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Resumo: A pandemia impôs uma série de consequências para 
diversos setores, sejam eles econômicos, sanitários, políticos ou 
sociais, além de um regime de emergência em todos os níveis do 
Estado Democrático de direito. A luta pela equidade de direitos 
e por justiça social torna imperativo refletir profundamente so-
bre a associação entre as diversas vulnerabilidades e assimetrias 
de poder que colocam o indivíduo em condições desiguais pe-
rante as consequências da pandemia e do isolamento social. O 
artigo foi desenvolvido a partir de uma abordagem dedutiva, 
com análise bibliográfico-documental, e se constitui como uma 
pesquisa qualitativa.  
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Abstract: The pandemic has imposed a series of consequences 
for various sectors, be they economic, health, political or social, 
as well as an emergency regime at all levels of the Democratic 
State under the rule of law. The struggle for equal rights and so-
cial justice makes it imperative to reflect deeply on the associa-
tion between the various vulnerabilities and asymmetries of 
power that place the individual in unequal conditions in the face 
of the consequences of the pandemic and social isolation. The 
article was developed from a deductive approach, with biblio-
graphic-documental analysis, and is constituted as a qualitative 
research. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 pandemia trouxe uma série de consequências para 
diversos setores, sejam eles econômicos, sanitá-
rios, políticos ou sociais e impôs um regime de 
emergência em todos os níveis do Estado Demo-
crático de direito. O momento atual se constitui 

como um desafio de múltiplas perspectivas a nível nacional, re-
gional e internacional, sejam elas de ordem procedimental ou 
material. A força de articulação política do Executivo é colocada 
em xeque dia após dia. O Legislativo se desdobra para criar ou 
costurar retalhos legais a fim de lidar com as intempéries da ca-
tástrofe iminente onde vidas são colocadas em jogo. O Judiciá-
rio, por sua vez, precisa inexoravelmente apresentar respostas de 
equilíbrio, bem como garantir a execução da norma constitucio-
nal. Há muita pressão em cima das colunas do Estado democrá-
tico de direito e é preciso entender quais alternativas são possí-
veis a fim de permitir a participação ativa do cidadão nas 

A
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decisões acerca do futuro que queremos.  
Diferente de um pensamento baseado na ideia da liber-

dade negativa, cuja premissa básica é colocar o Estado como um 
ente etéreo, mero protetor do que é possível ou não se fazer, é 
importante saber o que realmente significa garantir o direito de 
um indivíduo ou de uma coletividade. De acordo, com Roberto 
Gargarella sem uma participação proativa do Estado no bem-es-
tar das pessoas elas “não teriam as mais elementares possiblida-
des de assumir o controle de suas próprias vidas” (2008, p. 37). 
Pensar em termos de assimetrias de poder e de capacidade de 
fazer ou não fazer, em especial diante da crise global enfrentada, 
nos fornece um critério sobre o que realmente significa garantir 
o direito a alguém. E o resultado disso, como Martha C. Nuss-
baum argumenta, “envolve um apoio afirmativo no plano mate-
rial e institucional, não uma abstenção de interferir” (2013, 
p.354).  

É responsabilidade do Estado assistir os seus cidadãos e 
garantir a sua capacitação para buscarem um futuro próspero, e 
para Emerson Gabardo não se pode ignorar a “esfera de positi-
vidade necessária ao desenvolvimento humano por intermédio 
de organizações políticas como o Estado Nacional ou a União 
Supranacional” (2018, p. 105). Por sua vez, as instituições “pos-
suem poderes cognitivos quanto causais que os indivíduos não 
possuem, poderes que são pertinentes à distribuição de respon-
sabilidade” (NUSSBAUM, 2013, p. 379). Ou seja, “é preciso 
reforçar a responsabilidade do Estado no tocante à implementa-
ção dos direitos econômicos, sociais e culturais”, como destaca 
Flávia Piovesan (2015, p. 62).  

De modo paralelo, a justiça, como objetivo maior da per-
secução jurídica, depende essencialmente de qual ponto de par-
tida gnosiológico se parte para explicá-la. As assimetrias de po-
der, voz e domínio do espaço entre os diferentes grupos na soci-
edade garantem que a busca pela justiça não seja nem de longe 
um fenômeno neutro. O ideal do que é tido como justo é uma 
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infinita perseguição e sofre alterações argumentativas substan-
ciais diante das demandas dos diferentes atores sociais (em razão 
da raça, gênero, classe, nacionalidade, etnia, idade, domínio do 
espaço, capacidade, poder e etc) que compõem a sociedade onde 
os mais vulneráveis apenas tangenciam o processo decisório 
como um todo. Além disso, os direitos humanos têm sido im-
pactados pela COVID-19, seja em termos da doença em si, seja 
nas respostas à pandemia, as vezes por práticas e, em outras, por 
alterações legais. Nesse sentido, tem-se o exemplo das Améri-
cas, onde pelo menos 30 dos Estados que fazem parte da OEA 
(Organização dos Estados Americanos) colocaram em vigor al-
gum tipo de legislação que aumentou o poder do governo e re-
duziram os direitos dos cidadãos (CHARLEAUX, 2020). 

Nesse contexto, é importante construir a relação entre as 
lutas políticas, sociais e as ambientais, pois elas tendem a con-
cordar, unidas ao redor de objetivos comuns (LOWY, 2005, p. 
60). É um projeto que obrigatoriamente precisa associar causas 
a fim de conquistar espaço político e instrumentalizar um novo 
modelo de participação democrática dos cidadãos. Além disso, 
fica claro que é necessária uma participação ativa dos cidadãos 
no desenho de políticas públicas adequadas para lidar com as 
diferenças no nível de impacto e alcance que o isolamento social 
e da doença em si mesma estão causando a população. De acordo 
com Nancy Fraser, “a luta pelo reconhecimento da diferença dá 
combustível às lutas de grupos mobilizados sob as bandeiras da 
nacionalidade, etnicidade, “raça”, gênero e sexualidade” (2006, 
p. 231).  

O artigo foi desenvolvido a partir de uma abordagem de-
dutiva, com análise bibliográfico-documental, e se constitui 
como uma pesquisa qualitativa. Além de introdução e conside-
rações finais, a análise inicial é concentrada nas vulnerabilidades 
e assimetrias de poder que colocam o indivíduo em condições 
desiguais perante as consequências da pandemia e do isolamento 
social. A segunda parte servirá para analisarmos em que medida 
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o constitucionalismo popular se mostra uma alternativa frutífera 
através de uma maior participação popular. Por fim, a terceira 
parte serviu para entender como o diálogo provocado pela pers-
pectiva decolonial visa enriquecer a discussão e trazer respostas 
mais próximas a realidade local, sem ignorar interconexões ób-
vias provocadas pela globalização.  

 
2. VULNERABILIDADE E ASSIMETRIAS DE PODER: AS 
DIFERENÇAS DENTRO DAS DIFERENÇAS  

 
De acordo com um documento elaborado por integrantes 

da Sala Técnica de Saneamento3,  35 milhões de brasileiros não 
têm serviço de abastecimento de água e quase 100 milhões não 
têm acesso à esgoto. Por isso, estão mais vulneráveis à contami-
nação por coronavírus (FÁTIMA et al, 2020). A situação é ainda 
pior para quem não tem moradia. Segundo o Censo produzido 
pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial (SMADS), a população em situação de rua aumentou mais 
de 50% entre 2015 e 2019 na cidade de São Paulo. O número 
passou de 15.905 para 24.344. Como atenta Joseph E. Stiglitz, o 
número real de pessoas que vivem na pobreza aumentou em 
quase 100 milhões. Isso ocorreu ao mesmo tempo em que a 
renda mundial total aumentou em média 2,5 por cento ao ano” 
(2018, p. 2). 

O conceito de vulnerabilidade difundiu-se na década de 
80 campo da saúde pública ao tratar da epidemia da Aids (OVI-
EDO; CZERESNIA, 2018, p. 2). As ciências naturais colabora-
ram diretamente na estruturação do conceito, na medida em que 
os aspectos ligados a disseminação epidêmica e o modo pelo 
qual os grupos eram atingidos (de diversas formas e em 

 
3 A Sala Técnica é composta por 250 profissionais da área de saneamento, que atuam, 
principalmente, como pesquisadores, gestores e/ou técnicos de instituições de ensino 
superior, instituições governamentais e empresas de tratamento de água e esgoto do-
méstico do Brasil. Disponível em: <http://tratabrasil.org.br/covid-19/assets/pdf/carti-
lha_covid-19.pdf>. 
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diferentes países) fizeram com que “se articulasse a incidência 
do vírus com o contexto socioeconômico, buscando esclarecer 
quais grupos sociais e indivíduos poderiam estar mais ou menos 
vulneráveis a vitimização pela epidemia” (CORRÊA, 2010, 
p.23). De acordo com a autora Carolina S. Corrêa foi a partir da 
compreensão acerca da associação entre os termos risco e popu-
lação de risco que possibilitou uma gradativa substituição desses 
termos pelo de vulnerabilidade (2010, p. 23). Na visão de Ru-
bens C. F. Adorno (2001, p. 11) 

É preciso destacar que a noção de vulnerabilidade originada no 
âmbito das discussões sobre a epidemia de AIDS buscou incor-
porar a ideia do direito que todas as pessoas deveriam ter de 
alterar suas condições de vida para tornarem-se menos vulne-
ráveis e, assim, promover a igualdade para todos  

O artigo 28 da Declaração Universal de Direitos Huma-
nos estabelece que, “toda a pessoa tem direito a que reine, no 
plano social e no plano internacional, uma ordem capaz de tornar 
plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na 
presente Declaração.” (1948). Nesse sentido, a justiça social é 
um componente central na construção do conceito de vulnerabi-
lidade. A justiça social é promovida quando são ultrapassadas e 
destruídas as barreiras que as pessoas enfrentam para alcançar 
recursos básicos (como educação, saúde, alimentação, moradia, 
trabalho e distribuição de renda) em razão da raça, da idade, do 
gênero, da etnia, da religião e da cultura. É a solidariedade radi-
cal com aqueles que mais sofrem, ou seja, a justiça social é um 
conjunto de princípios que estimulam uma vida partilhada e 
compartilhada por todos aqueles que tem fome e sede de justiça4.  

Por outro lado, o conceito de vulnerabilidade não pode 
ser algo estanque. Ele precisa ser continuadamente reconstruído. 
O privilégio, o poder e a capacidade dos mais poderosos deve 
ser precisamente combatido, na medida em que legitima pela di-
ferença, e corrói pela vulnerabilidade. O medo, a insegurança e 
a falta de instrumentos adequados ao acesso a direitos básicos 

 
4 Expressão oriunda de asserto bíblico: Sermão da Montanha (Mt 5, 3-10).  
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impõem uma avaliação acerca de como criar condições ao em-
poderamento dos mais fracos. É necessário, como afirma Flavia 
Piovesan, “se repensar o valor da igualdade, a fim de que as es-
pecificidades e as diferenças possam ser observadas e respeita-
das” (1999, p. 127). O conceito visa atravessar a visão abstrata 
de igualdade formal, além disso, como afirma Boaventura de 
Sousa Santos, “a igualdade formal de todos perante a lei não im-
pede que as classes que estão no poder, sobretudo na cúpula do 
poder, não tenham direitos especiais, imunidades e prerrogati-
vas” (2011, p. 28).  

A própria sociedade chancela a violência de direitos em 
razão de preconceitos profundos contra os mais vulneráveis. De 
acordo com Marion Brepohl, Marcos Gonçalves e Emerson Ga-
bardo o reconhecimento de parte da sociedade de direitos muitas 
vezes é atravancado por preconceitos de cor, gênero, orientação 
sexual, religião, bem como os de categoria social (2018, p. 331). 
Além disso, os próprios “párias” influenciam no processo como 
um todo, visto que também são responsáveis e retroalimentados 
pelas representações sociais negativas que fazem parte do ima-
ginário dos próprios discriminados a respeito deles mesmos. Si-
multaneamente, “há problemas de desigualdade cujo reconheci-
mento é imperativo” (PIOVESAN, 2019, p. 134). 

A constatação de que sem igualdade entre homens e mu-
lheres não é possível existir uma sociedade justa é inequívoca. 
Nos diversos contextos em que atua cada vez mais o papel da 
mulher deve ser valorizado e reconhecido como fundamental nas 
diversas esferas, privada ou pública, e espaços em que elas pro-
tagonizem movimentos pela equidade e justiça social. A sua 
contribuição no debate é indispensável para que exista uma so-
ciedade sustentável, já que a sua participação tem se tornado 
forte exemplo de inclusão social, empoderamento e luta por uma 
sociedade mais justa e democrática.  

 
3. O CONCEITO DE VULNERABILIDADE NO BRASIL E O 
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(IMPRESCINDÍVEL) DIÁLOGO PERMANENTE COM OS 
DIREITOS HUMANOS 

 
Há uma intensa problematização acerca de uma forma 

objetiva jurídica de conceituação da vulnerabilidade. O artigo 3º 
inciso IV da Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece 
que para instituição do Estado Democrático de Direito é neces-
sário “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-
ção”(BRASIL, 1988). Ou seja, não basta falar em equidade de 
gênero, direito à imigração, princípio da dignidade, igualdade 
racial, dentre outros temas relacionados ao espectro da justiça 
social sem construir de fato um conceito útil, forte, elaborado e 
direcionador para o Direito. É necessário que o conceito de vul-
nerabilidade seja mutante e sensível a realidade posta, mas com 
contundente poder principiológico objetivo. Nas palavras de 
Flávia Piovesan, Melina G. Fachin e Valerio de O. Mazzuelo “o 
Brasil conta com normas e práticas importantes no âmbito da 
igualdade e não discriminação” (2019, p. 133). O próprio funda-
mento constitucional citado anteriormente (art. 5º), quanto às 
ações afirmativas como as cotas raciais em universidades públi-
cas (2019, p. 133)5 consideradas legais por meio da ADPF 186 
instaurada no Supremo Tribunal Federal, se mostram como prá-
ticas fundamentais no reconhecimento da vulnerabilidade.  

O importante é entender que a noção trazida pelo con-
ceito de vulnerabilidade é muito mais complexa do que o prin-
cípio da dignidade humana ou do conceito de minoria6. Trata do 

 
5 De acordo com as autoras e o autor “as cotas raciais em universidades públicas são 
constitucionais e servem para correção de distorções oriundas de discriminações his-
tóricas.”  
6 Para entender os diversos conceitos de minorias consultar: CARMO, Cláudio Márcio 
de. Grupos minoritários, grupos vulneráveis e o problema da (in)tolerância: uma rela-
ção linguístico-discursiva e ideológica entre o desrespeito e a manifestação do ódio 
no contexto brasileiro. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. n. 64. Universidade 
Federal de São João del-Rey. 2016. Disponível em: < http://www.sci-
elo.br/pdf/rieb/n64/0020-3874-rieb-64-0201.pdf>.  
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risco exposto e da assimetria de poder em razão da própria exis-
tência do indivíduo. Uma abordagem trans, poli e interdiscipli-
nar7 baseada tanto nas ciências sociais, como na sociologia jurí-
dica, na filosofia jurídica, nas ciências naturais e na ciência po-
lítica, como também nas diversas teorias de justiça a fim de 
construir um conceito objetivo de vulnerabilidade no Direito. As 
ciências agindo de forma interdependente e colaborativa. De 
acordo com Susan L. Cutter, “é necessária uma abordagem inte-
gradora, que procure explicar as complexas interações entre sis-
temas sociais, naturais e artificiais”.8 

No que tange a realidade brasileira, o legislador pátrio 
utiliza o conceito de vulnerabilidade para diversos enfoques, em 
condições distintas, sem qualquer justificativa razoável, o que 
por sua vez permite afirmar que há múltiplas concepções de vul-
nerabilidade. Os diversos ramos do Direito estabelecem critérios 
e princípios estruturantes próprios do conceito de vulnerabili-
dade, mas sempre levando em consideração a situação de risco 
ou de desigualdade em razão de determinado elemento seja da 
essência do indivíduo, da relação assimétrica de poder ou até 
mesmo em razão da relação com o meio ambiente. O Direito 
Penal estabelece a vulnerabilidade em razão da idade (artigo 
217-A do Código Penal). O Direito do Consumidor reconhece a 
existência de uma parte vulnerável nas relações abrangidas entre 
empresa e consumidor (artigo 4, parágrafo I do Código de De-
fesa do Consumidor). No Direito Processual uma pessoa que não 
tenha condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo 
do sustento próprio está vulnerável sob o aspecto econômico. A 
vulnerabilidade socioambiental é tema recorrente dentro do Di-
reito Ambiental, na medida em que reconhece situações de 

 
7 MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reforma o pensamento. 
Tradução Eloá Jacobina. 20ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.  
8 CUTTER, Susan L. A ciência da vulnerabilidade: modelos, métodos e indicadores. 
Revista Crítica de Ciências Sociais. n. 93. Coimbra:  Centro de Estudos Sociais da 
Universidade de Coimbra, 2011. Disponível em: <https://journals.openedi-
tion.org/rccs/165>. 
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riscos socioambientais que determinados grupos ou indivíduos 
estão expostos ou mesmo em razão das catástrofes que tiveram 
como principal consequência o aparecimento de um novo grupo 
em formação: os refugiados ambientais. A vulnerabilidade de 
trabalhador em face do empregador é alvo de inúmeras pesqui-
sas no Direito do Trabalho (artigo 468 da Consolidação das Leis 
do Trabalho). Em suma, a abordagem do conceito é mutagênica 
por natureza, mas demanda a formação de um invólucro que ex-
presse o conceito no Direito de maneira mais contundente.  

Neste cenário, o conceito de vulnerabilidade se constitui 
como um fenômeno jurídico cuja reflexão teórica acerca de seus 
fundamentos é imprescindível a fim de permitir o empodera-
mento dos vulneráveis. O raciocínio acerca da construção do 
conceito de vulnerabilidade deve ser integral, na medida em que 
deve ser perseguido levando em consideração o desenvolvi-
mento (as premissas que estruturam o conceito), bem como as 
partes dispositivas (a exemplo das sentenças que o consideram 
relevante). É necessário considerar o texto e o contexto de sua 
aplicação e para isso uma abordagem ecológica (partes, todo e 
contexto) se mostra um instrumento adequado na construção 
desse conceito. É importante partir da ideia de que o homem não 
se relaciona apenas por uma questão de vantagem mútua, tal qual 
os contratualistas acreditam. John Rawls (2000, p. 4) define a 
sociedade como “um empreendimento cooperativo para vanta-
gens mútuas”. Há muito mais nas relações do homem com ele 
mesmo, com seus semelhantes, com os demais seres vivos e com 
o meio ambiente que o cerca. Pensar em termos de mera vanta-
gem mútua é sufocar as inúmeras valências humanas. É obliterar 
toda a possibilidade de agirmos também por amor, caridade, be-
nevolência e solidariedade. Todo esse pensamento influencia di-
retamente em como visualizamos a forma pela qual o processo 
de desenvolvimento influencia na vida como a conhecemos. Nas 
palavras de Martha C. Nussbaum (2013, p. 377) 

Não há talvez nada mais urgente, em um mundo crescente-
mente dirigido por corporações internacionais com a 
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motivação de poder embutida em suas operações, do que arti-
cular um conjunto de objetivos humanamente ricos de desen-
volvimento e um conjunto de atitudes mais gerais sobre os pro-
pósitos da cooperação que serão necessários a fim de manter as 
pessoas na busca desses objetivos. 

De acordo com Lívia R. M. A. Schumann existe uma 
multiplicidade de aplicações da vulnerabilidade e isso deve-se a 
algumas situações: “a existência de diferentes orientações epis-
temológicas, a escolha de localidades geográficas específicas 
para análise do processo de vulnerabilidade e ao direcionamento 
para situações específicas” (2014, p. 4). É possível inferir que a 
universalização do uso do termo cria uma série de definições e 
aplicações que nem sempre estão relacionadas a alguma teoria 
específica, no entanto não diminui de modo algum a potência do 
termo para explicar assimetrias de poder, voz e espaço dos mais 
vulneráveis. (SCHUMANN, 2014, p. 4)  

A construção do conceito de vulnerabilidade por sua vez 
é uma alternativa que está inserida nos processos de transforma-
ção e luta proposta pela teoria crítica dos Direitos Humanos, na 
medida em os movimentos sociais (formados na imensa maioria 
por certos grupos que lutam por poder, voz e espaço dentro da 
estrutura social) vislumbram a organização coletiva como cami-
nho para alcançar o horizonte da vida digna em meio aos atuais 
meios de opressão propostos pela sociedade. De acordo com De-
nise A. de Andrade e Roberta L. C. Jucá (2017, p. 200),  

Na Teoria Crítica, os direitos humanos assumem, pois, a mis-
são de possibilitar uma transformação social por meio de pro-
cessos culturais de luta e pelo reconhecimento das diferenças 
aos grupos historicamente excluídos, ultrapassando a clássica 
visão universalista de matriz individualista e subjetivista, em 
que direitos universais para todos são concedidos a partir de 
uma concepção formal de igualdade. 

Os direitos humanos refletem um construído axiológico, 
a partir de um espaço simbólico de luta e ação social. No dizer 
de Joaquin Herrera Flores, compõem uma racionalidade de re-
sistência, na medida em que traduzem processos que abrem e 
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consolidam espaços de luta pela dignidade humana. Invocam 
uma plataforma emancipatória voltada à proteção da dignidade 
humana (FLORES, 2005, p. 7). A luta dos movimentos sociais, 
é uma forma de efetivação dos próprios Direitos Humanos, se-
jam esses o direito ao meio ambiente equilibrado, à identidade 
social, a igualdade de gênero, à vida, entre outros. Além disso, é  

[...] o resultado de lutas sociais e coletivas que tendem à cons-
trução de espaços sociais econômicos, políticos e jurídicos que 
permitam o empoderamento de todas e todos para lutar plural 
e diferenciadamente por uma vida digna de ser vivida. (FLO-
RES, 2005, p. 115)  

No campo jurídico, alguns aspectos e consequências do 
desenvolvimento humano tiveram como resposta a emergência 
de novos direitos, direitos estes decorrentes da natural e com-
plexa evolução das relações e necessidades humanas ou, se-
guindo Norberto Bobbio, do incremento de bens, sujeitos e sta-
tus dos indivíduos (BOBBIO, 1992, p. 68). Entre os novos direi-
tos – biodireito, direito do consumidor, da criança e do adoles-
cente, do idoso, entre outros – o reconhecimento da vulnerabili-
dade surge como instrumento para dar voz e visibilizar grupos 
que em razão da raça, sexualidade, religião, etnia, dentre outros, 
sofrem com as barreiras que afastam o acesso a direitos funda-
mentais. Nesse sentido, a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanas é um dos principais espaços de diálogo constitucional 
multinível e se constitui como um importante farol acerca do tra-
tamento do tema pelos países signatários. O remédio legal que 
alguns governos vêm aplicando contra a COVID-19 nos países 
do continente americano podem resultar em mais danos que be-
nefícios para os direitos humanos. O alerta foi feito pelo secre-
tário-executivo da CIDH (Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos), Paulo A. Charleaux (2020).  

A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos de-
senvolveu significativa jurisprudência sobre a necessidade de 
garantir condições de igualdade e não-discriminação para crian-
ças, imigrantes, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e 
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pessoas em situação econômica desfavorável. Flavia Piovesan, 
Melina G. Fachin e Valerio de O. Mazzuoli (2019, p. 132-133) 
ao citarem a Opinião Consultiva n°16//99 da Corte entendem 
que  

(...) os Estados, no âmbito de qualquer procedimento, devem 
reconhecer as vulnerabilidades desses grupos, garantindo uma 
espécie de contrapartida pelas desigualdades existentes, para 
que se lhes garanta um acesso efetivo à justiça e o cumprimento 
das garantias do devido processo legal.  

Por sua vez, os movimentos sociais não podem ser defi-
nidos apenas como manifestações idênticas baseadas em princí-
pios e conceitos homogêneos e imutáveis. A diversidade é um 
dos elementos estruturantes da proposta de um conceito de vul-
nerabilidade e é consubstanciada, e enaltecida, inclusive, nas 
próprias pautas diferenciadas de cada coletivo de luta. Obvia-
mente, a grande diversidade de ações coletivas, políticas e dis-
cursos agrupados sob a égide da vulnerabilidade torna pratica-
mente impossível considerá-lo um único movimento. Para Iris 
M. Young (2000, p. 136) a progressiva diferenciação de direitos 
baseada nas especificidades de grupos e minorias não é um pro-
blema de divisão e conflito, e sim, a  

diferenciação de grupo oferece recursos para um público co-
municativo democrático que objetiva a justiça, porque pessoas 
diferentemente posicionadas têm experiências diferentes e co-
nhecimento social e histórico derivado deste posicionamento, 
e eu chamo isso de perspectiva. (YOUNG, 2000, p. 136) 

Apesar dos movimentos sociais divergirem quanto à 
forma pela qual se deve dar o combate a lógica destrutiva ao 
mais vulneráveis em razão da raça, gênero, sexualidade, religião, 
etnia e etc, é unânime a percepção de que se constituem como 
espaços frutíferos ao diálogo e a tomada de atitudes por parte 
dos cidadãos, e acima de tudo a conscientização acerca do papel 
político central da participação ampla e democrática dos movi-
mentos sociais no debate acerca da vulnerabilidade.  

É importante refletir que apesar de haver um potencial 
nas alianças políticas de grupos vulneráveis temos que “nos dar 
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conta de que temos pela frente uma nova tarefa intelectual” 
(FRASER, 2006, p. 232). De acordo com Nancy Fraser é preciso 
identificar e assumir somente a defesa de versões políticas da 
política cultural da diferença que possam ser combinadas coe-
rentemente com a política social da igualdade (2006, p. 232) . 
Ou seja, a diferença precisa ser pensada a partir de uma perspec-
tiva igualitária e includente, e não, segregadora e excludente. 
Para isso é necessário costurar o enfoque oferecido pela política 
da diferença com os direitos fundamentais resguardados nos tex-
tos constitucionais.  

De acordo com a teoria da democracia participativa, os 
indivíduos e as instituições não podem ser considerados de ma-
neira atomizada. Além disso, a mera existência de instituições a 
nível nacional não basta para a democracia. É necessário que 
haja uma capilarização de todo sistema nas mais diversas esfe-
ras, sociais e políticas (PATEMAN, 1992, p. 60). Para Carole 
Pateman, o principal papel dos movimentos sociais nesse sen-
tido seria colaborar na educação democrática que seria consubs-
tancializada, “tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisi-
ção de prática de habilidades e procedimentos democráticos”. 
(1992, p. 61) 

A COVID-19 trouxe múltiplos impactos, em especial aos 
direitos humanos. De acordo com Liliana Lyra Jubilut et al no 
relatório Direitos Humanos e Covid-19 – Impactos em Direitos 
e para Grupos Vulneráveis, tanto os efeitos diretos da pandemia, 
como as medidas tomadas para conter seu avanço tem/teve con-
sequências significativas para direitos ou grupos vulneráveis. É 
necessário como primeiro passo que haja um diagnóstico a partir 
de lentes adequadas a fim de evitar violações de direitos huma-
nos “propositais ou involuntárias”. O diálogo permanente a par-
tir do enfoque dos direitos humanos é fundamental para que so-
luções apresentadas não sejam destoantes ou potencializadoras 
de impactos negativos. De acordo com o relatório, os direitos 
humanos, são tanto valores internacionais compartilhados e 
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diretrizes de legitimidade de ações (estatais, internacionais e in-
dividuais), como também devem ser instrumentalizados na luta 
contra a COVID-19, “para evitar que vulnerabilidades sejam 
aprofundadas ou, mesmo, estabelecidas.” (JUBILUT et al, 2020, 
p. 69) 

 
4. PERSPECTIVA DECOLONIAL: DIÁLOGOS DO SUL 
GLOBAL  

 
A pandemia provocada pelo coronavírus acentuou uma 

série de vulnerabilidades e escancarou as assimetrias de voz, ca-
pacidade e poder entre os indivíduos, sobretudo na questão eco-
nômica. Nesse sentido, o debate acerca da forma pela qual se faz 
possível uma mudança significativa nas plataformas de discus-
são passa pela participação ampla e democrática dos indivíduos. 
O desenvolvimento há de ser concebido como um processo de 
expansão das liberdades reais que as pessoas podem usufruir, 
para adotar a concepção de Amartya Sen (2009, p. 35-36 e p. 
297)9. A Declaração de Viena de 1993 enfatiza ser o direito ao 
desenvolvimento um direito universal e inalienável, parte inte-
gral dos direitos humanos fundamentais, reconhecendo a relação 
de interdependência entre a democracia, o desenvolvimento e os 
direitos humanos. 

O Estado precisa exercer diálogos mais próximos com o 
povo e suas especificidades. Para Amartya Sen e Bernard 

 
9 Ao conceber o desenvolvimento como liberdade, sustenta Amartya Sen: “Neste sen-
tido, a expansão das liberdades é vista concomitantemente como 1) uma finalidade 
em si mesma e 2) o principal significado do desenvolvimento. Tais finalidades podem 
ser chamadas, respectivamente, como a função constitutiva e a função instrumental 
da liberdade em relação ao desenvolvimento. A função constitutiva da liberdade rela-
ciona-se com a importância da liberdade substantiva para o engrandecimento da vida 
humana. As liberdades substantivas incluem as capacidades elementares, como a de 
evitar privações como a fome, a sub-nutrição, a mortalidade evitável, a mortalidade 
prematura, bem como as liberdades associadas com a educação, a participação polí-
tica, a proibição da censura,... Nesta perspectiva constitutiva, o desenvolvimento en-
volve a expansão destas e de outras liberdades fundamentais. Desenvolvimento, nesta 
visão, é o processo de expansão das liberdades humanas.”. p. 35-36 e p. 297.  
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Kilsberg “não somos apenas pacientes, cujas necessidades exi-
gem atenção, mas também agentes, cuja liberdade de decidir 
quais são seus valores e como buscá-los pode estender-se muito 
além da satisfação de nossas necessidades” (2010, p. 65). O di-
álogo provocado pela perspectiva decolonial que reúne teóricas 
e teóricos com matrizes filosóficas e sociais provenientes de pa-
íses da América Latina, África e Ásia tem como objetivo enri-
quecer a discussão e trazer respostas mais próximas a realidade 
local, sem ignorar interconexões óbvias provocadas pela globa-
lização.  

Anibal Quijano é o responsável por inaugurar essa pers-
pectiva “desde o sul” na América Latina. Um sociólogo e pen-
sador peruano humanista, conhecido por ter desenvolvido o con-
ceito de "colonialidade do poder". Seu corpo de trabalho tem 
sido influente nas áreas de estudos descoloniais e teoria crítica. 
O autor apresenta argumentos baseados na ideia de colonização 
do poder pautado numa ótica eurocêntrica. Nesse contexto, suas 
ideias se mostram como uma importante ferramenta de descons-
trução de uma realidade homogeneizante baseada em elementos 
ligados principalmente em ideias racistas, cartesianas e, acima 
de tudo, capitalistas.  

O eurocentrismo é uma forma de pensamento que parte 
de premissas muito claras que precisam ser repensadas, princi-
palmente em relação a como esse processo de dominação foi ins-
taurado na América Latina. Os elementos que constituem a visão 
eurocêntrica provêm principalmente da lógica iluminista. Domi-
nação da natureza por meio de sua segmentação, dualismo entre 
corpo e não-corpo, a razão como fonte de toda existência hu-
mana. A escravidão e o mercantilismo foram fundamentais para 
expansão do sistema capitalista. Todos os elementos se uniram 
a fim de configurar um novo sistema.  

Eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de conheci-
mento cuja elaboração sistemática começou na Europa Ociden-
tal antes de meados do século XVII, embora algumas de suas 
raízes sejam indubitavelmente mais antigas, ainda mais 
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antigas, e que nos séculos seguintes se tornaram globalmente 
hegemônicas. o mesmo canal de dominação da Europa bur-
guesa. Sua constituição ocorreu associada à específica secula-
rização burguesa do pensamento europeu e à experiência e ne-
cessidades do padrão mundial de poder capitalista, colonial / 
moderno, eurocentrado, estabelecido a partir da Amé-
rica.(QUIJANO, 2011, p. 218) 10 

A homogeneização cultural e o dualismo (homem X ín-
dio/negro) como conceitos unidos a fim de destruir a existência 
dos povos originários e fazê-los de escravos (QUIJANO, 2011, 
p. 220). O autor destaca as diferenças nos processos de ocupação 
e dominação das colônias americanas. Diferente da colônia in-
glesa, futuro EUA, o Brasil, bem como outras colônias da Amé-
rica do Sul, sofreram processos diferenciados de ocupação. A 
superioridade racial e natural serviu como argumentos para a do-
minação do povo europeu.  

A separação entre corpo e “não-corpo” também serviu 
para um outro tipo de dominação – a dominação de gênero. An-
tes da chegada do século das luzes, uma nova forma de desen-
volvimento econômico iniciava-se. Era necessário o afasta-
mento da conjuntura social anterior que não conseguiu controlar 
as forças naturais, aqui representadas pela Peste Negra. A mu-
lher deveria resguardar as suas atividades domésticas, não seria 
mais necessário à atribuição de outras funções, quanto mais li-
gadas à natureza, grande vilã e inequívoca inimiga. 

Esse dualismo novo e radical afetou não apenas as relações ra-
ciais de dominação, mas também as mais antigas, as relações 
sexuais de dominação. Daí em diante, o lugar da mulher, espe-
cialmente o das mulheres das raças inferiores, foi estereotipado 
junto com o resto dos corpos, e quanto mais inferiores eram 

 
10 Tradução nossa: “Eurocentrismo es, aquí, el nombre de una perspectiva de conoci-
miento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa Occidental antes de media-
dos del siglo XVII, aunque algunas de sus raíces son sin duda más viejas, incluso 
antiguas, y que en las centurias siguientes se hizo mundialmente hegemónica reco-
rriendo el mismo cauce del dominio de la Europa burguesa. Su constitución ocurrió 
asociada a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la expe-
riencia y las necesidades del patrón mundial de poder capitalista, colonial/moderno, 
eurocentrado, establecido a partir de América.” 
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suas raças, mais próximas da natureza ou diretamente, como 
no caso dos escravos negros, dentro da natureza. É provável, 
embora a questão permaneça a ser investigada, que a ideia de 
gênero tenha sido elaborada a partir do novo e radical dualismo 
como parte da perspectiva cognitiva eurocêntrica. (QUIJANO, 
2011, p. 225).11 

O conceito de Estado-nação que nasceu a partir de ideais 
revolucionárias – burguesas- a fim de proteger interesses parti-
culares, principalmente ao redor do direito de propriedade, ob-
teve um resultado diverso nos territórios americanos. Marcado 
pelas diferenças regionais, bem como de natureza, povos indíge-
nas e estrangeiros não se reconheciam a partir de uma cultura e 
territórios facilmente identificáveis. Não havia nada a ser com-
partilhado. De acordo com Anibal Quijano “se um Estado-nação 
moderno pode se expressar em seus membros como uma identi-
dade, não é apenas porque pode ser imaginado como uma comu-
nidade. Os membros precisam ter algo real em comum, não ape-
nas imaginário, algo para compartilhar” (2011, p. 226)12. E isso, 
em todos os verdadeiros Estados-nação modernos, é uma parti-
cipação mais ou menos democrática na distribuição do controle 
do poder.Quais as amarras do discurso desenvolvimentista e o 
discurso colonial?  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 
11 Tradução nossa: “Ese nuevo y radical dualismo no afectó solamente a las relaciones 
raciales de dominación, sino también a las más antiguas, las relaciones sexuales de 
dominación. En adelante, el lugar de las mujeres, muy en especial el de las mujeres 
de las razas inferiores, quedó estereotipado junto con el resto de los cuerpos, y tanto 
más inferiores fueran sus razas, tanto más cerca de la naturaleza o directamente, como 
en el caso de las esclavas negras, dentro de la naturaleza. Es probable, aunque la cues-
tión queda por indagar, que la idea de género se haya elaborado después del nuevo y 
radical dualismo como parte de la perspectiva cognitiva eurocentrista “.  
12 Tradução nossa: “No obstante, si un Estado-nación moderno puede expresarse en 
sus miembros como una identidad, no es solamente debido a que puede ser imaginado 
como una comunidad. Los miembros precisan tener en común algo real, no sólo ima-
gina- do, algo que compartir. Y eso, en todos los reales Estados-nación modernos, es 
una participación más o menos democrática en la distribución del control del poder.”  
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A pandemia materializou no âmbito do corpo individual 
as obsessões que dominam a gestão política da vida e da morte 
das populações em período determinado. A partir da reflexão de 
Paul B. Preciado é possível inferir, numa visão foucaultiana, que 
uma epidemia radicaliza e desloca as técnicas de dominação bi-
opolítica que se aplicam em território nacional ao nível da ana-
tomia política, inscrevendo em um corpo individual. Além 
disso,, uma epidemia permite estender à população as medidas 
de “imunização” política que haviam sido aplicadas até agora de 
maneira violenta frente aqueles que haviam sido considerados 
“estrangeiros” tanto dentro como nos limites do território nacio-
nal (PRECIADO, 2020).. A sociedade não deve retrair se não 
que lute pela via dos direitos pela transformação social. É neces-
sário haver uma sintonia entre a democratização do ente estatal, 
a regulação constitucional e o reconhecimento das contribuições 
dos movimentos sociais. O sistema como um todo deve se esta-
belecer por meio de uma rede pautada num pluriverso jurídico e 
não mais num universo.  

A função da vulnerabilidade no Direito é justamente de 
abrir portas ao reconhecimento das assimetrias de poder entre 
oprimidos e opressores. A soberania do Estado precisa ser trans-
formada a fim de permitir a abertura de um diálogo transforma-
dor a fim de permitir uma maior participação popular nas deci-
sões que atingem a todos. Mais do que meramente uma questão 
técnica, situada no campo semântico, o conceito de vulnerabili-
dade no Direito busca trazer elementos de reflexão teórica que 
possam estruturar o raciocínio jurídico adequado a lidar com as 
intempéries da relação entre os poderosos e os desfavorecidos. 
O tecido social necessita da criação de anticorpos aptos a com-
bater o preconceito, o ódio, a discriminação e a xenofobia por 
meio de conceitos que estimulem o reconhecimento da desigual-
dade de poder, voz e capacidade de grupos de indivíduos que em 
razão das suas próprias existências são vulneráveis em relação 
ao restante da sociedade.  
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O privilégio, o poder e a capacidade dos mais poderosos 
deve ser precisamente combatido, na medida em que legitima 
pela diferença, e corrói pela vulnerabilidade dos mais fracos. O 
medo, a insegurança e a falta de instrumentos adequados ao 
acesso a direitos básico impõe a avaliação de como é possível 
criar condições ao empoderamento de indivíduos. A desconside-
ração da raça nos discursos ambientais, por exemplo, é altamente 
problemática no sentido em que desconsidera as assimetrias de 
poder e a somatização de vulnerabilidades (mulher; mulher-ne-
gra; mulher-negra-pobre; mulher-negra-pobre-latina e etc.) entre 
homens e mulheres em razão dos particulares contextos e em que 
vivem.  

As soluções precisam ser pensadas de forma local/glo-
bal; individual/coletiva, liberal/colaborativa a fim de que haja 
um esforço no sentido de entender as diferenças dentro das dife-
renças e ainda assim construir movimentos que tenham capaci-
dade de alterar a realidade de desenvolvimento atual, ou seja, 
“os termos de alianças e coligações precisam de ser cuidadosa-
mente ponderados. As subtilezas dos mecanismos de cooptação 
precisam de análise autorreflexiva constante” (BRAIDOTTI et 
al, 1994, p. 243), o que de nenhuma maneira os invalidam, pelo 
contrário. Para Braidotti et al, “a irmandade global não é de 
forma nenhuma um dado adquirido: o privilégio de perspectivas 
situadas e, portanto, parciais pode ser mais frutuoso a longo 
prazo” (1994, p. 245). 

Os movimentos sociais lutam pelo reconhecimento ou a 
efetividade de direitos com os quais os Estados precisam inexo-
ravelmente dar uma justa resposta. O constitucionalismo popular 
se constitui como uma nova forma interconectada com as dife-
renças e especificidades de atores sociais engajados. Um dis-
curso em que o povo é ser soberano e as decisões políticas são 
pensadas por meio da participação efetiva dos agentes envolvi-
dos.   

Desigualdade econômico-social, uso sustentável dos 
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recursos naturais, formas de ocupação dos espaços políticos e 
institucionais pelos movimentos sociais, reconhecimento dos 
conhecimento dito não-especializados (conhecimento tradicio-
nais associados à biodiversidade), democratização do processo 
de desenvolvimento, criação de instrumentos ao combate ao se-
xismo, racismo e à princípios patriarcais, reconhecimento das 
assimetrias de poderes entre homens e mulheres, todos estes te-
mas precisam ser entrelaçados a fim de possibilitar o entendi-
mento acerca das implicações entre si. A função central do reco-
nhecimento da importância da vulnerabilidade, enquanto projeto 
que integra valores sociais, ambientais e econômicos precisa ser 
programado a partir de todos esses elementos.  

W 
REFERÊNCIAS 

 
ADORNO, Rubens C.F. Capacitação solidária: Um Olhar so-

bre os jovens e sua vulnerabilidade social. 1ª Ed. São 
Paulo: AAPCS –Associação de Apoio ao Programa Ca-
pacitação Solidária. 2001.  

ANDRADE, Denise Almeida de. Direitos Humanos como pro-
cesso de luta à luz da teoria crítica de Direitos Humanos: 
Aportes para o enfrentamento da invisibilidade social de 
comunidades isoladas. In: BERTOLIN, Patrícia Tuma 
Martins; ANDRADE, Denise Almeida de; MACHADO, 
Monica Sapucaia. (Orgs). Mulher, Sociedade e Vulnera-

bilidade. Erechim: Deviant, 2017.  
BRAIDOTTI, Rosi et al. Mulher, ambiente e desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: Instituto Piaget, 1994. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Fede-

rativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro 
Gráfico, 1988. 292 p. 



_544________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 
1992. 

BREPOHL, Marion; GONÇALVES, Marcos; GABARDO, 
Emerson. As violências do estado de exceção e a defesa 
da memória contra a invisibilidade dos grupos vulnerá-
veis. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo Hori-
zonte. n. 117. Jul./dez. pp. 321-361. 2018.  

CARMO, Cláudio Márcio de. Grupos minoritários, grupos vul-
neráveis e o problema da (in)tolerância: uma relação lin-
guístico-discursiva e ideológica entre o desrespeito e a 
manifestação do ódio no contexto brasileiro. Revista do 

Instituto de Estudos Brasileiros. n. 64. Universidade Fe-
deral de São João del-Rey. 2016. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/rieb/n64/0020-3874-rieb-64-
0201.pdf>.  

CHARLEAUX, João Paulo. Quando a pandemia fere direitos 

humanos. Nexo, 21 de abr. 2020. Disponível em: < 
https://www.nexojornal.com.br/entre-
vista/2020/04/21/Quando-a-resposta-%C3%A0-pande-
mia-fere-direitos-humanos> . Acesso em: 5 set. de 2020. 

CORRÊA, Carolina Salomão. Violência urbana e vulnerabilida-
des: O discurso dos jovens e as notícias de jornais. Dis-
sertação (Mestrado em Psicologia). Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro. Rio de janeiro. 2010.  

CUTTER, Susan L. A ciência da vulnerabilidade: modelos, mé-
todos e indicadores. Revista Crítica de Ciências Sociais. 
n. 93. Coimbra: Centro de Estudos Sociais da Universi-
dade de Coimbra, 2011. p. 59-69. Disponível em: 
<https://journals.openedition.org/rccs/165>. 

DONNELLY, Tom. Making Popular Constitutionalism Work 
(November 21, 2011). Wisconsin Law Revi. Vol. 2012; 
Harvard Public Law Working Paper. No. 11-29. Dispo-
nível em: https://ssrn.com/abstract=1962580 

FLORES, Joaquim Herrera. Direitos Humanos, 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________545_ 
 

 

Interculturalidade e Racionalidade de Resistência. Mi-
meo, 2005. 

FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dile-
mas da justiça numa era “pós-socialista”. Tradução Júlio 
Assis Simões. Cadernos do Campo. São Paulo. v. 15. n. 
14-15. 2006..  

GABARDO, Emerson. A felicidade como instrumento teórico 
do desenvolvimento em um Estado Social. Revista Digi-

tal de Direito Administrativo. vol. 5. n. 1. São Paulo: Fa-
culdade de Direito de Ribeirão Preto, 2018.  

GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de John 

Rawls.: um breve manual de filosofia política. Tradução 
Alonso Reis Freire. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008.  

JUBILUT, Liliana Lyra et al. Direitos Humanos e COVID-19 – 

Impactos em Direitos e para Grupos Vulneráveis. San-
tos: Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos e Vulnerabi-
lidades” da Universidade Católica de Santos, 2020. 

LOWY, Michael. Ecologia e Socialismo. São Paulo: Cortez, 
2005.  

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, re-

forma o pensamento. Tradução Eloá Jacobina. 20ª ed. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.  

NUSSBAUM, Martha C. Fronteiras da Justiça – Deficiência, 

Nacionalidade, Pertencimento à Espécie. Tradução de 
Susana de Castro. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2013.  

OVIEDO, Rafael Antônio Malagón; CZERESNIA, Dina. O 
conceito de vulnerabilidade e seu caráter biossocial. Re-

vista Interface. vol. 22. São Paulo: UNESP. 2018. Dis-
ponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/icse/2015nahead/1807-5762-
icse-1807-576220140436.pdf>.  

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de 



_546________RJLB, Ano 8 (2022), nº 3 
 

 

Janeiro: paz e terra. 1992. 
PRECIADO, Paul B.. Aprendendo com o vírus. Tradução de 

Gustavo Teramatsu e Wagner Nabarro. AGB- Campinas. 
2020. Disponível em: http://agbcampi-
nas.com.br/site/2020/paul-b-preciado-aprendendo-com-
o-virus/.  

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e justiça internacional: 

um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, 

interamericano e africano. 6. Ed. rev., ampl., e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 

PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. 8. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. 632p.  

PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: 
Max Limonad. 1999. 

PIOVESAN, Flávia; FACHIN, Melina Girardi; MAZZUOLI, 
Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Ameri-

cana sobre Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Forense, 
2019. 

QUIJANO, Anibal. La colonialidad del poder. In: Lander, Ed-
gardo (compilador). La colonialidad del saber: eucen-

trismo y ciencias sociales. Buenos Aires: CLACSO. 
2011 

RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 2000. (Revised edition) 

SALA TÉCNICA DE SANEAMENTO. Recomendações para 
prevenção do contágio da Covid-19. Orgs: FÁTIMA, 
Alexandra et al. (Novo Coronavírus – SARS-CoV-2) 
Pela água e por esgoto doméstico.2020. Disponível em: 
<http://tratabrasil.org.br/covid-19/assets/pdf/carti-
lha_covid-19.pdf>. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrá-

tica da justiça. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
SEN, Amartya. The Idea of justice. Cambridge, Harvard Univer-

sity Press, 2009. 



RJLB, Ano 8 (2022), nº 3________547_ 
 

 

SEN, Amartya e KLIKSBERG, Bernard. As pessoas em pri-

meiro lugar. 2010.  
SCHUMANN, Lívia R. M. Amaral. A multidimensionalidade da 

construção teórica da vulnerabilidade: análise histó-

rico-conceitual e uma proposta de índice sintético. Dis-
sertação (Mestrado em Desenvolvimento, Sociedade e 
Cooperação Internacional). Universidade de Brasília. 
Brasília, 2014.  

STIGLITZ, Joseph E. Globalization and its Discontents. New 
York/London: WW Norton Company, 2003. 

YOUNG, Iris Marion Inclusion and Democracy. Oxford: Ox-

ford University, 2000. 


