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Anais do II Seminário Sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen: Impactos da Teoria de Sen
na Pesquisa Científica e Social A Teoria da Justiça de Amartya Sen tem sido tema de várias
pesquisas nos últimos anos no Brasil de forma a entusiasmar grupos de pesquisa, estudantes
e profissionais de diversas áreas, especialmente aqueles preocupados com a superação das
graves desigualdades que assolam o Brasil e outros países. Com igual intensidade interessa
aos pesquisadores e agentes sociais que refletem e atuam em temas delicados como o
direito das culturas e os direitos e necessidades das minorias. As políticas de
desenvolvimento em suas diversas qualificações, especialmente o modelo caracterizado
como sustentável adquire relevância e um dinamismo peculiar com a reflexão herdada de
Sen. O II Seminário Internacional Sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen, realizado nos
dias 08 e 09 de outubro de 2018 na Faculdade Meridional - IMED – de Passo Fundo, RS,
Brasil que teve como tema central “Impactos da Teoria de Sen na Pesquisa Científica e
Social” é uma referência para as investigações sobre a relevância do pensamento de Sen, a
qualidade da produção científica e a repercussão social de suas categorias, especialmente
no âmbito da valorização, avaliação e efetivação das políticas públicas. O Seminário foi
promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Sobre a Teoria da Justiça de Amartya Sen,
Programa de Pós-Graduação em Direito – IMED e Programa de Pós-Graduação Arquitetura –
IMED e contou com o apoio de instituições da Região de Passo Fundo e do Rio Grande do
Sul e de diversos Estados do Brasil. A realização do II Seminário Internacional Sobre a
Teoria da Justiça de Amartya Sen contou com apoio da Fapergs (Fundação de Amparo à
Pesquisa do estado do Rio Grande do Sul). Além do espaço de reflexão acadêmica houve a
interação e integração com o Projeto Transformação em Arte, Recibella, Projeto Canaã e
Programa Apoiar e Comprometer. Os objetivos principais foram: a) Debater a teoria de
Amartya Sen e seus impactos na pesquisa; b) Analisar a aplicação da Teoria de Sen em
diferentes perspectivas metodológicas; c) Promover a cooperação da pesquisa acadêmica em
nível nacional e internacional. D) Divulgar o Centro Brasileiro de Pesquisas Sobre a Teoria
da Justiça de Amartya Sen. O seminário contou com a apresentação de dezenas de trabalhos
que versam sobre variados assuntos relacionados à Teoria de Amartya Sen, integrados com
a realidade social e interesse acadêmico, assim como, representativos da trajetória de cada
pesquisador. Estão dispostos neste anais para o conhecimento do púbico interessados nestes
temas. Da mesma forma, tem como meta fomentar o interesse de novos pesquisadores e o
aprimoramento dos atuais. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; textindent: 22.7px; line-height: 17.0px; font: 11.0px 'Adobe Caslon Pro'}
The Human Rights Discourse between Liberty and Welfare Angesichts der Tatsache, dass
die vorherrschenden politischen Debatten über den Stellenwert von Freiheit und Wohlfahrt
geradezu polarisiert sind, verteidigt dieses Buch beide als wesentlich für Menschenwürde
und Wohlbefinden. Amartya Sen entwickelt seinen Capability Approach aus seiner
konstruktiven Kritik am politischen Liberalismus von John Rawls. Obwohl Jacques Maritain
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oft als Rawls' Vorläufer gilt, wurde er noch nicht in Dialog mit Sens Ansatz gebracht. Trotz
Maritains Pionierbeiträgen zum Menschenrechtsdiskurs im zwanzigsten Jahrhundert hat
sein Personalismus die Forderungen der Wohlfahrtsrechte allerdings nur unzureichend
erfasst. In Anbetracht dieses gemeinsamen Defizits liberaler Traditionen wird argumentiert,
dass Sens Menschenrechtsdiskurs mit seinem "Zielrechte-System" die Freiheits- und
Wohlfahrtsrechte überzeugend integriert. Außerdem fügt er Menschenrechts- und
Entwicklungsdiskurse zusammen; somit legt er einen soliden Grundstein für einen
rechtebasierten Ansatz in der Entwicklungspolitik.
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