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RESUMO

O trabalho de pesquisa pretende responder à seguinte indagação: que teoria da justiça seria a mais adequada para orientar as políticas públicas e 
a escolha dos arranjos sociais, políticos e econômicos necessários para erradicar as desigualdades sociais, e para efetivar o objetivo insculpido no 
artigo terceiro, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o de "construir uma sociedade livre, justa e solidária, 
considerando o perfil programático da Carta, assim como a realidade sociocultural brasileira? O objetivo é apresentar a objeção da filósofa 
política estadunidense, Martha Nussabum,  ao procedimentalismo de John Rawls, no sentido de apontar, à luz do enfoque das capacidades por 
ela desenvolvido, as limitações do contratualismo e, notadamente o de Rawls, quanto ao contratantes, uma vez que as exigências de natureza 
subjetiva, as condições e as circunstâncias sob as quais o acordo é feito consistem em obstáculos para a construção de uma sociedade na qual a 
ética da igual consideração e a remoção das assimetrias possam ser viabilizadas. Os resultados obtidos pela pesquisa são no seguinte sentido: 
para que todas as pessoas possam realizar os seus projetos de vida, desenvolverem as suas capacidades como indivíduos dotados de humanidade 
e sociabilidade, de atributos e de limitações variadas, o perfil do homem livre, independente e autônomo, há tempos forjado pelas doutrinas do 
contrato social, deve ser desconstruído, haja vista que tem servido de modelo para justificar a titularidade do direito de participar do acordo do 
qual resultam as instituições e as escolhas políticas, de Hobbes a Rawls. Essa construção teórico-filosófica, até os dias de hoje predominante no 
Ocidente provocou desigualdades e estigmas profundos, que passaram a fazer parte da "natureza" da vida em sociedade, não contemplando as 
pessoas que, por alguma razão, apresentam vulnerabilidades e/ou são hipossuficientes de alguma forma, fazendo com que estas permanecessem 
à margem do processo de deliberação e de realização da vida política da sociedade em que vivem. A assimetria sistêmica que decorre dessa 
realidade pode ser avaliada a partir do excesso de legislações especiais que passaram a conferir a proteção e as garantias compensatórias e 
retificadoras dessa estrutura prolongadamente recorrente na história do países do ocidente, principalmente os colonizados. As mulheres, os 
negros, os homossexuais, as crianças, os idosos, o índio, os deficientes mentais e físicos, as prostitutas, os "vadios"os gravemente enfermos, os 
animais e o meio ambiente e toda a realidade que os cerca, esses que, por motivos religiosos, econômicos, políticos, sociais e culturais, foram 
relegados a segundo plano, hoje passam a ser motivo de atenção por parte da sociedade e das instituições movidas por esta mesma sociedade, 
ou seja, pelos sujeitos do contrato social. A reformulação das doutrinas contratualistas, das clássicas às contemporâneas parece ser a melhor 
estratégia teórico-filosófica no sentido da consecução do programa constitucional do Brasil, tendo em vista que como Estado Liberal, fulcrado na
justiça através da liberdade e da igualdade, deve estar legitimado pelo que a sociedade retrata e solicita. Utiliza-se o referencial teórico de 
Martha Nussbaum e a sua abordagem das capacidades. A metodologia utilizada é a da pesquisa bibliográfica, de cunho exploratório, qualitativa, e 
de método dialético, com recursos da legislação.
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