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Introdução

Em 2017, os brancos ganhavam em média 72,
OE 5% mais do que pretos ou pardos (IBGE,
2018).
Cerca de 80% do Congresso Nacional, é
LP composto
por
parlamentares
brancos
(GEORGES, 2017).
A taxa de ingresso, no ensino superior, dos
broncos de ensino médio completo é de 51,
FS
5%. Para negros na mesma condição essa taxa
é de 33, 4% (IBGE, 2018).
Em 2016, a taxa de homicídios de negros foi
duas vezes e meia superior à de não negros
GT
(16,0% contra 40,2%) (CERQUEIRA et al.,
2018).
Enquanto 20,1% dos negros residentes em
domicílios particulares permanentes têm
SP restrição ao acesso à proteção social, apenas
8,5% dos brancos encontram-se em situação
semelhante (IBGE, 2018).

Amartya Sen, em sua obra “Desenvolvimento como
liberdade” (2010) explora a relação entre liberdades
individuais e desenvolvimento, contrariando as
análises mais tradicionais sobre essa temática.
Sua abordagem pode ser utilizada para a análise de
diversos recortes sociais, em que se evidencia a
enorme distância existente entre as variadas
camadas da população brasileira, que afastam o
país do desenvolvimento sustentável. Um desses
recortes é o racial, sendo que mesmo após a queda
do período escravocrata, a discriminação racial
estrutura a maioria das relações características da
sociedade brasileira (SANTOS, 2005).

Objetivo
O objetivo desta pesquisa é analisar a desigualdade
racial existente no Brasil, evidenciando a atual
situação socioeconômica do cidadão negro
brasileiro, por meio da lente da Abordagem das
Capacidade e do conceito de “Desenvolvimento
como Liberdade”, propostos por Amartya Sen.

Material e Métodos
A pesquisa foi desenvolvida a partir da análise
documental de relatórios e estudos, nos quais foram
selecionados alguns indicadores socioeconômicos
que evidenciam o abismo racial no Brasil. Após feita
a análise, relacionou-se os indicadores em questão
a alguns conceitos descritos por Amartya Sen em
seu livro “Desenvolvimento como Liberdade” (2010).

Resultados e Discussão
Segundo Sen (2010), há cinco liberdades
fundamentais para a análise do desenvolvimento,
sendo elas: oportunidades econômicas (OE),
liberdades políticas (LP), facilidades sociais (FS),
garantias de transparência (GT) e segurança
protetora (SP).
Por meio da análise dos indicadores dispostos nos
relatórios avaliados, pôde-se verificar algumas
relações entre estas liberdades e a atual situação
do cidadão negro brasileiro, dispostas na Tabela 1:
Tabela 1. Relação entre liberdades fundamentais e
a situação socioeconômica do cidadão negro
brasileiro.
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Conclusões
Em relação às liberdades fundamentais propostas
por Sen, há uma disparidade entre cidadãos negros
e brancos brasileiros, dificultando, portanto, o
alcance efetivo do desenvolvimento no país.
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