é necessária porque todas as sociedades são compostas por 
uma mescla entre relações tradicionais e relações inovadoras, e a 
coexistência entre elas fomenta a criação de desigualdades sociais 
(STIGLITZ, 1998; SEN, 2004).

Nesse aspecto, as transformações sociais atuam para romper 
com a dicotomia entre novo e velho e, consequentemente, estimular 
uma maior integração social, tendo em vista que as relações tradi-
cionais – costumes ou padrões culturais sobre a forma de lidar com 
questões sociais – atuam em favor da manutenção do status quo. As-
sim sendo, a “transformação social significa o rompimento com os 
padrões naturalizados e a abertura dos horizontes sociais para outras 
oportunidades possivelmente mais eficazes e efetivas” (STIGLITZ, 
1998, p. 76-78).

Essa conceituação sobre desenvolvimento não nega, absolu-
tamente, a importância da prosperidade econômica para o desenvol-
vimento, mas reconhece que existem outros fatores determinantes 
para alcançá-lo. É inquestionável que o fator econômico é essencial 
para o desenvolvimento, afinal, a ausência de recursos pode signi-
ficar a restrição de liberdades individuais, assim como o aumento 
da renda individual pode potencializar o desfrute destas liberdades.

Seguindo o pensamento de Stiglitz (1998), pensar o desen-
volvimento como resultado exclusivo da economia pode levar a 
confundir os meios com os fins. Nesse sentido, a prosperidade eco-
nômica não deve ser tratada como o objetivo do desenvolvimento, 
mas como um meio para alcançá-lo. Restringir o desenvolvimento 
às conquistas econômicas é excluir a importância de outras variáveis 
essenciais ao desenvolvimento, como arranjos sociais e direitos in-
dividuais. 

A alta produtividade, a renda e o investimento não garantem 
per se a qualidade de vida ou a capacidade de agência a todos os ci-
dadãos de um país. Assim como há países com alta renda per capita 
que possuem elevado níveis de desigualdade social e consequente 
privação de liberdades individuais.
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Considerações finais

Este estudo buscou problematizar acerca de uma visão mais 
ampla de desenvolvimento, reconhecendo sua importância econô-
mica, porém, tendo como finalidade a transformação social e a ga-
rantia de liberdades individuais (STIGLITZ, 1988; SEN, 2004). 

Por certo, o eixo central dos estudos sobre o desenvolvimen-
to deslocou-se de uma perspectiva meramente descritiva e centra-
da na acumulação bruta de riquezas por uma sociedade para uma 
concepção normativa e jurídica, focada em uma dimensão moral de 
justiça com ênfase nos princípios da igualdade e da liberdade (LAN-
GENEGGER; CUNHA, 2013). Ou seja, passou-se a reconhecer a re-
lação estratégica entre direito e desenvolvimento. 

“O desenvolvimento significa a remoção de formas de pri-
vação de liberdades, tais como a pobreza, o autoritarismo estatal e 
a negligência estatal na promoção de serviços públicos essenciais” 
(SEN, 2004, p. 13). A pobreza tende a furtar do indivíduo o acesso 
às liberdades básicas, como moradia, alimentação, saúde e educação; 
o autoritarismo estatal limita dos direitos políticos e civis dos cida-
dãos; e a negligência na atuação do Estado pode significar a carência 
de serviços públicos e assistência social (SEN, 2004). 

Em um ambiente democrático, essas barreiras ao livre gozo 
de liberdades individuais podem surgir pela inadequação de proces-
sos institucionais ou pela deficiência na garantia de oportunidades 
ao desfrute de liberdades por alguns indivíduos e devem ser comba-
tidas (LANGENEGGER; CUNHA, 2013).

Isso porque, o desenvolvimento é direito humano e deve ser 
libertador, plural, participativo e efetivamente democrático, deman-
dando a opinião e o efetivo posicionamento de todos aqueles afeta-
dos pelas chamadas “decisões de desenvolvimento”, que abrangem 
planos e programas de governos e/ou de empresas.

No cenário interno, o processo de constitucionalização re-
cente brasileiro, em 1988, foi responsável por uma nova percepção 
do desenvolvimento, a partir de uma ótica distinta daquela que ha-
via marcado a era desenvolvimentista, na década de 70, cuja prio-
ridade absoluta era o crescimento econômico. Com a Constituição 
Federal de 1988, a tônica do debate incorporou, necessariamente, as 
dimensões da ética, da equidade e da sustentabilidade, objetivando 
a construção do bem-estar coletivo (garantia de direitos individuais 
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e coletivos).
Sob esse ponto de vista, o desenvolvimento adquiriu uma 

valoração enriquecida pela principiologia constitucional, que valori-
za o desenvolvimento com sustentabilidade, a essencialidade da par-
ticipação social e a eliminação de desigualdades regionais.
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