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RESUMO

A pesquisa, ainda em andamento, versa sobre o tema do Desenvolvimento na perspectiva brasileira, com enfoque no exame da articulação entre 
as liberdades substantivas e a expansão de capacidades humanas. Trata-se de tema relevante e atual, que se insere num dos principais eixos de 
preocupação epistêmica do Seminário de Pesquisa da Estácio, os Direitos Humanos/Fundamentais. Em países de modernidade tardia, como o 
Brasil, a dificuldade de concretização prática do Direito ao Desenvolvimento permanece sendo um dos maiores desafios, justificando reflexões 
interdisciplinares sobre o tema, com o propósito de contribuir para o aperfeiçoamento de um quadro institucional (econômico, social, jurídico), 
que permita a superação desse estado de coisas. Pauta-se a investigação pelo seguinte problema: Programas de transferência de renda como o 
Bolsa Família, na forma como implementados na realidade brasileira, atendem o desiderato de remoção das formas de privações da liberdade 
experimentadas pelas pessoas, contribuindo para a consolidação prática do Direito ao Desenvolvimento na perspectiva de expansão de 
capacidades? O objetivo geral do trabalho é demonstrar que o direito ao desenvolvimento somente se concretizará na realidade brasileira se o 
processo de desenvolvimento alcançar êxito em promover a expansão das liberdades reais que as pessoas devem desfrutar para uma vida em 
dignidade. A fim de analisar a questão proposta e alcançar o objetivo assumido, adota-se como referencial teórico a concepção de 
desenvolvimento como liberdade, do economista e filósofo Amartya Sen. A pesquisa, de abordagem quanti-qualitativa, baseia-se nas técnicas de 
revisão bibliográfica e documental, assim como no levantamento, análise e consolidação de dados relacionados relacionados ao Programa Bolsa 
Família, com recorte no município de Petrópolis/RJ. Resultados esperados: Até o momento, a investigação avançou apenas no que diz respeito ao 
confronto da concepção de desenvolvimento como liberdade, focada em expansão de capacidades humanas, em relação a concepções rivais mais 
restritas, que atrelam o desenvolvimento eminentemente à expansão econômica e ao crescimento da variável Produto Interno Bruto. Percebeu-
se que a concepção de desenvolvimento como liberdade, mais ampla, deve orientar especialmente os países de modernidade tardia, como o 
Brasil, no que diz respeito aos fins do desenvolvimento (ao contrário das demais, cujo enfoque se encontra nos meios). Acredita-se que a análise 
minuciosa sobre o Programa Bolsa Família, com o recorte e contextualização propostos, possa servir para a reflexão sobre a sua adequação e 
conveniência (e, igualmente, de demais programas estruturados de modo similar), para a ampliação das liberdades substantivas das pessoas que 
a ele estão vinculadas, no sentido de garantir os seus direitos básicos (participação política e social, possibilidades de evitar privações), e de criar 
condições para que possam implementar os seus projetos pessoais de vida. Conclusão parcial: Se, por um lado, dado ao estado incipiente em que 
ainda se encontra, momentaneamente (dados específicos serão levantados), não é possível responder de forma isenta o problema de pesquisa, 
pela impossibilidade de mensurar os impactos do Programa (análise ainda por fazer), na expansão das liberdades reais que as pessoas devem 
desfrutar para uma vida em dignidade; por outro, percebe-se a importância de uma concepção mais ampliada de desenvolvimento, identificada 
com a expansão das capacidades humanas, para a consolidação efetiva do Direito Humano/Fundamental ao Desenvolvimento na realidade 
brasileira.

Ciências Jurídicas

Pós-Graduação Stricto Sensu - Direito
X Seminário de Pesquisa da Estácio


