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Não há felicidade solitária 

É a fraqueza do homem que o torna sociável; são as nossas misérias comuns 

que levam os nossos corações a interessar-se pela humanidade: não lhe deveríamos 

nada, se não fôssemos homens. Todos os afetos são indícios de insuficiência: se cada 

um de nós não tivesse necessidade dos outros, nunca pensaria em unir-se a eles. 

Assim, da nossa própria enfermidade, nasce a frágil felicidade. Um ser 

verdadeiramente feliz é um ser solitário; só Deus goza de uma felicidade absoluta; 

mas qual de nós faz ideia do que isso seja? Se algum ser imperfeito pudesse bastar 

a si mesmo, de que desfrutaria ele, na nossa opinião? Estaria só, seria miserável. Não 

posso acreditar que aquele que não precisa de nada possa amar alguma coisa: não 

acredito que aquele que não ama nada possa sentir-se feliz.  

                                                                                Jean-Jacques Rousseau, in 

Emílio. 
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RESUMO 

 

Considerando que no contexto do mundo ocidental o Estado de Direito e o perfil 

do homem livre e independente são ideários instrumentais das doutrinas 

contratualistas, que estruturam a matriz normativa legitimadora dos direitos e das 

garantias individuais, como expressão da justiça social, e que, na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 estão configurados, notadamente no artigo 30, 

inciso I, como um dos objetivos a serem alcançados - “construir uma sociedade livre, 

justa e solidária”- o trabalho apresenta a seguinte indagação: 1- Como interpretar esse 

dispositivo constitucional de forma a traduzir o conteúdo programático e os objetivos 

políticos tendo como critério norteador a realidade brasileira? 2- Qual seria a teoria da 

justiça mais adequada para orientar os poderes e as instituições no sentido de 

promover o objetivo insculpido no inciso I, do artigo 3o da Carta brasileira de 1988? O 

objetivo primeiro é apresentar o Enfoque das Capacidades de Martha Nussbaum, as 

teorias contratualistas e as concepções rivais, estabelecendo um cotejo entre os seus 

fundamentos e as suas bases argumentativas. O objetivo conexo e complementar é 

apontar a teoria compatível, apta para interpretar com mais precisão o perfil 

programático e principiológico da Constituição de 1988, no sentido de orientar a 

efetivação do programa democrático liberal, de forma a aproximar os arranjos 

pretendidos da realidade em que vivem as pessoas. A indagação inicial se desenvolve 

à luz do referencial teórico de Martha Nussbaum, notadamente do seu enfoque das 

capacidades, com o auxílio teórico-filosófico de abordagens afins.  A base filosófica 

apresentada é no sentido de criticar as abordagens contratualistas, idealistas e 

apartadas da realidade dos contextos sociais e da natureza humana. O método 

utilizado foi o da pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e exploratória, e 

desenvolvimento dialético. 

Palavras-chave: Enfoque das capacidades de Martha Nussbaum; Constituição 

Brasileira de 1988; “sociedade livre, justa e solidária”; homem médio e humanidade.  
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ABSTRACT 

 

Considering that within the context of the western world the rule of law and the 

profile of the free and independent man are instrumental ideals of contractual 

doctrines, which structure the normative matrix, legitimizing individual rights and 

guarantees as an expression of social justice, and in the Constitution of the Brazilian 

Republic of 1988 is configured in article 3, item I, as one of the goals to be achieved – 

“build a free, fair and solidary society”- the paper aims to answer the following question: 

I- How to interpret this constitutional item, in order to translate the programmatic 

content and the political objectives, considering the Brazilian reality as a guide? 2- 

What would be the most appropriate theory of justice to guide the powers and 

institutions in order to promote the objective inscribed in the first (I) item, of the 3rd 

article of the Magna Carta? The main objective is to present Martha Nussbaum’s 

Capabilities Approach, contractual theories and rival conceptions, establishing a 

comparison between their foundations and their argumentative bases. The related and 

complementary objective is to point out the compatible theory, able to interpret more 

accurately the programmatic profile of the 1988 Constitution, in order to guide the 

implementation of the liberal democratic policy, bringing the intended arrangements 

closer to the reality in which people exist. The initial inquiry develops in the light of 

Martha Nussbaum’s theoretical framework, notably her focus on capabilities, with the 

theoretical-philosophical help of related approaches. The philosophical basis 

presented has the role to criticize the contractualist, idealistic and approaches which 

are detached from the reality of social contexts and from the human nature. The 

method used is the qualitative and the exploratory bibliographical and dialectical 

development.  

Keywords:  Brazilian Constitution of 1988; Martha Nussbaum’s capabilities 

approach; “free, fair and caring society”; middle man and humanity.                        
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INTRODUÇÃO 

O liberalismo político é o marco histórico e espacial a partir do qual podemos 

identificar o surgimento de variadas visões políticas que justificaram o Estado de 

Direito, a partir do qual as concepções de vida justa vão sendo construídas. 

Características centrais do liberalismo político, tais como o ideal de igualdade formal, 

proteção da liberdade do indivíduo, são prioridades em face do coletivo. Como modelo 

baseado no individualismo, não considera a hierarquia social como parâmetro para os 

arranjos sociais, tendo em vista que cada ser humano se torna livre e igual.  

Nussbaum questiona essas bases fundamentais, as doutrinas contratualistas, 

notadamente a de John Rawls, as concepções rivais, e apresenta a sua abordagem 

acerca do que deve ser uma sociedade livre, justa e solidária. Mesmo se aproximando 

da investigação acerca do papel ético das emoções, ela pretende ver a sua 

abordagem associada ao objetivo iluminista. Os liberais opuseram-se ao 

conservadorismo tradicional e procuraram substituir o regime absolutista de governo 

pela democracia representativa e pelo Estado de Direito. O contrato social, como 

recurso fictício, que legitima o Poder instituído, garantidor da condição de vida em uma 

sociedade orientada pelos princípios da liberdade, da igualdade e da solidariedade, 

edifica o ideal da sociedade justa.  

Quando se analisa os contextos de injustiça, em busca da raiz dos problemas 

correlatos às desigualdades sociais, ao tratamento desigual, à discriminação, à 

violência contra a mulher, à homofobia, à discriminação racial e aos arranjos políticos 

tardios em relação às pessoas que se encontram em situações vulneráveis, constata-

se que não se trata somente de um problema de filosofia acadêmica ou de má gestão 

da coisa pública, ou da escolha equivocada dos governantes. A reflexão filosófica que 

atualmente toma vulto é no sentido de que, pelo fato de as teorias contratualistas 

exercerem grande influência no modelo de vida política concebida para o mundo 

ocidental, a eliminação das desigualdades, assim como a construção de sociedades 

justas, onde todo e qualquer cidadão tenha oportunidade de se desenvolver como 

pessoa e de conviver com seus semelhantes de forma a cooperar com o 

desenvolvimento alheio, parece possibilidade remota. 
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A instigação que resulta da observação dos contextos de injustiça, em meio à 

estrutura político-institucional modelada pelo contratualismo clássico, que ainda 

vigora nos dias de hoje, direciona a preocupação aos indivíduos que se mantém à 

margem da dignidade, seja porque não são produtivos, seja porque sofrem de 

deficiências que, pelas limitações temporárias ou permanentes, os estigmatiza, seja 

porque são mulheres, crianças desprovidas de família, idosos, ciganos e ambulantes, 

negros e imigrantes, homossexuais e hippies, criminosos e analfabetos, prostitutas ou 

doentes. 

Isso significa dizer que as melhores condições humanas não estão disponíveis 

para aqueles que não titularizam certos atributos, dentre outros o pleno uso da razão, 

a autonomia, independência e a produtividade, de forma que a inserção de certos 

indivíduos na dinâmica social e político-institucional lhes é dificultada. O papel que 

exercem é, normalmente, de subserviência e dependência.  

O trabalho pretende apresentar uma análise crítica das bases conceituais do 

contratualismo tradicional, apontando as falhas e os obstáculos que as versões do 

contrato social erigiram, no sentido de dificultar a realização de uma vida satisfatória 

e participativa para todas as pessoas. 

É nesse sentido que Martha Nussbaum se remete ao contratualismo clássico e 

ao neocontratualismo rawlsiano, assim como às concepções rivais, e, apresenta o seu 

enfoque das capacidades como abordagem realista, ainda que nos moldes do 

convencionalismo político-social, com o objetivo de instrumentalizar, no domínio da 

filosofia política, as sociedades e suas respectivas instituições, com uma perspectiva 

de justiça que tenha como ponto de partida a vida que as pessoas vivem e aquela que 

poderiam viver. O contexto real e os arranjos mais justos são os objetos da análise e 

da argumentação de Martha Nussbaum.  

Para nortear as suas críticas e ponderações, Nussbaum elege a deficiência 

mental, notadamente a infantil, como um dos contextos em que se pode constatar 

uma condição humana que durante muito tempo não foi objeto de cuidado por parte 

da sociedade, das instituições como um todo e dos poderes do Estado.   



 
 

6 
 

O presente trabalho está dividido em três capítulos e conclusão. No primeiro 

capítulo (I) do trabalho é apresentado o pensamento de Martha Nussbaum, a sua 

objeção ao contratualismo de John Rawls. No segundo capítulo (II) doutrinas rivais e 

afins. O capítulo III apresenta o objetivo insculpido no artigo 3o, inciso I, da Constituição 

brasileira de 1988 e algumas leis infraconstitucionais à luz do Enfoque das 

Capacidades aqui abordado. 

São destacadas as diretrizes políticas que orientam a Constituição Brasileira 

de 1988, que, através do conteúdo programático das normas constitucionais e da 

legislação infraconstitucional, corrobora a ideia de que a filosofia de Nussbaum, 

abordada no enfoque das capacidades e na desconstrução do perfil do homem médio 

por ela pretendida, respectivamente nas obras Fronteiras da justiça, e Hiding from 

Humanity, são parâmetros filosóficos e políticos que podem ensejar a realização do 

programa constitucional brasileiro com adequação e coerência.  

Martha Nussbaum desenvolve o seu enfoque trazendo a baila alguns 

problemas que as sociedades modernas enfrentam no que concerne às questões 

éticas, notadamente quanto ao igual tratamento e cuidado em relação às pessoas com 

deficiências mentais, aos animais e as relações entre as nações, embora nesse 

trabalho a questão da deficiência mental conduz a argumentação do enfoque das 

capacidades de Nussbaum, mas representa apenas um dentre vários problemas que 

necessitam de atenção detida e da revisitação de inúmeras perspectivas filosóficas 

acerca da justiça. 

O presente trabalho se limita a ressaltar os problemas que envolvem a vida das 

pessoas com deficiência, tendo em vista a crítica que Nussbaum direciona ao 

contratualismo, à ideia de contratante, do homem médio e do Estado de Natureza 

adequado. Aponta o ponto de partida do contratualismo rawlsiano, das circunstâncias 

de justiça e dos arranjos excludentes que daí resultam, o marco das suas indagações 

e da contribuição que pretende apresentar no domínio da filosofia política. Ressalta 

que os arranjos políticos e a dinâmica social que resultou das abordagens 

contratualistas clássicas e contemporâneas, principalmente as procedimentais, 

apresentam falhas e limites que obstaculizam o acesso à vida digna para muitas 
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pessoas, ou seja, as assimetrias que essa versão de sociedade politica e 

juridicamente organizada impôs a determinadas pessoas.  

Esse recorte se dá pela própria extensão da pesquisa e pelas argumentações 

que merecem detida atenção, pois inúmeras questões como, por exemplo, a ética 

animal, outros grupos estigmatizados, as relações entre as nações e a justiça 

internacional, segundo Nussbaum, também demandam uma análise profunda, o que 

não é possível no presente trabalho. 

Pretende-se interpretar o inciso I, do artigo 3o, da Constituição Brasileira de 

1988, pelo Enfoque das Capacidades de Nussbaum com o objetivo de demonstrar a 

compatibilidade deste com a principiologia que a Constituição adota, com a Legislação 

infraconstitucional voltada para os direitos e interesses das pessoas portadoras de 

deficiência mental e com a ideia de liberdade, justiça e solidariedade que pode estar 

orientando os arranjos políticos institucionais da sociedade brasileira. Pretende-se 

também analisar as limitações que outras visões de justiça e de boa vida apresentam 

para a realização individual de pessoas que se encontram em situações assimétricas 

e vulneráveis.   

Neste sentido são destacados alguns indicadores contidos em legislação 

infraconstitucional como, por exemplo, a Lei 7853 de 1989, regulamentada pelo 

Decreto No 3.298, dispondo sobre a Política Nacional para a integração da pessoa 

com deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, a Lei 

8687 de 1993, retirando a incidência do Imposto de Renda dos benefícios percebidos 

por deficientes mentais, a Lei 8899 de 1994, concedendo passe livre para as pessoas 

portadoras de deficiência mental, Lei 9.459, de 1997, o artigo 203, inciso V da 

Constituição estabelecendo garantias assistenciais para a pessoa portadora de 

deficiência, Lei da Acessibilidade, a Lei 10.098, de 2000, a Lei Antimanicomial, o 

Decreto 3.956, de 2001, promulgando a Convenção Interamericana para a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiências, 

a Lei 10.216 de 2001, dispondo sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental, a Lei 

10854, de 2004, instituindo o Programa de Complementação ao Atendimento 

Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, a Lei 11.133, de 
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2005, Instituindo o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, o 

Decreto N0 3.298, de 1999, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência, que institui a Lei n0 13.146, de 2015, conhecida 

como lei de Inclusão da Pessoa com deficiência. 

Nussbaum apresenta um rol de itens (apresentado no Capítulo II), o qual ela 

considera como uma lista aberta e que, deve ser concebida como a via mais adequada 

e preliminar para que escolhas e arranjos políticos promovam a justiça no domínio das 

realizações pessoais e coletivas, e não somente através de políticas compensatórias 

e retificatórias, as quais ela aponta como sendo instrumentos temporários e de 

transição para um status político e institucional adequado à realidade e promotor da 

inserção e da capacitação.    

A ideia que norteia o pensamento de Nussbaum é a de formar uma 

configuração político-institucional que viabilize a realização de condições existenciais 

mínimas, e corresponda a uma estrutura universal pluralista e de garantias mínimas, 

apto a corrigir as assimetrias e adaptar as leis e os programas políticos à realidade de 

cada pessoa, assumindo que as instituições, a lei e os recursos humanos e materiais 

estão a serviço da materialização de uma sociedade justa para todas as pessoas, 

através de justos arranjos e do acesso aos bens necessários. 

No caput do artigo 50 da Constituição da República Federativa do Brasil estão 

assegurados a todos os brasileiros alguns direitos, dentre eles a vida, a liberdade, a 

igualdade, a segurança e a propriedade, o que indica a importância desses direitos, 

assim como o comprometimento político em torno dos mesmos. Este dispositivo será 

analisado à luz do enfoque de Nussbaum, do rol essencial de capacidades, que, 

embora aberto, funciona como uma diretriz que pode ser adaptada a toda e qualquer 

organização social, estabelecendo um cotejo com a legislação especial protetora e 

capacitatória de pessoas que se encontram em situações assimétricas. 

O Enfoque das Capacidades de Nussbaum apresenta algumas peculiaridades 

que o distinguem do Enfoque de Amartya Sen (capacidades e funcionamentos), o que 

será ressaltado no capítulo dedicado ao mesmo. Tendo em vista a importância das 

abordagens que os dois filósofos apresentam no sentido de identificar contextos de 
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injustiça e de promover uma ideia de justiça à luz de uma configuração política e de 

uma abordagem que parte do resultado, ambos consideram que os arranjos devem 

ser confeccionados tendo como foco a retificação de contextos de injustiça 

observados e analisados a partir da vida que cada pessoa leva e deseja levar, e não 

com base em um ideal de vida abstratamente configurado. 

A adoção da humanidade como critério preponderante para informar o Direito 

e todos os arranjos institucionais, requer, segundo Nussbaum, a retomada da ideia 

aristotélica de homem como animal político e de sua capacidade de florescimento. 

Embora ela afirme que a sua pretensão não é a de construir uma teoria da justiça, 

Nussbaum justifica a necessidade de uma ampliação da base subjetiva do contrato 

social, assim como da motivação para as escolhas e arranjos, que deve ser a igual 

consideração e o cuidado. Aponta as falhas do procedimentalismo de Rawls e da 

doutrina do contratualismo desde sua concepção inaugural.   

No desenvolvimento da sua argumentação filosófico-política Nussbaum retoma 

a ideia de homem médio, pretendendo demonstrar, a partir de fundamentos da 

psicanálise, do pensamento de Aristóteles e do filósofo e do economista John Stuart 

Mill, que o mito construído em torno do homem normal, autônomo e livre, desconsidera 

a humanidade presente em todas as pessoas, independente da forma que escolham 

viver, das identidades e das afiliações que adotem.  Ela ressalta que esta condição 

artificialmente criada pela filosofia do Iluminismo, em nome da racionalidade 

burguesa, consiste no maior obstáculo para a supressão das desigualdades. Em 

Fronteiras da Justiça, em Political Emotions, e em Hiding from Humanity, Nussbaum 

edifica a sua concepção de justiça, iluminando o seu enfoque pela elucidação do 

tratamento diferenciado no que concerne às pessoas física e mentalmente deficientes, 

assim como as que se encontram em condições sociais e materiais marginais. Ao 

apresentar casos reais de assimetria social, envolvendo crianças com deficiência 

mental, para demonstrar que as versões contratualistas e a invenção do homem 

autônomo, normal, do reasonable man1, foram falaciosos e fracassados, Nussbaum 

 
1 Expressão inglesa cuja tradução para o português significa o homem que se deseja como padrão 
para uma sociedade bem ordenada. Trata-se de uma figura jurídica dos Estados Unidos da América, a 
partir do formalismo, seria uma marca que identifica um padrão de pessoa; produtiva, capaz e 
independente, fruto do conservadorismo liberal, muito utilizado no Direito Penal.  
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fundamenta a sua concepção de sociedade justa, e aponta o tratamento destacado 

da realidade que esses mitos suscitaram, assim como também reafirma a ideia de 

animal político como fio condutor de uma concepção política que evoca a emoção (o 

dever de cuidado), a capacidade moral, uma ideia de vida digna e a instrumentalidade 

das instituições como elementos que contrariam a doutrina clássica do contratualismo 

e do neocontratualismo de John Rawls.  

Nussabum justifica e corrobora a assertiva de que esses ideários 

fundamentaram, notadamente no Ocidente Moderno e Contemporâneo, uma 

normatividade segregacionista, estigmatizante e excludente. Ela lança mão da ideia 

de repugnância e de homem normal como condições instrumentais, servindo de 

critérios para muitas decisões judiciais, para políticas públicas, legislações, assim 

como para uma dinâmica institucional que permanecem sendo alvos de muita 

polêmica e de crítica por parte de filósofos e teóricos da justiça cujas visões acerca 

de uma sociedade justa provocam a revisitação de alguns conceitos e doutrinas, tal 

como faz Nussbaum. Dentre eles está o economista Paul Ricouer, Amartya Sen, a 

filósofa Ayn Rand, o jurista do pragmatismo Richard Posner e outros.   

Os problemas relacionados às desigualdades sociais, como a fome, o acesso 

à justiça, à educação, aos serviços assistenciais, às discriminações baseadas em 

sexo, em etnia, em raça, que resultaram em dinâmicas disruptivas, não estão 

desconectados das concepções acerca do Direito, do Estado e da justiça, tendo como 

maior contributo a clássica doutrina do contrato social.  

Nussbaum direciona a sua objeção no sentido de ampliar os limites conceituais 

e normativos, ou seja, cria uma abordagem na qual se percebe a presença de 

aspectos da Filosofia Moral, da Ética, e da abordagem pragmática do direito. Trabalha 

a sua filosofia política sobre bases aristotélicas, as quais concebem o homem como 

animal político, e, portanto, racional e moralmente orientado, apesar de 

inexoravelmente subsumido à condição humana que o detém exposto a toda sorte de 

circunstâncias, ou seja, um animal racional. Ela admite ser possível argumentar que 

os seres humanos, capazes ou incapazes mentalmente, independentes ou 

dependentes de alguma maneira, fisicamente normal, com defeitos temporários ou 

permanentes, saudáveis ou doentes, crianças, idosos ou adultos, representam uma 
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subjetividade e uma condição moral peculiar, e que, nem por isso, deixam de 

titularizar a condição de cidadãos ou de florescer da forma que a sua individualidade 

permita. 

Não se pode contestar o fato de que muitos teóricos, notadamente os do século 

XVIII, insistiram no ideal da igualdade como marca registrada do homem moderno, 

insistindo em afirmar que as diferenças entre os homens são resultantes das 

condições sociais em que vivem, porque a resistência ao modelo autoritário e às 

marcas deixadas pelo feudalismo e pelo poder político tirânico repercutiam no 

pensamento e nas estruturas emergentes (ROUSSEAU, 2011).  

Da pressuposição de uma igualdade intrínseca depreende-se que devemos 

deixar de lado as diferenças e assimetrias que marcam de maneira profunda e 

sistêmica a vida das pessoas, em prol da universalização de um projeto político e 

moral unidirecionado. Nussbaum chama a atenção para o sujeito moral construído 

pelo contratualismo; sujeito para o qual é reconhecido o ônus da razão, segundo o 

qual “ser razoável” decorre da pretensão de validade das normas justificadas 

reciprocamente, porquanto agentes “razoáveis”, no sentido prático são pessoas 

cognitivamente capazes e moralmente dispostas a legitimar os valores que adotam 

para orientar a convivência. Isso quer dizer que boas razões morais e éticas podem 

servir de base mínima para a coexistência satisfatória. Desde que assim foram 

concebidas as bases políticas das sociedades ocidentais modernas, o perfil histórico 

das instituições políticas e a configuração do indivíduo-cidadão obedecem à normativa 

da multidão atomística de indivíduos juntos, considerados iguais, com a finalidade de 

se constituírem em Estado Constitucional. 

Tomando essas considerações como norteadoras de uma abordagem da 

justiça que tenha como finalidade instruir os arranjos políticos em termos de equalizar 

as assimetrias sistêmicas, podemos afirmar que o objetivo de “construir uma 

sociedade livre, justa e solidária”, agasalhado pelo artigo 30, inciso I da Constituição 

Brasileira de 1988 constitui o indicador programático de maior importância, tendo em 

vista as rupturas necessárias, e a orientação eficaz de uma teoria da justiça que 

corresponda em termos práticos ao objetivo previsto.  
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CAPÍTULO I 

 

O ENFOQUE DAS CAPACIDADES DE MARTHA NUSSBAUM  

 

1 Sobre Martha Nussbaum 

Martha Craven Nussbaum é uma filósofa norte-americana que tem dedicado 

grande parte de sua jornada acadêmica ao estudo da filosofia grega, romana, filosofia 

política e ética, considerada como uma das mais importantes filósofas 

estadunidenses. Já publicou mais de 24 livros, sendo que, naquilo que concerne à 

indagação apresentada neste trabalho, a obra que foi objeto de detido estudo foi 

Fronteiras da Justiça2. De suas obras Hiding from Humanity: Disgust, Shame, and the 

Law3 e Political Emotions se retira ideias e informações que complementam e 

fortalece, no âmbito da filosofia política, a abordagem das capacidades como uma 

teoria da justiça, que,  voltada para o indivíduo, apresenta uma base alternativa 

mínima para orientar arranjos políticos que considerem a justiça,  a liberdade e 

solidariedade pelas lentes de uma ética individualista-capacitatória. Essas obras 

destacam o perfil acadêmico de Nussbaum como uma referência não somente para 

os estudos da filosofia antiga, mas também como filósofa política. A partir destas obras 

Nussbaum deixa inconteste a sua pretensão de seguir algumas intuições de John 

Rawls no que diz respeito ao problema da justiça social, e, embora não pretendesse 

desconstruir a teoria da justiça rawlsiana, ela apresenta sua objeção, como forma de 

lidar com questões não contempladas pelas concepções contratualistas, 

notadamente, pela ideia de justiça apresentada pelo procedimentalismo rawlsiano. 

Aponta as limitações e falhas como sendo obstáculos para a realização da justiça, 

tendo em vista os contextos reais e não hipotéticos.  

 
2 Em 2006 Nussbaum publica Fronteiras da Justiça, que faz com que a comunidade acadêmica mundial 
passasse a encarar a filósofa como uma importante referência para a filosofia política, do direito e 
moral. 
3 A obra, que teve a sua primeira publicação em 2004, aborda o papel das convenções, do preconceito 
e dos valores deturpados pela concepção do “homem normal”, também conhecida como “homem 
médio”, que fazem com que a humanidade e a vulnerabilidade natural a todo animal humano fosse 
ignorada.  
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Nussbaum apresenta um novo terreno de estudo da ética aristotélica, na 

medida em que associa o pensamento ético de Aristóteles às tragédias, 

vulnerabilidades e vicissitudes da vida humana.  

Não se afasta do objetivo iluminista de uma vida social fundada na razão. Retira 

dos estoicos a ideia de que as emoções são formas de se avaliar as ações que 

extrapolam o controle da razão, o que é de extrema valia para o trabalho que 

Nussbaum direciona à desconstrução dos mitos segregadores, como por exemplo o 

perfil do homem médio como critério para muitos julgamentos.  

Embora utilize a estrutura aristotélica de pensar a partir da qual se pode pensar 

o homem como animal político, ela considera o pensamento de Sêneca imprescindível 

e mais próximo da sua versão de humanidade, pois, segundo este todo ser humano, 

independente de sua classe social, sexo ou idade, tem capacidade de raciocínio, 

podendo contribuir para o regramento da ordem social.  

As obras de Nussbaum giram em torno da filosofia política que possa contribuir 

em termos práticos para que a vida das pessoas se torne mais frutífera. Ela ressalta 

que as sociedades são dinâmicas, sendo sempre viável um espaço para o debate e 

para a alteração das instâncias opressivas.  

 Nussbaum a metáfora do contrato social é o ponto original de muitos debates 

entre as teorias ocidentais sobre a justiça política, configurando uma liberdade pré-

política entre os homens. Os teóricos modernos do século XVII lançaram mão dessa 

metodologia com a finalidade de refutar a desigualdade entre os homens. A partir 

desse ‘contrato’ o homem declina de sua liberdade ampla de forma a ter uma vida 

mais vantajosa numa sociedade civil. Estar submetido a uma autoridade central 

garantiria o respeito e a reciprocidade. O cálculo prudencial é base para o 

consentimento. 

Thomas Hobbes (1588-1679), e John Locke (1632-1704), são os principais 

teóricos do contratualismo clássico. Para Hobbes a moral surge vinculada aos 

interesses, enquanto Locke identifica na benevolência uma base moral para a justiça. 

Em Locke a ideia é objeto do conhecer, sendo que todas as ideias derivam da 

experiência, que por sua vez é dúplice: experiência externa, ou sensação, e 

experiência interna, ou reflexão (ROVIGHI, 2006, p. 207, p. 235-239). A justiça surge 
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para contemplar os sujeitos livres e produtivos4, sendo essa ideia de tal forma 

associada a todos os arranjos, que muitas espécies de discriminação foram 

minimizadas ou anuladas pelos arranjos que se voltam para a produtividade e para a 

necessidade de inserção do maior número de indivíduos na dinâmica social e 

econômica. A base produtivista dos arranjos sociais passa a incluir em maior medida 

as minorias.  

Como ressalta Nussbaum, um dos problemas do contratualismo está na 

identificação daqueles que fazem o contrato com aqueles para quem o contrato é feito.  

No ano de 1986 Nussbaum publica A fragilidade da bondade: fortuna e ética na 

tragédia e na filosofia grega, e neste mesmo ano ela começa a trabalhar com o 

economista Amartya Sen5, mas foi em 1999, com a publicação de Sex & Social 

Justice, na qual ela aborda questões relacionadas à pornografia e à prostituição, que 

a primeira formulação da lista das capacidades foi apresentada.  

A partir do contato profundo com a concepção de capacidades e 

funcionamentos de Sen, ela constata que Aristóteles, quando se referia ao genuíno 

funcionamento do homem, queria descrever aquilo que Sen desenvolveu e denominou 

de “capacidades humanas” (NUSSBAUM, 2008).  

A abordagem das capacidades de Sen é construída a partir da crítica à matriz 

modelar de análise da qualidade de vida em determinados países, segundo a qual a 

renda per capta consiste no indicador mais seguro. Graças aos esforços do 

economista indiano, organismos internacionais como a UNESCO atualmente adotam 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), para o qual, fatores como a escolaridade, 

a taxa de mortalidade, a taxa de emprego e outros, são indicadores imprescindíveis 

para a análise da qualidade de vida de uma determinada sociedade.  

O trabalho que Nussbaum exerceu em conjunto com Amartya Sen, no WIDER 

(World Institute for Development Economics Research), instituto da  

 
4 A ideia de participantes “livres, iguais e independentes” deve-se a Locke, como ressalta Nussbaum 
em Fronteiras da Justiça, 2013, XXVIII. 
5 Amartya foi um economista indiano, o primeiro asiático a receber o Prêmio Nobel da Economia, pelos 
seus estudos e contribuições para a economia do bem-estar. Abordou questões relevantes como a 
discriminação, a justiça, as escolhas coletivas, a ética e a saúde pública. Adquiriu notoriedade 
principalmente por ter desenvolvido o índice de Desenvolvimento Econômico, muito usado pelo PNUD 
(Programa das Naçòes Unidas para o Desenvolvimento). Dedicou-se ao desenvolvimento de um 
indicador da economia que fosse mais completo, conhecido como indicador da felicidade. Sua ligação 
com Martha Nussbaum é muito significativa, pois ambos representam o que se conhece como “enfoque 
das capacidades”.  
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Universidade das Nações Unidas em Helsinque foi uma experiência marcante 

no seu pensamento filosófico, e, a partir de então, a sua trajetória intelectual tomou 

rumos bem definidos, passando a escrever sobre a justiça social, a filosofia política e 

políticas públicas contemporâneas. 

Em Fronteiras da Justiça, Nussbaum apresenta uma versão de justiça social e 

de dignidade, a partir de uma lista de itens, a qual ela reputa como sendo válida 

universalmente, já que não é rígida, nem imutável, podendo ser adaptada às 

necessidades e contingências, devendo vigorar com o propósito de orientar políticas 

públicas, arranjos sociais, e, acima de tudo, a atividade legislativa.   

Ela apresenta as versões contemporâneas da doutrina contratualista, todas 

elas procedimentais, ou seja, visões que partem de uma escolha inicial, estruturadas 

de uma certa forma, da qual são gerados princípios adequados, os quais não precisam 

passar pelo crivo de uma explicação anterior:  a forma puramente egoísta de David 

Gauthier, a teoria de John Rawls, uma teoria mista, apresentando elementos do 

contrato social com elementos morais kantianos, estabelecendo limitações aos 

princípios políticos, e, por fim os contratualistas puramente kantianos, que não 

trabalham com a ideia de vantagem mútua, utilizando a equidade e com a 

aceitabilidade mútua; é o caso de Thomas Scanlon6 e Brian Barry. 

David Gauthier imagina que a finalidade da cooperação social é a vantagem 

mútua, a qual está centrada na questão da propriedade e da autossegurança. 

Nussbaum aponta que pelo fato de trabalhar com poucas premissas, esse tipo de 

contratualismo, o qual parte de premissas puramente prudenciais, a teoria da justiça 

 
6 Thomas Scanlon apresenta um contratualismo moral, rechaçando a metafísica da compreensão do 
correto e do incorreto, buscando concepção dos valores morais a partir de visões não transcendentais, 
ou seja, de projetos racionalistas fundacionalista. Scanlon segue os passos de Rawls no sentido de 
que  a sua teoria moral é contratualista, e o contrato é um dispositivo hipotético, e a determinação do 
conteúdo dos princípios morais ocupa uma posição central. A força motivacional dos juízos morais que 
versam sobre deveres , os quais Scanlon denomina de “juízos sobre o correto e o incorreto”, surge a 
partir das relações interpessoais não reguladas pelas instituições políticas. Para ele um ato é incorreto 
se a sua realização em determinadas circunstâncias seria proibida por todo o conjunto de princípios 
voltados para a regulação das condutas, de modo a que ninguém pudesse razoavelmente rechaçar, 
não havendo nenhum critério independente ou ulterior a ser observado. A capacidade de avaliação é 
baseada numa acepção prática do correto. Significa dizer que por “prático” Scanlon entende algo mais 
específico, ou seja, o sentido dos juízos sobre o correto e sobre o incorreto não são afirmações acerca 
daquilo que temos razão; não se referem a uma realidade normativa independente. Ética sem 
metafísica? El contratualismo moral de Thomas Scanlon. Instituto de Investigações Filosóficas, 
Universidade Nacional Autônoma do México. Faviola Rivera Castro, 2006, Diánoia, vol. LII, no.59 (novembro, 

2007). 
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parece partir de um ponto forte, diferentemente de abordagens moralmente densas 

(NUSSBAUM, 2013, p. 67). 

Gauthier, como muitos teóricos contemporâneos da justiça também adotou a 

via do institucionalismo transcendental, que, embora não assuma a forma de um 

fundamentalismo institucional, partilha a prioridade das instituições sobre a natureza 

dos resultados e realizações (SEN, 2016, p. 114).  

Contudo Nussbaum aponta para o fato de que essa estratégia pode tornar 

relevante qualquer princípio justificado pelo autointeresse. A questão do impedimento 

físico e mental para essa visão contratualista passa a ser um problema, tendo em vista 

a limitação do ponto de partida. 

Da mesma forma, Nozick, que, ao defender a necessidade de garantir as 

liberdades individuais, os direitos de propriedade, a livre troca, a livre transferência, 

faz das instituições necessárias para alcançar esses bens e condições sociais, 

requisitos imprescindíveis na sua visão de sociedade justa. 

John Rawls, por sua vez, dispõe seu ponto de partida de forma bem diferente; 

na posição original de Rawls as partes do contrato estão perseguindo sua própria 

vantagem, ou seja, não estão perseguindo a justiça como um fim em si mesmo. 

Preocupam-se em alcançar suas concepções de bem, o que não está vinculado 

necessariamente à adoção de elementos altruísticos. Essa seria uma das partes do 

modelo rawlsiano, pois a segunda parte é dada pelo véu da ignorância, restringindo 

as informações relativas às partes, as quais desconhecem sua classe, raça, sexo ou 

concepção de bem (NUSSBAUM, 2013, p.69).  

Para Nussbaum a teoria da justiça de Rawls é a melhor teoria liberal existente, 

mas possui lacunas e falhas significativas, tendo em vista os propósitos que ela 

apresenta a partir do seu enfoque das capacidades, notadamente em relação a 

pessoas que, por conta de deficiências físicas e mentais não são membros 

plenamente cooperantes, e não possuem representantes seus no momento do pacto. 

Segundo Nussbaum o hibridismo da teoria de Rawls se configura na apresentação de 

elementos do raciocínio prudencial egoísta e elementos morais, e, embora Rawls não 

use a metáfora do estado de natureza, ele adere às circunstâncias humianas7 da 

 
7 Importa observar que David Hume fez da natureza humana o objeto principal de seus estudos, e fonte 
de onde extrai a verdade em matéria de crítica e moral. O problema do conhecimento é central e Hume 
designa como sendo a ciência do homem. Ao definir as percepções Hume identifica as impressões e 
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justiça; a escassez moderada seria a motivação da busca pelas pessoas por princípios 

capazes de organizar a comunidade. O senso de justiça seria decorrente de uma 

situação psicológica e objetiva, e não de um sentimento moral.  

A teoria de Rawls também apresenta um elemento moral, quando adota a ideia 

kantiana de autonomia moral.  

Essas restrições representam um modelo de imparcialidade moral. Esse seria 

um modelo de pureza, pelo qual as pessoas agiriam com autocontrole e clareza. O 

compromisso com a imparcialidade ocupa um lugar de proeminência no 

contratualismo de Rawls, porquanto o véu da ignorância assegura que as partes 

persigam suas próprias vantagens em bases justas para todos. 

O “véu da ignorância”, apesar de eliminar a influência dos interesses pelo 

próprio benefício, assim como as inclinações pessoais dos indivíduos do grupo em 

foco, ele se furta da compreensão do escrutínio pelos olhos dos indivíduos que estão 

fora do grupo. A estrutura contratualista, segundo Sen, faz com que Rawls apresente 

limites às deliberações na posição original, voltada para um grupo segregado 

politicamente (SEN, 2016).  

Rawls identifica princípios da justiça, alegando que estes são a escolha 

unânime que surgiria da concepção política da justiça como equidade, ou seja, 

resultantes do exercício de equidade, como instrumento de escolha adequada (SEN, 

2016, p. 86). 

Desta forma, quando os cidadãos compartilham uma concepção razoável de 

justiça, adequada será este o ambiente político a partir do qual o debate público a 

respeito de questões políticas fundamentais, fundamentos constitucionais e questões 

de justiça básica, pode prosseguir. 

Para cotejar, a abordagem contratualista puramente kantiana de Thomas 

Scanlon entende que os princípios, para serem justos, devem ser racionalmente 

aceitáveis por todos os afetados. Trata-se de uma abordagem sistemática da 

aceitabilidade dos princípios morais. Em sua obra What We Owe to Each Other 

Scanlon trata de princípios éticos, não discutindo questões de teoria política. Não 

 
as ideias como instâncias daquelas, sendo que as impressões, como forma de percepção que penetra 
com mais força e violência, podem ser de sensação e de reflexão. Estas últimas derivariam das ideias. 
As ideias relacionadas constroem o conhecimento. O conhecimento é construído também pelas 
matérias de fato, ou seja, pelos dados da experiência. História da Filosofia Moderna, 2006, p. 270-276, Sofia 

Vanni Rovighi. 
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enfrenta a questão do pluralismo, e não apresenta como preocupação a necessidade 

de elaborar uma teoria dos bens primários.  

Nussbaum chama a atenção para o fato de que Scanlon não faz suposições 

acerca das circunstâncias como, por exemplo, a igualdade aproximada, que podem 

levar as pessoas ao acordo quanto aos princípios políticos, assim também como não 

assume que as pessoas que deliberam sobre os princípios têm como foco os seus 

próprios interesses. Ele não pressupõe que a vantagem mútua seja a finalidade do 

acordo ético. A ética de Scanlon foi ampliada, no âmbito dos princípios políticos, em 

Justice as Imparciality, onde seu autor, Brian Barry, critica a confiança na vantagem 

recíproca. Scanlon e Barry apontam para as deficiências físicas e mentais como uma 

questão relevante, para a qual as demais abordagens contratualistas não apresentam 

uma solução, ou ainda não apontam como um problema que não podem resolver no 

âmbito de suas abordagens.  

Nussbaum aponta que apesar de a forma de contratualismo apresenta por 

Scanlon e Barry dialogar com o enfoque das capacidades, no sentido de se 

comprometer com a igualdade moral das pessoas, se distanciam por não 

compartilharem da ênfase que por ela conferida às capacidades.  

A filósofa admite que a versão moralizada do ponto de partida de Rawls evita 

as fragilidades das outras abordagens contratualistas apresentando a imparcialidade 

e o respeito mútuos na base da qual os princípios são gerados. 

Ela parte da pressuposição de que as teorias da justiça contratualistas estão 

entre as mais fortes abordagens da justiça, contudo pretende demonstrar que as 

soluções que elas oferecem para questões como, por exemplo, a dos deficientes 

mentais são impróprias, e, para tanto ela questiona as premissas dessas abordagens, 

elegendo a teoria de Rawls como paradigma.  

Ao criticar essa abordagem, Nussbaum oferece uma alternativa, que embora 

apresente semelhanças com o contratualismo rawlsiano, apresenta qualidades 

relevantes no sentido de fornecer um guia mais sólido para arranjos políticos 

adequados a questões problemáticas como é o caso das deficiências mentais 

(NUSSBAUM, 2013, p. 84). 

Essa alternativa é o enfoque das capacidades. Trata-se de uma abordagem 

desenvolvida pelo economista indiano Amartya Sen, no âmbito da economia, e com 
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algumas variações, por Martha Nussbaum, na filosofia. Enquanto Sem se concentra 

na medição comparativa da qualidade de vida, Nussbaum utiliza o enfoque das 

capacidades para apresentar uma construção filosófica que seja capaz de explicar a 

necessidade de garantias humanas primordiais, por parte dos governos e das 

instituições políticas mundiais, correspondendo a um padrão mínimo de dignidade. 

Instruída pela ideia intuitiva de dignidade Nussbaum lista um rol de itens que julga ser 

indispensáveis para uma vida apropriada ao ser humano como animal político.  

As capacidades são fontes para os princípios políticos adequados a uma 

sociedade liberal pluralística, podendo assumir a qualidade de um consenso 

sobreposto, independente das diferentes concepções de bem que as pessoas possam 

ter.  

O enfoque das capacidades foi originalmente apresentado como alternativa 

para as abordagens econômico-utilitaristas, em um momento em que as discussões 

sobre a qualidade de vida.  

Trata-se do padrão mínimo de dignidade para que a humanidade que cada 

homem apresenta possa florescer. Esse status mínimo é fonte de elementos éticos, 

políticos, psicológicos, antropológicos e sociais, que legitima os poderes instituídos, e 

sem o qual a vida não pode se qualificada como digna, não porque exista um ideal de 

vida digna, mas porque são itens que oportunizam a realização da pessoa em todos 

os âmbitos da vida em um contexto atualizado; o pessoal, o familiar, o social e o 

profissional ou relacionado às habilidades, o político e intelectual, os quais na 

atualidade são considerados de uma determinada maneira.  

Trata-se daquilo que Martha, tomando emprestado de Aristóteles, chama de 

condições de “florescimento”. 

Para Nussbaum é preciso eliminar a ideia de pacto social como um contrato 

entre agentes iguais em capacidade, uma vez que esta não seria uma concepção 

moralizada, impossibilitando que diversos arranjos sejam configurados a partir das 

diferenças entre as pessoas. Ela entende que o procedimento não é o foco de uma 

concepção de justiça capaz de abarcar situações assimétricas, pois entende que as 

consequências previstas e os resultados almejados são os guias para a configuração 

dos arranjos adequados.  
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Nussbaum ressalta que as teorias da justiça social devem assumir um caráter 

genérico por conta de exigir uma justificação também genérica, mas devem ser 

sensíveis aos problemas e às circunstâncias em que as pessoas vivem.  

Também pode ser destacado do pensamento de Martha Nussbaum a crítica 

em relação à doutrina procedimentalista no que diz respeito ao ponto de partida para 

as melhores escolhas e para a determinação das normas (leis, princípios e ética) que 

devem reger um determinado contexto, que, no caso do enfoque das capacidades se 

trata da análise abrangente desse contexto, e não através de um procedimento com 

atributos de um transcendentalismo que distancia o real e o possível daquilo que se 

concebe no universo do pensamento abstrato. 

Atualmente Nussbaum e Amartya Sen são os dois representantes da teoria 

social do Enfoque das Capacidades; uma perspectiva que parte do pressuposto de 

que uma fiel percepção das circunstâncias concretas como base de uma avaliação 

ética da vida digna depende da possibilidade de ação e do respectivo funcionamento8 

das capacidades, inclusive no tocante às relações intersubjetivas. O aspecto o qual 

eles denominam de funcionamento é um fator marcante na diferença entre a 

abordagem de Nussbaum e de Sen. 

A abordagem da filósofa é internacionalista e universalista, no sentido de 

apresentar uma base de dignidade inegociável, embora flexível e passível de 

adaptações circunstanciais, por conta das urgências e demandas que um contexto 

sócio-político pode apresentar.  

A concepção de pessoa por ela apresentada é mais elaborada que a de Rawls, 

pois situa o ser humano no seu contexto real de vida, e, embora ela concorde que os 

princípios da justiça devam ser assegurados e legitimados pela lei, ela também 

entende, tal como pensam os relativistas culturais, que as diferentes doutrinas 

culturais e concepções de justiça devem ser respeitadas, contudo devem operar nos 

limites de uma concepção de dignidade mínima.  

Nussbaum, embora tenha tido contato com inúmeras culturas orientais, aponta 

como foco de sua detida análise acerca da justiça a sociedade do Ocidente, embora 

 
8 A ideia de funcionamento é apresentada por Amartya Sen, e significa realizar, em termos efetivos, o 
valor e o direito que as capacidades oportunizam. Para Nussbaum as funcionalidades não são 
consideradas como aspectos imprescindíveis, pois os indivíduos devem optar pelo que desejam. O 
essencial é que os “itens”, ou seja, as condições e oportunidades sejam garantidas e oferecidas. 
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admita que a comunicação, hoje acessível em termos globais, possibilita uma 

aproximação rápida e global entre todos os povos. 

 

2 Da objeção  

 

A ideia de contrato social, originalmente propugnada e mantida pelos 

contratualistas contemporâneos em sua maioria, segundo Nussbaum, deve ser 

afastada, pois o dispositivo teórico-filosófico não moraliza uma abordagem da justiça, 

não sendo compatível com o enfoque das capacidades em seus termos basilares. A 

ideia de legitimar os contratantes a partir de seus atributos subjetivos (pessoas iguais, 

capazes, independentes), desconsidera que todas as pessoas, em algum momento 

de suas vidas possam apresentar alterações  físicas ou mentais, temporárias ou 

permanentes, e ainda, possam necessitar de cuidados específicos e imprescindíveis 

para a sobrevivência, mesmo que saudáveis.  

Esse é um argumento significativo apresentado por Nussbaum como objeção 

às teorias contratualistas, tendo em vista que por uma dessas situações a pessoa é 

relegada ao plano de não partícipe do contexto político e social, nem beneficiário do 

mesmo, permanecendo à margem do processo de deliberação e das oportunidades 

que, preliminarmente, são concedidos a todos.  

Em Political Emotions (2013), Nussbaum fala da reinvenção da “religião civil”, 

pontuando que após a Revolução Francesa o cenário político na Europa foi 

radicalmente alterado. A ideia de fraternidade veio para “iluminar”, e, na medida em 

que os indivíduos já não estavam submetidos ao comando arbitrário da autoridade do 

soberano, novas maneiras de convívio político e social passariam a orientar a 

organização política e social. Por conta da necessidade de se perseguir o bem comum 

a nação passa a ser o sujeito-ente que legitima o sacrifício geral, em substituição aos 

desígnios autoritários do monarca.  

A partir desse cenário, muitas proposições de uma “religião civil” ou de uma 

“religião da humanidade” surgiram para que a simpatia da coletividade fosse 

conquistada no tocante a muitos arranjos, desde questões militares até a motivação 

para a filantropia (NUSSBAUM, 2013, p.378-380). 
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O pensamento a respeito de um sentimento cívico logo se repartiu em duas 

vertentes de pensamento que se rechaçaram mutuamente; a ideia de simpatia e de 

solidariedade e o egoísmo radical. Foram, principalmente, Rousseau e Comte, cujas 

ideias exerceram grande influencia nesse período, que se apoiaram na eficácia desse 

sentimento cívico para argumentar acerca da necessidade de uma coercitividade 

homogênia, sendo que pouco espaço para a crítica e expressão popular foi permitido, 

e foi essa limitação para o espaço crítico e combativo que influenciou, 

consequentemente, as aspirações políticas daquele período e dos períodos seguintes. 

Acima de qualquer observação de origem metafísica ou emotiva as ideias de 

solidariedade e fraternidade ainda são insuficientes para superar a natureza tirânica 

dos seres humanos, os quais, conduzidos por perspectivas gananciosas escravizam 

de todas as maneiras uns aos outros. Por conseguinte, o respeito baseado na 

dignidade humana se mostra impotente para o exercício social e cívico da igual 

consideração, salvo se nutrido pelo compromisso com o cuidado recíproco. Essa 

motivação política Nussbaum chama de amor, pois equivale a uma consideração 

motivada pela aspiração comum de vida justa.  

Partindo dessa premissa Nussbaum levanta indagações de como essa igual 

consideração pode ser valiosa e como pode ser útil. 

Ela indica que os aspectos culturais, os problemas reais que são enfrentados 

pelas pessoas de um determinado contexto, a variedade de cidadãos que interagem, 

as condições de vida de cada um, devem todos ser levados em consideração para 

que boas estratégias sejam concebidas. Trata-se de uma abordagem contextualista9 

polimórfica, pois as relações de afeto e consideração que se estabelece, por exemplo, 

entre parentes, entre pessoas que convivem em relações de hierarquia, entre colegas, 

entre amantes suscitam diferentes culturas públicas, e, por conseguinte, diferentes 

necessidades. Mas, em todas as possíveis relações humanas, a consideração do 

outro como um fim em si mesmo deve ser o fator preponderante. 

Da mesma forma que a sociedade imaginada como meta a ser alcançada, as 

perspectivas e as escolhas pessoais, os valores e práticas interpessoais, devem ser 

 
9 A concepção do contextualismo (expressão utilizada para projetos arquitetônicos) versa sobre a 
inserção de determinados contextos no âmbito histórico e cultural de uma sociedade, e está sendo 
utilizado por Nussbaum na sua obra Political Emotions, (2013, p. 383, II, Ideal and Real), no sentido de 
adaptar os múltiplos fatos da vida humana ao contexto social. 
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respeitadas, protegidas e amalgamadas à estratégia política geral, pois consistem em 

perspectivas morais concebidas pelo exercício da razão humana mediante um fato da 

vida, e por essa razão são as verdadeiras fontes de legitimação.   

Nussbaum aponta para a dicotomia entre o ideal e o real10 como a equação 

que mais tem demandado a atenção de filósofos políticos ao longo da história. As 

constituições são documentos idealistas no sentido de que não são sempre 

implementadas na sua inteireza, e podem ser alvo de forças políticas com visões 

opostas, embora se pretendem como expressão da vontade do povo. A liberdade de 

expressão, o livre exercício da fé religiosa, a igual proteção da lei são nobres ideais, 

que conferem base principiológica e jurídica para a adjudicação.  

A estratégia ideal também pode ser apresentada tendo como consideração e 

motivação primeira a constatação e a compreensão dos fatos da vida exatamente 

como eles são, independentemente da questão do pluralismo. Que tipo de 

constituição uma nação que comporta estruturas polivalentes pode almejar? Quem 

pode dizer que tipo de constituição seria esta?  

Considerando que a nação imaginada é para seres humanos, mesmo que 

relações complexas com outras espécies sejam consideradas, a realidade também 

contém o ideal, pois, embora seja complexa, consiste no indicador composto pelas 

experiências das pessoas e pelas contingências políticas e naturais (NUSSBAUM, 

2013, p. 384-385).  

Nussbaum afirma o caráter complementar à teoria de Rawls que sua teoria 

assume, embora os argumentos possam divergir consideravelmente, embora aponte 

algumas falhas significativas: 1) Rawls se distancia da tradição por não acolher que 

as pessoas possuam direitos naturais no estado de natureza, ou seja, promove uma 

anulação da narrativa individual e histórica; 2) o “véu da ignorância” representa uma 

imparcialidade moral relacionada à ideia kantiana de que as pessoas são fins e não 

meios, contudo, essas duas ideias, em conjunto, geram problemas no interior da 

 
10 A distinção pioneira e mais relevante no domínio das doutrinas políticas é aquela que contrapõe 
teorias idealistas do Estado excelente, ou da forma ideal de governo, às teorias realistas. Identificar as 
teorias idealistas não significa igualá-las ao gênero utopia: entre as teorias idealistas estão também 
aquelas que propõem um modelo de Estado resultante da combinação das formas históricas, cujo 
exemplo é o governo misto, e as que idealizam uma forma histórica, como aconteceu com Atenas, ou 
com a República romana, ou com a União Soviética, alçada a Estado guia pelos partidos comunistas 
da Terceira Internacional. A doutrina de Marx pertence ao gênero das doutrinas realistas, cuja ideia 
central é a negação do Estado (BOBBIO, 2000), p.115-116, Teoria Geral da Política. 
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própria teoria. Quando a doutrina determina certos atributos pessoais (racionalidade, 

igual capacidade mental e física, linguagem), como requisitos para atuar no contrato, 

essas exigências resultam em limitações e na exclusão de pessoas que não 

apresentam esse perfil humano. Essa igualdade aproximada de capacidades e 

recursos cria um grande abismo entre os contratantes e beneficiários imediatos e 

todos os outros.  

Os pensadores não traçam a distinção entre poder e capacidade da igualdade 

moral. É viável sustentar que todos os seres humanos sejam capazes moralmente, 

mas não são iguais em poder.  

Rawls não se vale do dispositivo metafísico do estado de natureza para explicar 

a motivação dos indivíduos para a realização do contrato, voltado para a sociedade 

ideal, no entanto, utiliza as circunstâncias de justiça apresentadas originalmente por 

David Hume. Ao imaginar a Idade de Ouro, na qual não há escassez, e por conta disso 

não há necessidade de competição, a necessidade de justiça é nula, pois a 

distribuição de bens não é um objetivo, pois todas as coisas necessárias podem ser 

obtidas sem contendas que coloquem em jogo bens valiosos como a vida e a 

propriedade.  

A justiça é necessária quando se apresenta um contexto de escassez 

moderada. Hume entende que em uma situação de extrema miserabilidade não 

haveria lugar para a justiça; cada qual agarraria o que pudesse.  

Hume11 não é um contratualista, e a sua abordagem acerca da justiça é 

fundada na convenção, mas vincula-se às perspectivas contratualistas modernas no 

 
11 A filosofia de Hume surge de uma investigação acerca dos princípios da moral e da extensão da 
teoria de Hutcheson sobre os juízos da existência. Hutcheson dizia que os juízos de valor (estéticos e 
morais) se baseiam num sentimento e não numa evidência objetiva. A teoria de Hume, assim 
interpretada é uma doutrina do primado do sentimento, para a qual a razão é, e deve ser, a escrava 
das paixões, ou seja, Hume assim como os moralistas, atribui uma base não-racional à moral. Hume 
faz da natureza humana o objetivo de estudo, e considera todas as ciências e várias partes da filosofia 
em relação a um único saber: a ciência do homem. Ele apresenta as percepções como condições 
resultantes das impressões ou das ideias, onde as impressões são percepções que penetram com mais 
força (paixões e emoções). As impressões, segundo Hume, podem ser de sensações e de reflexões 
sendo que a investigação sobre elas diz respeito mais à filosofia natural que à filosofia moral (ROVIGHI, 
2006, p. 271-273). A noção humiana de relação entre ideias (conhecimento), corresponde de uma certa 
forma à noção kantiana de juízo analítico. O conhecimento também é constituído de “matérias de fato”, 
ou seja, de juízos sobre um dado de experiência, além das relações de ideias. Quando fala das paixões 
Hume admite que há nelas uma imediata consciência do eu. Um sentimento importante para Hume, na 
sua teoria das paixões e na moral é a simpatia. A simpatia consiste em sentir como nossas as paixões 
dos outros, no sentido de nos solidarizarmos com aqueles que estão no mesmo contexto temporal e 
espacial. Ao seguir Hutcheson na polêmica com o racionalismo ético, Hume afirma que a razão nunca 
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sentido de explicar a motivação que os homens têm para contratar. Hume entende a 

vantagem mútua como instrumento que conduz a situações emergenciais a um estado 

de manutenção da ordem e da paz.  

Para Hume a justiça é uma convenção que tem por finalidade moderar as 

circunstâncias físicas e psicológicas dos contextos pessoais. Entre essas 

circunstâncias está uma igualdade aproximada das capacidades humanas 

(NUSSBAUM, 2013, p. 58).  

Pelo fato de Hume não ser um contratualista, ele não toma como premissa o 

fato de que aqueles que elaboram as regras da justiça são os mesmos indivíduos 

pertencentes ao grupo para os quais as regras são convencionadas. A exclusão de 

pessoas incapacitadas como por exemplo as mulheres e os deficientes mentais está 

fulcrada no igualdade aproximada de capacidades como requisitos das circunstâncias 

de justiça. 

Kant, por seu turno, apresenta um contrato originário, nos moldes de Rousseau, 

e, embora não seja um teórico democrático, apresenta um contrato como fundamento 

do Estado, o qual não considera como sendo um fato histórico, mas uma ideia 

reguladora. Para que um Estado seja considerado conforme ao princípio do consenso 

é necessário que o consenso seja fruto dos procedimentos típicos da forma 

democrática de governo, ou seja, as leis outorgadas pelo soberano devem 

corresponder às leis que o povo aprovaria, caso esse consenso fosse requerido 

(BOBBIO, 2000, p.106). 

No tocante às circunstâncias de justiça humianas12, das quais Rawls se 

apropria, afirma-se que são situações objetivas e subjetivas que conduzem o homem 

 
pode ser motivo de uma ação, nunca pode ser prática. Para Hume muitas vezes denomina-se razão o 
que é paixão: paixão calma: um desses sentimentos é a benevolência. Esse problema nos leva à ética. 
Na Investigação Hume diz que a distinção entre o bem e o mal é inegável, mas o que interessa não é 
se existem ações moralmente boas e moralmente más, mas qual é o fundamento geral da moral, ou 
seja, como realizamos a avaliação; a razão ou o sentimento? A relação entre ideias que poderiam 
exprimir a exigência moral se dá entre ideias que poderiam exprimir atos interiores (vontade) e objetos 
externos. Segundo Hume o conhecimento retrata como as coisas estão, e não como devem ser. As 
qualidades morais são reações do nosso espírito a certos aspectos da realidade. A moral em Hume é 
sentida e não racionalizada (ROVIGHI, 2006).  
12 As relações de justiça em Hume são baseadas em convenções. Nem sempre são sentidas, de forma 
que 1) para o homem é natural viver em sociedade; 2) a benevolência natural do homem para com 
seus semelhantes limita-se a determinado número de pessoas; 3) os bens naturais são escassos para 
as necessidades humanas e, portanto, são objetos de ambições mais fortes que a benevolência, e por 
conta disso é útil estabelecer convenções pelas quais os bens sejam divididos, e seja admitida a 
propriedade privada. Por conta dessa construção argumentativa considera-se a justiça como virtude; é 
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ao acordo social. As teorias contratualistas apontam que a justiça faz sentido quando 

as pessoas estão situadas em um contexto em que seja vantajoso estabelecer um 

acordo, ou seja: em uma situação de escassez moderada, de igualdade aproximada 

e benevolência mínima, as pessoas entendem por bem acordar acerca da melhor 

forma de conviver em sociedade, em um contexto mais adequado para fins de 

sobrevivência e equilíbrio de forças e de interesses.  

 A análise crítica do construtivismo rawlsiano serve de fundamento primeiro 

para que o enfoque das capacidades de Nussbaum se justifique como uma concepção 

que o amplia, e de certa forma, desobstrui as vias da filosofia política atual dos 

entraves que o institucionalismo transcendental criou para a efetivação da justiça para 

todos. 

O convencionalismo do liberalismo político pode assumir diversas formas. 

Segundo uma interpretação política pragmática, John Rawls se preocupa, em primeiro 

plano, com a questão da estabilidade; por conseguinte o “consenso sobreposto”13 não 

possui um estatuto moral próprio, e deve ser entendido como um consenso de nível 

mínimo para que se possa manter a paz social. Rawls enfatiza a ideia fundamental de 

cooperação social e ideias complementares de pessoas livres e iguais e de sociedade 

bem ordenada, que por sua vez são ideias de razão prática, ou seja, que não podem 

ser rejeitadas razoavelmente num sentido moral.  

Somente desta forma a prioridade dos princípios da justiça sobre as “doutrinas 

abrangentes” pode ser defendida, e um limite razoável para essas doutrinas pode ser 

estabelecido. Constata-se que a concepção da “justiça como equidade” não parte de 

convicções compartilhadas ou do contexto propriamente dito, mas, parte dos 

conceitos de pessoa e de cooperação social que devem ser mantidos por tal cultura. 

 
um valor, mas é virtude “artificial”, pois é condição de paz social. Diferente de Hobbes, Hume vê a 
sociedade civil como uma consequência da inclinação natural à benevolência, e não como forma de 
remediar um estado de natureza belicoso (ROVIGHI, 2006, p. 293-295, História da Filosofia Moderna). 
13 A importância e a profundidade de um consenso sobreposto estão na determinação que seus 
princípios e ideais políticos tenham por base uma concepção política de justiça que utilize conceitos 
fundamentais de pessoa e de sociedade. A abrangência do consenso sobreposto faz com que os 
princípios possam ir além da extensão dos princípios políticos no âmbito dos processos democráticos, 
estabelecendo determinados direitos substantivos como a liberdade de consciência, a igualdade 
equitativa de oportunidades e princípios que garantam as necessidades básicas. 
www.scielo.br/pdf/trans/v30n1/v30n1a11.pdf  
Silveira, Denis Coitinho. Trans/Form/Ação, São Paulo, 30 (1): 169-190, 2007. 

http://www.scielo.br/pdf/trans/v30n1/v30n1a11.pdf
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Esses são conceitos de razão prática, sem os quais não existe uma sociedade 

democrática legítima. São conceitos que residem no princípio da justificação pública. 

As ideias fundamentais de uma cultura política democrática são o ponto de partida de 

uma teoria da justiça, fundamentada na concepção filosófica do liberalismo político. O 

pressuposto central de uma teoria da justiça, para Rawls, parte da ideia de que 

somente princípios que resultam da discussão racional entre cidadãos podem 

sedimentar a pretensão de validade, com respaldo do binômio autonomia – 

capacidade moral. 

Agir autonomamente é agir segundo princípios que aceitaríamos na condição 

de seres livres, racionais e iguais. O conceito de autonomia e de razão é a base da 

concepção de justiça. Rawls apresenta um modelo que se localiza entre uma tradição 

teórica empírica, pois baseada no contrato social, e uma tradição kantiana, uma vez 

que o modelo procedimental é concebido na forma específica da “posição original”. A 

partir dessa situação inicial são vinculadas ponderações empíricas acerca de “bens 

básicos” necessários e suposições racionais, com um conceito kantiano de razão 

prática e de imparcialidade e autonomia dos princípios, que, não influenciados pelas 

contingências sociais e pessoais, têm validade para todas as pessoas “racionais e 

razoáveis”. 

O procedimentalismo se volta a justificar universalmente e de forma autônoma, 

por meio de um dispositivo hipotético, a escolha racional de bens básicos. Uma 

suposição básica, que, segundo Rawls, é aceitável e razoável, é considerar “a 

igualdade entre os seres humanos como pessoas morais, como criaturas que têm uma 

concepção do bem, e que são capazes de um senso de justiça” (FORST, 2010).  

O aspecto kantiano dessa abordagem de pessoa está no fato de que, nessa 

formulação de pessoa, está implícito um ideal de autonomia, pelo qual princípios de 

justiça devem ser explicados independentemente das diferenças contingentes entre 

as pessoas. O aspecto racional está na afirmação de que essas pessoas possuem 

planos de vida os quais pretendem realizar da melhor maneira possível.  A concepção 

construtivista de Rawls é esclarecida por ele da seguinte forma: “a ideia orientadora é 

estabelecer uma conexão adequada entre uma concepção particular de pessoa e os 

princípios primeiros de justiça, por meio de um procedimento de construção” (RAWLS, 

1980).9 P. 82).  
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A autonomia racional “autointeressada” dos agentes do contrato deve fazer jus 

à autonomia plena dos cidadãos na “vida cotidiana”, ou seja, a “posição original” deve 

abarcar ambas as capacidades morais da pessoa; a de ter uma concepção racional 

do bem e um senso de justiça razoável.  

Rawls admite que a linha entre o bem e a justiça deve ser estabelecida de 

maneira inovadora: a teoria da justiça deve ser tolerante em face de múltiplas 

concepções éticas e das pretensões correlatas às mesmas. 

Não é o bastante, contudo, que a concepção de justiça não colida com as 

diversas concepções éticas. O importante é que as concepções éticas não confrontem 

a teoria da justiça, pois essa é uma exigência moral. Para Rawls o conceito de justiça 

é anterior e independente do conceito de bem.  

Nussbaum é fiel seguidora do liberalismo político, que, segundo a filósofa leva 

em consideração a centralidade das relações humanas e da comunidade. A sua 

filiação ao iluminismo kantiano fica evidenciada na medida em que o princípio da ética 

kantiana é o respeito à autonomia do outro, ressaltando a interdependência entre as 

pessoas. Enquanto Rawls coloca a constituição de uma comunidade estável como 

objetivo central do pacto, Nussbaum entende que em determinadas situações de 

assimetria é importante colocar a precedência do indivíduo sobre os coletivos; família, 

comunidade, grupos sociais. A centralidade da autonomia e a capacidade de escolha 

individual são características incorporadas pela concepção de justiça de Martha 

Nussbaum, quando refuta as críticas centrais ao liberalismo promovidas por algumas 

feministas, retratadas em sua obra Sex and Social Justice (1999). 

Do exposto tem-se que as críticas dirigidas à teoria da justiça como equidade 

de Rawls problematizam algumas questões: a concepção abstrata de pessoa, como 

consequência do modelo representado na posição original, sob o véu da ignorância; 

a universalidade dos princípios de justiça; a concepção atomizada de pessoa, o que 

acaba por impedir a existência de uma teoria da sociedade, e o subjetivismo ético da 

teoria rawlsiana sustentando que o Estado pode operar em termos imparciais quanto 

aos valores morais. 

Ao apresentar a liberdade, a oportunidade, a riqueza e a renda como elementos 

básicos para que qualquer pessoa possa perseguir seus objetivos e sua concepções 

de bem, Rawls, segundo Nussbaum, parece ter incorrido em um erro.  
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Ela entende haver sérios equívocos quanto aos critérios escolhidos por Rawls.  

Ressalta que renda e riqueza não garantem bem-estar físico ou psicológico, uma vez 

que além de precisarem de quantidades diferentes desses bens, as pessoas também 

têm escolhas próprias no que diz respeito aos mesmos. Aponta que existem outros 

bens, tão importantes para a vida emocional, física, política, profissional e outros, que 

não estão acobertados pela concepção materialista de Rawls, os quais, segundo ela, 

constituem aspectos da realização da vida digna.  

É certo que para Rawls o que motiva as pessoas a pactuarem não é o amor à 

justiça, uma vez que esta ideia intuitiva integra o seu projeto quando ele já está em 

andamento. O motivo é a vantagem mútua; nem a benevolência, nem o amor à justiça. 

Rawls vincula a sua teoria à teoria da escolha racional, e ressalta que o traço distintivo 

entre ambas é a incorporação de premissas morais à sua teoria da justiça. A finalidade 

da vantagem mútua está associada à restrição do grupo inicial e das partes 

contratantes. 

Por outro lado, Martha Nussbaum afirma que o ponto de partida intuitivo do seu 

enfoque das capacidades é similar à inviolabilidade que Rawls entende pertencer a 

cada pessoa. Contudo, esse mesmo ponto de partida consiste no fator impeditivo, pois 

torna difícil incluir plenamente as necessidades e os interesses das pessoas com 

impedimentos físicos e mentais incapacitantes. Em Nussbaum o político não é 

pensado como algo artificial e afastado do atributo da humanidade, condição 

inseparável do ser humano racional; ela parte da concepção aristotélica do ser 

humano como ser animal e político; racionalidade e humanidade são faces da mesma 

moeda.  

Nesse sentido Miguel Reale, em um de seus textos, O contratualismo – 

Rousseau e Kant - comenta as ideias de Epicuro, filósofo grego do período helenístico, 

que entendia que a justiça não tem vida própria, mas está presente nas relações 

recíprocas, onde quer que haja “pacto de não fazer e de não se sofrer dano”14(REALE, 

1942). 

A doutrina contratualista, que representa inicialmente a mera justificação da 

origem e da autoridade do governo vem sofrendo mutações ao longo do tempo, na 

medida em que o individualismo também sofre reinterpretações,  considerado a marca 

 
14 Esse trecho é parte de muitos dizeres de Epicuro. Cfr. Massime Capitali, 31,32,33, trad. Bignoni.  
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identitária de uma época que passou a estruturar as bases político-institucionais da 

sociedade em função do indivíduo (REALE, 1942).   

Essa concepção está em harmonia com o contexto do período de ascensão do 

indivíduo, principalmente no que se refere a Thomas Hobbes15, cujo individualismo 

era exacerbado de tal forma que chegou à negação do homem como “pessoa”, em 

prol de proteger e garantir a sua própria vida. Hobbes demonstra a sua intenção de 

legitimar um Estado soberano como única alternativa para o contexto social e político 

desordenado, e aponta como uma das causas as paixões humanas. 

Por outro lado, foi na França do séc. XVIII, notadamente, na versão 

contratualista de Rousseau16 que a teoria do contrato social encontrou seu viés mais 

autêntico, pois representa o caminho para a transformação dos maus governos. Aí se 

constata a presença de uma historicidade conjetural desenhada pelo “estado natural”, 

do qual surge o acordo -contrato social- com a finalidade de organizar e regular as 

contradições e conflitos entre os homens.  Nem por isso podemos comparar o contrato 

social rousseauniano ao Imperativo Categórico de Immanuel Kant17, pois, para 

Rousseau a função do contrato é regulatória ou deontológica, fornecendo valores 

universais a serem garantidos pela ordem jurídica. Ele não acredita no potencial 

ilimitado da razão, concebendo o conhecimento como um universo viabilizado pelos 

sentimentos.  

A preferência por dispositivos intuitivos e por argumentos conjeturais descreve 

o espírito generalizado na França do século XVIII. A associação dos homens se dá 

 
15 Hobbes (1588-1679) foi um teórico político inglês, autor da obra Leviatã, na qual apresentou uma 
abordagem acerca da natureza humana e sobre a necessidade de um governo forte. Para Hobbes o 
poder do Soberano, fosse ele um monarca ou uma assembleia, deveria ser inquestionável 
(http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582010000100003), acesso em 18/09/2019. www.scielo.br. Dados 
vol.53 n0 1 Rio de Janeiro. 
16 Rousseau foi um teórico político suíço, 1717-1778, para quem as instituições corrompem o homem, 
retirando-lhe a liberdade. Para Rousseau o homem no “estado de natureza” é um ser dotado tão 
somente de  sensações, desejando tudo que está em trono, pois não possui critérios racionais que o 
habilitem a julgar, não sendo capaz de se individualizar, porquanto não tem condição de se distinguir 
dos demais. Se posicionando contra o estado de natureza hobbesiano, Rousseau entende que a 
tend6encia do homem é não se socializar, e a presenta a razão como instrumento que o capacita à 
socialização e à adaptação às regras sociais e jurídicas. O contrato social seria a convenção formada 
pelos homens como forma de defesa, como passagem para um estado civil, onde a liberdade moral 
esteja assegurada. Rousseau, J.J. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 
os homens. Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasília, 1985; 
http://educacao.uol.br/filosofia/ult3323u28.jhtm. 
17 Immanuel Kant foi um filósofo prussiano (1724-1804), considerado pela maioria dos pensadores 
como o principal filósofo da Modernidade. Sintetizou o racionalismo e o empirismo, também conhecido 
como o “criticismo” kantiano.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0011-52582010000100003
http://www.scielo.br/


 
 

31 
 

pela necessidade e pelo medo, e a urgência dessa união é um forte fundamento para 

a formação da sociedade civil. A partir de Kant observa-se o contrato como um 

instrumento lógico-explicativo de como a sociedade deve ser governada. 

A raiz do pensamento político de Nussbaum, em termos críticos,  parece estar 

plantada nas categorias kantianas, pois a dialética transcendental18 de Kant traduz em 

termos exatos aquilo que a metodologia de Nussbaum lançou mão para construir toda 

a  sua argumentação; o animal racional é dotado de capacidade moral, embora se 

direcione por construções ilusórias acerca de si mesmo, de mitos e justificações sem 

fundamentos racionais. Contudo, em Nussbaum não está presente o abismo19 entre 

o sensível e o inteligível. O intelecto (a razão em exercício), e a sensibilidade integram 

o binômio da sua concepção do político. 

Nussbaum ressalta a importância da análise do contexto real associada à 

consideração da humanidade-animalidade. Ela demonstra a falência de elementos 

metafísicos na construção de uma concepção de sociedade justa. Kant já abordava a 

questão problemática do uso de conceitos formais para explicar as coisas em si, ou 

seja, os conceitos do intelecto se não aplicados ao mundo dos fatos são formas 

vazias, feitas para unificar dados que na essência são sensíveis (ROVIGHI, 2006, p. 

561). 

Ele construiu um sistema racional complexo e rico em elementos morais. 

Desenvolveu o conceito de Imperativo Categórico20 pelo qual defende que todo ser 

humano deve agir conforme princípios morais, tratando-se do dever que toda pessoa 

tem de agir conforme princípios que reputa serem benéficos caso fossem seguidos 

por todas as pessoas. O pensamento kantiano é no sentido de que o homem deve ser 

guiado em suas decisões a partir de um senso moral, se responsabilizando pelo que 

 
18 Pode-se afirmar que a dedução transcendental teve como finalidade a comprovação da intervenção  
do intelecto na constituição do objeto como atividade unificadora. Significa dizer que o intelecto sozinho 
não é suficiente para representar um objeto o qual precisa de um material para unificar, sendo esse 
material fornecido pela sensibilidade. Ver História da Filosofia Moderna; da revolução científica a Hegel. 
Ed. Loyola. 2006.  
19 A doutrina moral de J. G. Fichte prega que entre o mundo sensível e o inteligível não existe aquele 
abismo imenso que existia para Kant, visto que o Eu cria o mundo sensível e pode atualizar-se nele. 
Ele dizia que a nossa existência no mundo inteligível é a lei moral, e que nossa existência no mundo 
sensível é a ação real, e, no impulso sensível, toma-se consciência da limitação do Eu. História da 
Filosofia Moderna, Sofia Vanni Rovighi, 2006, p. 651.  
20 ‘Da ética kantiana à ética habermasiana: implicações sociojurídicas da reconfiguração discursiva do 
imperativo categórico’. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-49802011000200003 , Rev. Katálysis vol. 14 n0 
2, Florianópolis Julho/De. 2011. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1414-49802011000200003
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faz, levando em conta o reflexo de suas ações em sua própria vida e na vida dos 

outros. Para instrumentalizar o seu sistema Kant apresenta algumas fórmulas: A Lei 

Universal, segundo a qual os homens devem agir como se a máxima de suas ações 

devesse tornar-se uma lei universal. Trata-se de um método de pensamento idealista 

ou racionalista: a verdade não e encontra fora da razão (COMPARATO, 2006, p. 

2880).  

O entendimento do homem como fim em si mesmo quer significar que cada 

pessoa deve agir considerando que a humanidade presente em sua pessoa, assim 

como em qualquer outro ser humano, é um fim em si mesmo, e não um meio, e pode 

ser reconhecida mutuamente. Apresenta também a ideia do Legislador Universal ou 

Princípio da Autonomia, pelo qual devemos agir como se fôssemos um legislador no 

reino universal dos fins.  

O que se pode extrair dessas visões contratualistas é o fato de que todos os 

teóricos estão projetando, a partir de diferentes abordagens racionais, uma 

sociedade ideal, a partir de homens iguais, autônomos em suas deliberações e livres 

para acordarem a respeito das regras e dos princípios que devem governar os homens 

na sociedade civil. Isso seria possível se, de fato, todos fossem iguais desde o 

momento em que nascem até o dia em que morrem. 

        

3 Os elementos éticos do enfoque das capacidades x institucionalismo 

transcendental 

 

Em Hiding from Humanity Nussbaum chama a atenção para o fato de que o ser 

humano, ao nascer, ainda que saudável, é o animal21 mais dependente e frágil que 

existe no universo. Necessita de cuidados básicos quanto à alimentação e higiene, 

caso contrário morre de inanição e adquire inúmeras doenças. Leva muito tempo, 

quando comparado ao desenvolvimento dos animais irracionais, para poder erguer o 

corpo e andar livremente sem o apoio de outra pessoa. Durante a vida, inúmeros 

 
21 O aspecto da animalidade do ser humano é apresentado por Nussbaum em Hiding from Humanity 
como critério a ser considerado pelas instituições e pela lei, uma vez que cada existência tem a sua 
história, e cada ser humano já esteve em condições de dependência e vulnerabilidade, necessitando 
de cuidado e respeito, como, por exemplo, os bebês quando nascem, e grande parte da infância, os 
idosos, os enfermos, os deficientes físicos e mentais, os imigrantes e outros casos que retratam 
dependência, subordinação, fragilidade e necessidade (NUSSBAUM, XXX). Hiding from Humanity.  
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acontecimentos podem atingir uma pessoa, fazendo dela um ser não menos 

dependente que um recém-nato. 

Quando chega à velhice, as doenças e a fraqueza física também são fatores 

que fragilizam e podem fazer com que a pessoa se torne dependente de outros e 

tenha necessidades diferenciadas. Para Nussbaum, essas situações, tipicamente 

humanas, não devem ser consideradas como fatores para a exclusão na dinâmica 

das convenções, uma vez que os acordos e as escolhas devem compreender, 

antecipadamente, os interesses de todas as pessoas, inclusive dos que estão nessas 

etapas ou nessas circunstâncias existenciais (NUSSBAUM, 2004). 

A ideia central do contratualismo gira em torno de um sujeito que delibera 

acerca da justiça de forma imparcial, no intuito de realizar os projetos que versam 

sobre o “justo”, com a pretensão de alcançar a coexistência equilibrada e controlada, 

em termos universais e ideais, assim como limitar o poder instituído, 

independentemente das visões plurais e das assimetrias que, por diversas razões, 

podem posicionar as pessoas no contexto político e social. 

O enfoque das capacidades gira em trono da capacidade de escolha individual 

e da centralidade da autonomia, ou seja, da possibilidade de realização de fato dos 

diversos potenciais humanos, seja pela realização afetiva, social, física, social e 

política, sendo todas estas condições mínimas que devem se fazer presente na vida 

de todas as pessoas, de acordo com a capacidade de cada uma escolher e colocá-

las em prática. 

Martha Nussbaum apresenta um rol de itens os quais ela denomina de 

capacidades, em favor de uma argumentação intercultural sobre a justiça, pois, uma 

vez que, ainda que considere as posições plurais e relativas às culturas como 

manifestação das identidades e da historicidade de certas comunidades, os itens 

previstos como patamar mínimo de vida digna devem ser garantidos e oportunizados 

em todos os contextos, o que não significa que todos devam utilizá-los, ou que tenham 

caráter compulsório para que  uma sociedade possa ser qualificada como justa.  

Nesse aspecto o enfoque de Nussbaum difere da abordagem das capacidades 

de Amartya Sen22.            

 
22 Sen afirma que o núcleo da abordagem das capacidades não é apenas o que uma pessoa pode 
acabar fazendo, mas o que ela é de fato capaz de realizar, caso queira. Muitos críticos têm questionado 
esse aspecto das capacidades, como G.A.Cohen e Richard Anderson, que corroboram a ideia de que 
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Sen entende que as capacidades e os funcionamentos (realização) são 

aspectos de um mesmo processo, e, portanto, são informações indispensáveis para 

a identificação de um contexto de justiça.  

O fio condutor da abordagem de Martha Nussbaum direciona a argumentação 

para as questões que envolvem situações assimétricas nas quais determinadas 

pessoas se encontram. Situações que envolvem pessoas com deficiências mentais, 

físicas e outras limitações pessoais, situações de marginalização provocadas pelo 

preconceito e pelo não preenchimento do perfil do sujeito autônomo, independente e 

produtivo, que provocam a exclusão desses grandes contingentes, consistem no 

objeto de detido interesse por parte de Nussbaum (NUSSBAUM, 2018). 

John Rawls, em Uma Teoria da Justiça, como ele mesmo deixa claro, no seu 

prefácio à edição francesa, em 1992, tinha como objetivo “generalizar e levar a um 

grau mais alto de abstração a doutrina tradicional do contrato social” (RAWLS, 2000). 

O objeto da construção teórico-filosófica de Rawls é a “estrutura básica da sociedade”, 

ou seja, a organização das principais instituições sociais num sistema único e capaz 

de distribuir as vantagens e os acordos resultantes da cooperação social, assim como 

distribuir direitos e deveres, não considerando como critério de aferição da justiça a 

vida que as pessoas de fato levam (RICOUER, 2008) 23. 

Nos termos teóricos de Rawls, uma sociedade é bem ordenada, na medida em 

que realiza, conjuntamente, três possibilidades; a primeira diz respeito à aceitação 

geral de uma concepção política de justiça, porquanto adotam os mesmos princípios 

políticos; a segunda se baseia no fato de que “todos sabem, ou por bons motivos 

acreditam, que a estrutura básica da sociedade, ou seja, suas principais instituições 

políticas e sociais, e a maneira como elas interagem como sistema de cooperação, 

espeita esses princípios de justiça”, e o terceiro ponto está no fato de que os cidadãos 

devem possuir um senso efetivo de justiça, ou seja, “um senso que lhes permite 

entender e aplicar os princípios de justiça publicamente reconhecidos, e, de modo 

 
a atenção detida naquilo que se realiza e não naquilo se é capaz de realizar pode estabelecer um 
critério mais realista na análise de contextos de justiça (SEN, 2016, p. 269). Esse raciocínio é motivado 
pela visão de que a vida consiste naquilo que acontece e não naquilo que pode acontecer.  
23 Paul Ricouer é um dos maiores pensadores franceses do período pós-segunda guerra (1913-2005).  
Através de suas obras tenta reconquistar a ideia de “pessoa”, em meio às produções simbólicas do 
homem. Obras consultada para esse trabalho: Sois-même comme um autre (1990); Le juste, II (2001). 
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geral, agir de acordo com o que sua posição na sociedade, com deveres e obrigações” 

(RAWLS, 2003) 24.  

O liberalismo político de Rawls tem a pretensão de oportunizar a justiça social 

para todas as pessoas que integram a “sociedade bem ordenada”25, com o escopo de 

alcançar uma concepção que possa ser implementada para as sociedades 

democráticas com vias à justa distribuição de bens primários, garantindo a mais ampla 

liberdade para os sujeitos desta sociedade. O procedimentalismo rawlsiano se 

concentra nas exigências que qualificam a cooperação mútua. Cabe aos sujeitos 

racionais acordarem e definirem os princípios básicos de justiça.  

Segundo Rawls,a teoria da justiça como equidade mais apropriada para a 

estrutura básica da sociedade democrática é aquela que seus cidadãos adotariam 

numa situação equitativa em relação a si mesmos e na qual eles seriam representados 

unicamente enquanto pessoas morais, livres e iguais. Essa é a situação da posição 

original (RAWLS, J. 2003 p.57). 

O abismo filosófico e prático que existe entre Nussbaum e John Rawls aponta 

para dois horizontes políticos diversos. Ela parte do fato, da concretude da vida 

humana, enquanto ele parte de uma ideia de justiça. Indaga-se: onde na teoria da 

justiça rawlsiana se situam as pessoas com deficiências mentais? Que bens são 

necessários para estas pessoas? Quem delibera a respeito?  

Em Justiça e Democracia, Rawls destaca que “os bens primários são definidos 

quando se indaga qual o gênero de condições sociais e de meios polivalentes que 

permitiriam aos seres humanos concretizar e exercer suas faculdades morais, bem 

como buscar seus fins últimos”, deixando antever que esses bens não devem ser 

encarados como instrumentos para consecução de qualquer fim que um estudo 

empírico demonstrasse ser normal ou habitual.  A ideia é destacar o elemento moral 

como norteador das escolhas sociais (RAWLS, 2000).  

 
24 Ver John Rawls. Justiça como equidade: uma reformulação, 2003, p.11-12. 
25 A sociedade bem ordenada de Rawls, tal como a sua teoria meta-ética, é um dispositivo orientado 
para ideias. As democracias liberais se caracterizam pela vigência de um modus vivendi, ou seja, de 
uma base ética, o que significa dizer que as instituições básicas da sociedade, tanto políticas como 
econômicas, se organizam segundo princípios de justiça, sendo que a concepção de justiça que rege 
a vida coletiva é publicamente reconhecida , justificando as instituições, o que garantiria a estabilidade 
das mesmas. (http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451992000100002) Lua Nova: Revista de Cultura e 
Política, n0 25 São Paulo Apr. 1992. www.scielo.br acesso em 18/09/2019. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451992000100002
http://www.scielo.br/
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O ponto de partida desse processo de escolhas Rawls chama de “posição 

original” (original position), que certificará a equidade do consenso básico, porquanto 

irá dispor das garantias que subjazem a um conceito de justiça como equidade, e, é 

no domínio da posição original que se encontra a garantia de uma justiça 

procedimental pura, a qual, segundo Rawls, consiste na justiça procedimental perfeita. 

Ele entende que os critérios que orientam esse procedimento, pelo fato de serem 

estabelecidos inicialmente, garantiriam determinado resultado.  

Para que as pessoas não estejam motivadas por interesses particulares Rawls 

utiliza o dispositivo metafórico do “véu da ignorância”, que “implica que as pessoas 

sejam representadas unicamente como pessoas morais, e não como sujeitos 

beneficiados ou prejudicados pelas contingências de sua posição social ou pela 

distribuição das aptidões, ou ainda, pelo acaso” (RAWLS, 2000, p.67). Nesta ideia 

reside o obstáculo que não permite que pessoas incapazes mentalmente sejam 

posicionadas como sujeitos interessados e que precisam de cuidado, uma vez que os 

atributos dos contratantes e o “véu da ignorância” neutralizam o olhar parcial e 

relativizado.  

O enfoque das capacidades pode ser comparado a um julgamento penal, cujo 

começo se dá com a análise do resultado, diferente do procedimentalismo 

transcendental de Rawls, o qual parte de uma ideia acerca da sociedade justa, e por 

essa razão não está apto a instrumentalizar as leis e às instituições de forma que 

possa abranger e solucionar casos como os dos deficientes mentais e incapacitados, 

dependentes e improdutivos. 

A posição inicial, moralmente neutra, indica para o sujeito representativo uma 

posição igual, assim como o igual exercício da liberdade para todos.    Com base 

nessa ideia concebe-se o princípio primeiro, o qual postula que: “cada pessoa tem 

direito igual a um sistema plenamente adequado de liberdades e direitos”.26 Entenda-

se “cada pessoa” como aquele sujeito capaz, racional e autônomo.  

 
26 Existem duas formas predominantes de se interpretar a palavra liberdade no âmbito da política 
contemporânea. Liberdade pode significar ora a faculdade de obedecer ou não a certas ações, sem 
que algum complexo orgânico, o Estado ou outros com quem se convive possam impedir; ora pode 
significar o poder de não obedecer a outras regras, salvo as que o próprio sujeito impõe a si mesmo. A 
doutrina liberal clássica acolhe o primeiro significado; o segundo significado é utilizado pela doutrina 
democrática, pela qual “ser livre” é poder criar as próprias leis. Denominam-se democratas aqueles que 
procuram aumentar o número de ações regulamentadas mediante processo legislativo; denomina-se 



 
 

37 
 

Percebe-se que as convenções, as instituições e as normas que as orientam 

são as preocupações dos contratualistas modernos, ou seja, o sistema é o objeto de 

teorização, enquanto para filósofos como Martha Nussbaum e Amartya Sen as 

estruturas devem ser flexíveis e se adequar às necessidades de todas as pessoas, 

observados os contextos em que se encontram.  

Para o contratualismo, caso seja alcançado um ponto de vista comum a todos, 

a concepção política que se baseia em elementos constitucionais essenciais pode ser 

possível. A orientação procedimental do empreendimento rawlsiano é regida pela 

imparcialidade, demarcando o terreno não teleológico da deliberação, diferentemente 

do utilitarismo27, cuja orientação se define pelo elemento teleológico e normativo da 

maximização do bem para a maioria (RICOUER, 2008).  

Quando se diz adotar o ponto de vista moral não significa que se acolhe uma 

versão super-humana de vida, mas consiste em admitir que o meu interesse legítimo 

possa ser constrangido pelos interesses legítimos dos outros. O posicionamento que 

toma a teoria da justiça conduz ao seu enquadramento como uma teoria deontológica, 

filiada à tradição kantiana28, da qual retém a ideia de justo construído, haja vista que 

surge de uma escolha racional. As vantagens e desvantagens não estão presentes 

como critérios avaliativos no procedimento equitativo, e nem mesmo o contexto real 

no qual as coisas se passarão. 

O justo não é do conhecimento dos agentes, devendo resultar, supostamente, 

do processo deliberativo em condições de igualdade absoluta. A partir dessa 

formulação surgem alguns problemas, que, segundo Nussbaum, fundamentam a sua 

objeção, uma vez que giram em torno das indagações que motivam a sua abordagem 

das capacidades. Quem seria o garantidor da equidade na situação de deliberação? 

 
“liberal” a quem busca ampliar o rol de ações não impedidas. Ambos esses significados podem ser 
reconduzidos a um único e abrangente significado (BOBBIO, 2000), p. 101-102.  
27 O utilitarismo é uma abordagem ética desenvolvida pela filosofia liberal que entende que a boa ação 
ou boa regra de conduta são qualificadas pelo bem estar, utilidade e felicidade que podem gerar. Rawls 
critica as versões utilitaristas, principalmente a de David Gauthier (filósofo canadense conhecido por 
sua abordagem contratualista neo-Hobbesiana, desenvolvida, notadamente na sua obra Morals by 
Agreement), para quem a moralidade se equipara aos resultados da barganha entre sujeitos racionais 
auto interessados, que, carecendo de regras e princípios com os quais possam governar as suas 
interações mútuas, acordam acerca do contrato. 
28 Kant argumenta sobre a moralidade, em rechaço ao eudemonismo, afirmando que a felicidade não 
pode ser o supremo objetivo da moralidade. O conceito abrangente na moralidade kantiana é o dever 
e não a falicidade (KENNY, 2009), p. 297-298. 
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Quais princípios seriam escolhidos nessa situação ideal de acordo? Com base em 

que argumento as partes contratantes escolheriam os princípios de Rawls, ao invés 

de algum outro indicador ou variante do utilitarismo? 

À indagação referente às pessoas que assegurariam a deliberação equânime 

apresenta-se a alegoria do “véu da ignorância”, que, como princípio procedimental 

assumiria a função hipotética do estado de natureza dos contratualistas clássicos, e, 

mesmo que conjunta, a escolha dos princípios de justiça deve se dar em bases de 

igualdade (RICOUER, 2008). O “véu da ignorância” surge como instrumento 

supressor dos interesses parciais, dos preconceitos e das posições de vantagem ou 

de desvantagem. Rawls admite que sua antropologia se aproxima das circunstâncias 

de justiça de Hume29, onde o comportamento humano é guiado pelos sentidos, pelas 

paixões e pela situação de escassez de determinados bens.  

Presume-se que os parceiros devem saber aquilo que todo indivíduo racional 

provavelmente deseja – bens sociais primários – para exercer a sua liberdade ampla. 

Todos os parceiros se encontram em uma posição de isonomia em relação à 

informação, e por conta disso, o debate deve ser público.  

Contudo, a certeza da estabilidade do contrato e da sua aplicabilidade na vida 

real parece ser irrealista para o próprio Rawls (RICOUER, 2008). As razões pelas 

quais as pessoas, sob o “véu da ignorância” escolheriam estes princípios, se 

fundamentam no argumento conhecido como maxim, ou seja, pelas razões que 

maximizem a parte mínima, o que significa dizer que, se duas abordagens de justiça 

estiverem em conflito, e se uma delas der ensejo a uma situação que qualquer agente 

poderia não aceitar e a outra não considerar essa situação, prevalece a segunda 

(RICOUER,2008). 

 
29 Hume apresenta em sua obra, Tratado sobre a natureza humana a discussão acerca da justiça e da 
injustiça, e conclui que a principal fonte das distinções morais é o sentimento de simpatia pelos outros. 
Para ele a justiça recebe aval porque se direciona ao benefício público, e a virtude é considerada um 
meio para tal fim. Hume não fornece nenhum critério para diferenciar o juízo moral, embora passe a 
investigar as virtudes morais. A benevolência e a justiça são as virtudes morais mais importantes. Para 
Hume os seres humanos estão vulneráveis e impotentes fora da sociedade, contudo, a sociedade é 
instável se as regras não forem observadas, principalmente os direitos de propriedade. Para tanto 
Hume vê a necessidade de uma convenção assumida por todos, para que haja segurança e proteção 
de suas condições materiais. Hume considera a caridade, a gentileza e a generosidade como virtudes 
naturais, que emanam da característica mais fundamental da natureza humana: a simpatia. Hume vê 
a benevolência como algo sempre conectado com a natureza humana (KENNY, 2009), p. 105, p. 295-
296, Vol. III.  
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O procedimentalismo de Rawls é notabilizado por filósofos, sociólogos, teóricos 

do direito, economistas e outros pesquisadores, mas, como toda abordagem que tem 

como foco uma sociedade ideal e instituições perfeitas, peca por não analisar os 

contextos sociais e a vida que, de fato, as pessoas levam. Considerando que a 

abordagem política não está baseada em teorias metafísicas e sim em juízos 

absolutamente éticos, faz-se relevante que estes possam ser compartilhados.  

Robert Nozick30 argumenta em termos críticos no seguinte sentido: “nossa 

preocupação aqui não é se as pessoas na situação descrita por Rawls adotariam 

realmente uma política minimax e realmente escolheriam os princípios que ele 

menciona. Ainda assim caberia questionar por que indivíduos na posição inicial 

escolheriam um princípio que se concentra em grupos (princípio da diferença), e não 

em indivíduos” (NOZICK, 2016, p. 209) 

Marcello Ciotola, seguindo Esperanza Guisán, ressalta que “a teoria ético-

política de Rawls é a teoria de nossa época” (CIOTOLA, 2018). Segundo ele Rawls 

inaugura uma ética deontológica que se preocupa com a ideia de direitos mais do que 

com a noção de deveres. Enfatiza a contribuição de Rawls para a aproximação da 

filosofia moral e da teoria política, quando este enfrenta o ceticismo que envolve a 

abordagem racional acerca de questões práticas e quando examina os problemas 

morais e políticos substantivos (CIOTOLA, 2018, p. 94). 

Considerado como um dos principais neocontratualistas contemporâneos, 

Rawls, cujo pensamento segue a linha rousseauniano-kantiana, desafia a 

maximização da igualdade, divergindo de outros, como Robert Nozick, para quem a 

liberdade é concebida de forma radical, e, como seguidor de Locke e James 

Buchanam, para os quais os princípios liberais e democráticos devem ser adaptados 

ao vetor principiológico do Estado de bem-estar. Segundo Ciotola Rawls entende que 

a sua teoria da justiça, notadamente no que toca à situação inicial do contrato, conduz 

 
30 Nozick entende que as teorias pautadas em objetivos são problemáticas, pois não respeitam a 
inviolabilidade das pessoas consideradas como fins e não como meios, o que acaba por se tornar um 
dos argumentos que Nozick utiliza para objetar as teorias procedimentais puras.  
Nozick, justiça distributiva e “Anarquia, Estado e Utopia”, André Assi Barreto. 
www.proceedings.blucher.com.br/article-details/nozick-justia-distributiva-e-anarquia-estado-e-utopia-
9929 
Acesso em 13/10/2019. 

http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/nozick-justia-distributiva-e-anarquia-estado-e-utopia-9929
http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/nozick-justia-distributiva-e-anarquia-estado-e-utopia-9929
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a princípios que se contrapõem ao utilitarismo e ao perfeccionismo31, coexistindo em 

um marco teórico do contratualismo alternativo a essas duas concepções (CIOTOLA, 

2018 p. 104). 

Segundo Nussbaum as instituições estatais “devem assumir tarefas positivas 

em cada área relevante” (NUSSBAUM, 2013). A importância de se apontar, 

criticamente uma distinção entre deveres positivos e negativos está no fato da 

valoração e da normatividade ética, argumentando que as moralidades tradicionais 

afirmam que é errado agredir alguém ou trapacear, mas que ignorar que muitas 

pessoas morrem de fome ou de doenças tratáveis não merece objeções morais 

críticas. Em nome da liberdade e da igualdade formal muitas mazelas são ignoradas, 

pois, tal como se deu no regime nazista, a legitimidade respaldada por valores 

universais pode ser tanto o instrumento que garante direito, como mecanismo que 

reduz muitos seres humanos à condições desumanas. 

À retificação moral, no sentido de impedir que atos maus sejam cometidos, não 

corresponde o dever de impedir a miséria alheia. Ambas as posições, tanto a positiva 

quanto a negativa, sofrem críticas pelo enfoque das capacidades, da mesma forma 

que as questões de justiça e as de ajuda material subjazem aos contextos de injustiça. 

Partindo do pressuposto de que os cidadãos são “plenamente cooperativos”, Rawls 

não direciona ao cuidado o grau de importância que lhe é devido, ou seja, a 

importância da solidariedade (cuidado devido), traduzida no dever para com todas as 

pessoas que não titularizam os atributos da independência, da autonomia, da 

capacidade mental, física e intelectual, a serem observados e a eles direcionados 

todos os tipos de recursos, retificando assimetrias e operando como fomento ao 

exercício das capacidades.  

 

 

 
31 Rawls faz uma leitura de um perfeccionismo nietzschiano que é elitista, anti-igualitário e ligado a 
regimes aristocráticos. Outras leituras, nos últimos 25 anos defendem um perfeccionismo nietzschiano 
que seria igualitário e compatível com a democracia. Foi Rawls que iniciou esse debate quando alega 
existir um perfeccionismo político em Nietzsche incompatível com a democracia. 
(https://doc.doi.org/10.1590/2316-82422017v3803jk) visto em 03/08/2019. Cad. Nietzsche vol.38, n03, 
São Paulo. Sept/Dec.2017. João Kanradt 

https://doc.doi.org/10.1590/2316-82422017v3803jk
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4 Os fatos da vida e as capacidades  

Quanto à importância dos fatos da vida para uma abordagem da justiça, 

Nussbaum não se distancia das bases argumentativas de Amartya Sen, pois, como 

ele mesmo afirma, as linhas de argumentação que foram exploradas no período do 

Iluminismo europeu, como razões do descontentamento intelectual, serviram como 

bases racionais para a análise da justiça, por meio de uma ideia de sociedade justa, 

hipoteticamente considerada, não levando em conta os contextos fáticos (SEN, 2016). 

Caracterizar as sociedades perfeitas e ideais é o propósito precípuo das teorias 

contratualistas tradicionais, diferentemente do que se destaca como sendo a 

característica mais marcante das teorias atuais, e, notadamente do enfoque das 

capacidades de Nussbaum. 

Dworkin sugere que as teorias políticas normativas podem ser classificadas a 

partir de três categorias: as baseadas em direitos; as baseadas em deveres, e as que 

têm como núcleo os objetivos (DWORKIN, 1977). Para as teorias que se baseiam em 

objetivos existe uma finalidade suprema, um ideal a ser alcançado pela atividade 

estatal, subordinando os direitos e os deveres. Esse ideal pode ser traduzido como o 

aumento da utilidade média, a realização de uma estrutura social comprometida com 

a promoção da virtude individual, ou impulsionar a formação de uma comunidade 

utópica cujos recursos sejam distribuídos tomando como base as diferentes 

necessidades individuais.  

As teorias baseadas em direitos e deveres são formas de individualismo moral, 

tendo em vista que para ambas o valor de onde parte as suas argumentações é o 

bem-estar dos indivíduos (DE VITA, 2007). As teorias baseadas em direitos se apoiam 

no entendimento de que a normatividade que envolve o princípio do bem-estar implica 

em que o Estado deva promover e proteger os interesses de todos, aos quais se atribui 

um valor moral (DWORKIN, 1977).  

Com relação às circunstâncias objetivas do contrato, elas estão retratadas nas 

condições da negociação, que por sua vez são essencialmente aquelas que fazem 

com que a cooperação entre as pessoas seja tanto possível quanto necessária. Para 

tanto Rawls determina que as partes devam coexistir, concomitantemente, em um 
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mesmo espaço territorial, assim como no mesmo tempo. Quanto a esse aspecto, 

Nussbaum entende que os instrumentos legais e institucionais devem se amoldar às 

situações fáticas, no sentido de retificar os contextos de injustiça de uma sociedade 

posicionada no tempo e no espaço.  

Portanto, idealizar uma sociedade e elaborar um procedimento que possibilite 

arranjos que tornem possível uma sociedade justa, na visão de Nussbaum, retrata 

uma dentre inúmeras perspectivas de vida justa, comprometida com um ideal, 

portanto, não vinculada à normatividade e à concretude dos fatos sociais. 

O enfoque das capacidades apresenta um rol de itens que, no mundo dos fatos, 

ensejam medidas práticas, pois repercutem diretamente em todos os âmbitos da vida 

de uma pessoa32. Entender a dignidade como um estado de adaptação dos fatos da 

vida à melhor versão da existência individual, no domínio físico, emocional, material e 

social, a partir dos meios disponíveis, retira o padrão “dignidade” do pensamento 

abstrato e das ideias acerca da vida boa. Trata-se de uma abordagem que visa à 

consolidação de uma ideia de vida digna.  

Significa dizer que as ideias só são verdadeiras, assim como as escolhas, se 

servirem à solução imediata dos problemas que se apresentam. Publicado no Brasil 

como A fragilidade da bondade, o tratado de Nussbaum examina respostas gregas 

para os desafios éticos de se construir uma boa vida através de boas escolhas, tendo 

em vista as inseguranças e ameaças do destino que superam a capacidade de 

controle por parte das pessoas, além da vulnerabilidade, própria de todo animal. 

O rol apresentado pode sofrer variações e acréscimos, mas nunca 

compensações entre os itens, pois eles são inegociáveis. Trata-se de uma lista aberta. 

 

 São as seguintes as capacidades:  

 

1) VIDA: A capacidade de viver até o fim de uma vida humana, dentro das 

estimativas de vida normal; não morrer de forma prematura ou por razões que 

poderiam ser evitadas. Significa dizer que todos os recursos científicos e 

 
32 O rol de itens na proposta do enfoque das capacidades é elaborado como o consenso sobreposto de doutrinas 

abrangentes razoáveis, capaz de apoiar e sustentar a concepção política. Não é necessário, como ressalta 
Nussbaum, mostrar que esse consenso de fato existe, mas que existe uma base suficiente a partir das perspectivas 
das democracias constitucionais liberais (NUSABAUM, 2013), p. 475. 
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institucionais, dentre eles os recursos humanos, devem estar voltados para a 

manutenção da vida digna e saldável. Portanto, o Estado não pode negligenciar desse 

propósito em prol de qualquer outro.  

 

2) SAÚDE FÍSICA: A capacidade de ter boa saúde; capacidade de reprodução; 

de receber uma alimentação adequada; de dispor de um lugar adequado para viver. 

As condições mínimas através das quais as pessoas, desde a mais tenra idade 

possam se desenvolver de forma sadia, decente, e, portanto, digna.  

 

3) INTEGRIDADE FÍSICA: Movimentar-se livremente de um lugar para outro; 

estar protegido contra ataques de violência, inclusive agressões sexuais e 

domésticas; dispor de oportunidades para satisfação sexual e para a escolha e 

questões de reprodução. Isso engloba uma série de medidas a serem tomadas pelos 

poderes instituídos; questões relativas à acessibilidade, à proteção das pessoas 

deficientes no âmbito das relações familiares, tendo em vista que os obstáculos que 

podem ser erigidos para o equilíbrio emocional, para a saúde adequada, para as 

relações sociais e profissionais, por conta de tratamentos e ambientes traumáticos 

merece atenção constante. A vida sexual plena deve ser estimulada, pois faz parte do 

desenvolvimento e da satisfação pessoal. 

 

4) SENTIMENTOS, IMAGINAÇÃO E PENSAMENTO: Ser capaz de usar os 

sentidos, a imaginação, o pensamento e o raciocínio – e realizar essas coisas de uma 

forma “verdadeiramente humana”, um modo cultivado e informado por uma educação 

adequada, incluindo, sem limitações, o treinamento científico e a alfabetização. Os 

meios pelos quais as pessoas possam seus objetivos profissionais, seus dons 

naturais, o aprendizado de novos saberes adaptados às circunstâncias pessoais são 

medidas que devem fazer parte da pauta das políticas públicas e dos recursos 

estatais. A capacidade de pensar de forma associada à criatividade musical, 

intelectual e literária, ou seja, poder desenvolver dotes artísticos. Capacidade de 

expressão política. Aqui se pretende aparelhar o indivíduo com todos os recursos 

necessários à formação de um adulto consciente de si e do seu papel como cidadão.  
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5) EMOÇÕES: Ser capaz de manter relações afetivas com o mundo exterior, 

pessoas e coisas; não ter bloqueios emocionais por medo ou ansiedade; ser capaz 

de amar, de sentir pesar, saudades, gratidão e raiva. A capacidade de expressar 

sentimentos e de estabelecer vínculos de afeto dos mais variados é imprescindível 

para a existência humana, pois está relacionada com o autoconhecimento e com a 

interatividade necessária ao desenvolvimento emocional e ao equilíbrio psíquico.  

 

6) RAZÃO PRÁTICA: Capacidade de formar uma concepção de bem e de ocupar-

se com a reflexão crítica sobre o planejamento da própria vida.  Aqui se inclui a 

liberdade de expressão e de consciência, pela qual as      pessoas emitem seus juízos 

de valor, seus sistemas morais e suas identidades.  

 

7)       AFILIAÇÃO:  

a) ser capaz de viver voltado para outros, de reconhecer e de se preocupar com outras 

pessoas, ocupar-se com várias formas de interação social; ser capaz de imaginar a 

situação do outro. A proteção relativa a essa capacidade tem por norte a proteção das 

instituições que garantem e alimentam essas formas de afiliação. As relações 

dialógicas são meios de interagir com os demais indivíduos, possibilitando a 

construção de um senso de cooperação mútua, de solidariedade, de participação nos 

debates públicos. 

b) Ter as bases sociais do autorespeito e não humilhação; ser capaz de ser tratado 

como um ser cujo valor é igual ao dos outros. Significa dizer que nas interações sociais 

as pessoas se identificam mutuamente como iguais, na medida em que percebem no 

outro o valor da humanidade.  

 

8) OUTRAS ESPÉCIES: Capacidade de viver uma relação próxima com os 

animais, plantas e a natureza. A negligência em relação a outras formas de vida é 

fruto do isolamento do homem, da ideia de vida solipsista como sinônimo de 

independência e superioridade, o que gerou uma espécie de coexistência paralela. 

Hoje se constata que as outras espécies e o mundo vegetal com todos os recursos 

que oferecem, sofrem as consequências de uma exploração desmedida e 
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desvinculada do reconhecimento de que todas as formas de vida têm um valor que 

lhe é intrínseco.  

 

9) LAZER: Ser capaz de rir, brincar, gozar de atividades recreativas. A diversão e 

as atividades lúdicas ou aquelas que facilitam a alegria espontânea e o bem estar 

devem ser incentivadas e oferecidas e valorizadas, tanto quanto qualquer outra 

capacidade, tendo em vista a sua importância no sistema cognitivo, emocional e na 

capacidade de se relacionar de forma igual. 

 

10)  CONTROLE SOBRE O PRÓPRIO AMBIENTE: a) Político: Ser capaz de participar 

efetivamente das escolhas políticas que governam a vida em sociedade. A pessoa 

consciente ou que, na medida das suas capacidades, pode expressar a sua ideia de 

justiça, pode reivindicar suas expectativas e avaliar os arranjos políticos deve ser 

valorizada e incentivada a participar dos debates, das audiências e das deliberações 

institucionais.  

b) Material: Ser capaz de ter propriedade em base igual a dos outros. Ter propriedades 

significa uma condição humana que não deve ser desvinculada da pessoa, pois indica 

conquistas materializadas, proporcionando segurança e satisfação.  

 

Cada uma dessas capacidades apresenta uma ideia básica da vida que 

dignifica uma pessoa, e por detrás de cada um desses itens existe o potencial do qual 

cada pessoa deve dispor para florescer. O argumento no qual se baseia esta lista é 

tanto intuitivo como discursivo, podendo servir a todos os tipos de sociedade, uma vez 

que não determina razões específicas e nem indica sistemas morais ou tipos de 

organizações sociais específicas. Trata-se de um enfoque universal, uma vez que as 

capacidades por ele elencadas são relevantes para qualquer tipo de pessoa. Possui 

similitude com a abordagem apresentada pelos direitos humanos, podendo ser 

identificada como uma espécie de abordagem dos direitos humanos.  

O enfoque se posiciona de forma a não acolher posições relativistas, porquanto 

elabora uma ideia de vida digna que acolhe o pluralismo como um dos valores 

imprescindíveis na consecução de um programa universal de valoração de todas as 

formas de vida e de todas as pessoas.  
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A especificação desses itens, segundo Nussbaum se deu de forma geral e 

abstrata, com a finalidade de permitir especificações voltadas para demandas locais, 

para interesses específicos e contingentes, para objetivos resultantes dos debates e 

das deliberações legítimas. Isso porque podemos verificar que nem sempre o 

exercício da capacidade de liberdade de expressão e de associação poderá ser 

exercido da mesma forma em todas as sociedades e culturas (NUSSBAUM, 2013).  

E não é por isso que se deixaria de identificar o que deve ser respeitado e 

garantido para que o indivíduo viva uma vida digna.  

Nussbaum considera que se trata de um modelo que pode ser considerado 

legítimo por pessoas que possuem suas concepções particulares de bem, pois se trata 

de um modelo de justiça. A lista representa uma base mínima de condições e 

capacitações para o “florescimento”, não fundamentada em ideias metafísicas, nem 

em concepções estritamente culturais, e nem na realização desse rol por cada 

indivíduo.  

Além do que já dito, ao deixar claro que o que importa é a capacidade e não o 

funcionamento, Nussbaum se posiciona de forma diferente de Amartya Sen, pois o 

que se pretende, ao fim e ao cabo é preservar o pluralismo (NUSSBAUM, 2000). 

Assim sendo, o direito de votar, por exemplo, pode ser endossado por todos os 

cidadãos, mas pode ser que o exercício da cidadania não esteja de acordo com o 

sistema moral dos Amish, como de fato não está. Em respeito ao pluralismo, o 

exercício das capacidades não é obrigatório para que se possa analisar e qualificar 

um contexto social e político como sendo justo. O funcionamento não é um critério 

indicador de justiça, segundo Martha Nussbaum.  

Para a abordagem das capacidades o resultado, ou seja, uma determinada 

condição social e política é o fato inicial, a mola propulsora para a categorização dos 

itens relevantes, e não a matriz que informa uma estrutura social injusta. 

A Professora da Universidade de Chicago chama a atenção para a necessidade 

de uma reformulação da ideia de liberdade33, onde esta deve ser entendida como 

 
33 O uso do termo “liberdade” depende do fato de que a doutrina liberal enfrenta o problema da liberdade 
em função do indivíduo isolado, enquanto a doutrina democrática considera esse problema a partir da 
visão do sujeito como partícipe de uma coletividade. Cada uma dessas visões procuram responder a 
duas indagações: “O que significa ser livre para o indivíduo considerado um todo em si mesmo?”, e a 
outra responde à pergunta “O que significa ser livre para um indivíduo considerado como parte de um 
todo?”. 
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atributo do qual todo indivíduo é titular, pelo simples fato de ser uma pessoa, uma vez 

que o enfoque das capacidades apresentado por ela tem como fundamento a vida 

digna que qualquer pessoa deve viver, independentemente das limitações de ordem 

física ou mental que possam limitar a sua vida de alguma forma, não prescindindo de 

uma ampliação da versão tradicional de liberdade. 

Diferente de Nussabum, para quem ser uma pessoa é a condição bastante de 

florescimento, o sujeito moral de Rawls é visto como alguém desengajado, e que, por 

conta disso não vivencia a experiência ética de ser alguém capaz de uma 

autocompreensão, ou seja, passível de constituir-se em termos morais e políticos, 

subjetivos e contextuais. Críticos como Nussbaum, com forte raiz teórico-

argumentativa aristotélica, interpretam o “sujeito liberal” como um sujeito abstrato.  

Nussbaum não se nega a incorporar a base argumentativa pela qual todos os 

seres humanos são igualmente morais, mas, incorpora na sua visão de justiça as 

desigualdades que identificam as pessoas como partícipes em termos absolutos ou 

relativos. Segundo Nussbaum o respeito pela autonomia humana deve ser 

considerado como a condição e o princípio primordial, regente de todas as relações 

humanas, das práticas e dos arranjos institucionais. Por conta disto a lista de 

capacidades apresentada pelo seu enfoque deve ser encarada como um 

empreendimento não finalizado.  

No que concerne à saúde e outras capacidades Amartya Sen34, diverge do 

enfoque de Nussbaum no sentido de que os funcionamentos, que para ele são “ações 

e estados”, não devem ser somente garantidos e oportunizados, mas é imprescindível 

que ostentem efetividade.  

A essa argumentação Nussbaum retruca afirmando que às pessoas devem ser 

dadas oportunidades de escolha e não capacidades que ensejam deveres, embora 

não discorde do fato de que as pessoas deveriam conduzir as suas vidas em termos 

de uma vida saudável. 

Entender que os meios para uma vida satisfatória não são, por si sós, os fins 

da boa vida, auxilia na prática avaliativa de um contexto de justiça, pois se toma como 

 
34 Em Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen concebe a liberdade como elemento constitutivo 
da pessoa, e empreende um projeto teórico de expansão das capacidades, a ser implementado pelas 
políticas públicas adequadas, influenciando o uso efetivo das capacidades. Desenvolvimento como 
Liberdade, 2009, p.33. 
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critério a capacidade que as pessoas possuem de escolher o tipo de vida que 

pretendem para si e de poder realizar essa pretensão (SEN, 2016).  

O ponto central da abordagem das capacidades, contudo, não é apenas o que 

uma pessoa acaba fazendo, pois às vezes não existe mais de uma alternativa, mas 

aquilo que de fato é capaz de fazer, uma vez que esse status indica autonomia, 

alternativas e oportunidades em um mesmo contexto. As liberdades e as escolhas são 

aspectos móveis e motivacionais da vida. 

Martha Nussbaum deixa claro que as noções de reciprocidade e de equidade 

promovem um progresso significativo em termos de uma teoria da justiça, pois a 

ampliação mais detalhada das ideias de inviolabilidade e de reciprocidade pode 

auxiliar o enfoque das capacidades, e, ao mesmo tempo, equilibrar as ideias de 

liberdade e igual consideração. Embora, para Rawls, essas ideias intuitivas não 

existam independentes dos princípios da justiça, ainda assim ele não oferece uma 

solução para o problema  destacado por Nussbaum; a questão dos deficientes 

mentais, dentre outros.  

Nussbaum propõe a ampliação dos elementos intuitivos, inviolabilidade e 

reciprocidade, e, ainda, a confecção de uma situação original que comporte todos os 

seres humanos como pessoas-agentes, com as adaptações necessárias no que 

concerne à participação no debate publico e nas escolhas dos arranjos justos. 

Vale ressaltar alguns pontos que também aproximam as abordagens de 

Nussbaum e Amartya Sen. Ambas apresentam pontos relevantes no que toca às 

capacidades e às realizações.  

 

5 O diálogo entre Nussbaum e Sen 

 

A abordagem construtiva que Amartya Sen procurou demonstrar na sua obra 

A ideia de justiça (2016) permeia a ideia segundo a qual as realizações das pessoas, 

vinculada às escolhas e oportunidades, têm uma importância que não pode ser 

substituída por informações acerca das instituições e dos princípios e regras que as 

organizam.  

Escolher a vida que se pretende levar, porquanto se goza de liberdade para 

fazê-lo, pode contribuir significativamente para o bem estar individual. A atitude de 
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oferecer razões e escolher consiste na capacidade humana que direciona as escolhas 

pela motivação racional. 

Diferentes linhas de argumentação podem conduzir a escolhas difíceis. 

Concepções utilitaristas, igualitárias e libertárias, por exemplo, podem direcionar as 

escolhas por diversos pontos de partida e de chegada, e nem por isso, incorretos, 

uma vez que obedecem a estruturas argumentativas cujas bases se compõem de 

razões de justiça plurais. Cada argumento aponta para um tipo diferente de razão 

imparcial (SEN, 2009).  

Para Sen as capacidades são definidas por derivação, a partir dos 

funcionamentos que uma pessoa pode eleger, sendo que o conjunto de 

funcionamentos indica as combinações possíveis, configurando uma base  

avaliativa acerca das realizações de uma pessoa. Ele entende que as escolhas, 

que nas combinações de funcionamentos indicam uma condição determinada, podem 

resultar em posições desvantajosas em relação a uma ou outra capacidade, e a partir 

daí traduzir-se em um contexto de vida insatisfatório em termos amplos (SEN, 2016, 

p. 25-26). 

Por exemplo, aquele que não se alimenta porque está fazendo um jejum 

religioso está em uma condição diferente daquele que se encontra desnutrido por não 

ter acesso aos alimentos necessários. O funcionamento resulta da escolha livre e 

resoluta, diferente da ausência de capacidade pela impossibilidade de fazê-lo. 

Nussbaum se baseia no fato de que as questões de justificação se encontram 

no âmbito do consenso, do contrato, enquanto as questões de implementação fazem 

parte da legitimação interna, assim como do respeito e da não interferência na vida 

privada e nas soberanias estatais. Neste aspecto Nussbaum se aproxima de Rawls, 

cuja teoria da justiça pretende respeitar as visões plurais.  

Uma aliança existente entre as teorias de Rawls e a de Nussbaum está no fato 

de que mesmo partindo de procedimentos e de pressupostos diferentes resultam em 

posições político-filosóficas tão próximas, pois convergem para um vasto rol de 

recomendações, sem que a liberdade seja de alguma forma relativizada.  

Segundo Sen o “como promover a justiça?” é um questionamento que pode ser 

respondido à luz da via comparativa, com foco nas realizações que ocorrem nas 

sociedades e contextos observados. Da mesma forma que Nussbaum, Sen entende 
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que o transcendentalismo traz dois problemas: “primeiro, pode não haver acordo 

arrazoado, mesmo que sob estritas condições de imparcialidade” e “segundo, o 

exercício da razão prática envolvendo uma escolha real exige uma estrutura para 

comparar a justiça entre alternativas viáveis”, ou seja, reais, “e não a retratação de 

uma situação perfeita e provavelmente inacessível” (SEN, 2016, p.40).  

Infere-se do exposto que um diagnóstico de arranjos sociais justos, mas ao 

mesmo tempo problemático, pode derrubar toda a estratégia argumentativa do 

institucionalismo transcendental, ainda que Rawls tenha feito algumas concessões no 

sentido de reconhecer que “os cidadãos obviamente divergirão quanto às concepções 

políticas de justiça que consideram mais razoáveis”, e assim admite que a justiça 

como equidade é apenas uma das concepções políticas razoáveis (RAWLS, 2001, p. 

132-134). 

Sen ressalta a importância das exigências de equidade como sendo a ideia 

mais relevante da teoria da justiça de Rawls. Assim como Nussbaum, Sen também 

entende que o status quo adequado para garantir que os acordos fundamentais sejam 

justos, como quer Rawls, é um ambiente hipotético e que transcende os limites da 

realidade, e que apenas traduz umas das situações ideias de deliberação; limitada 

subjetivamente e inalcançável empiricamente. 

 

6 O mito do homem médio e a ocultação da humanidade 

O projeto filosófico-político apresentado pelo enfoque das capacidades de 

Nussbaum, também abarca, a desconstrução do sujeito contratante, que por sua vez, 

corresponde ao perfil do homem padrão, ou seja, da pessoa para quem o contrato é 

feito.  

O princípio da igual consideração e respeito deflui da ideia de solidariedade 

social (que para Nussbaum não corresponde à ideia de uma moral sacrificial, baseada 

em elementos metafísicos, em sentimentos como culpa, ou ideias coletivas de bem-

estar), e tem implicação direta na forma como o Direito e as instituições buscam 

promover a justiça social, o que não prescinde da ruptura com os estigmas, com os 

mitos e com a hierarquia de valores que preponderam nas relações entre as pessoas.    
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Em sua obra Hiding from Humanity35, Nussbaum analisa como o processo 

cognitivo que envolve a concepção de um homem racional e o perfil do homem médio, 

afetam o comportamento das pessoas, a forma como as instituições são estruturadas, 

o sistema legal, que confirma e legitima os estigmas e as estratificações forjadas pelo 

Iluminismo e instituídas pelo contratualismo, que, ao pregar, em todas as suas 

modalidades, a liberdade e a igualdade como valores inegociáveis, se fortalece na 

diferença entre aqueles que deliberam e os que, por não se enquadrarem no perfil do 

contratante ficam à margem do debate e das escolhas.  

Os estigmas e a consequente exclusão de muitas pessoas da dinâmica jurídico-

institucional passam pelo crivo de critérios abstratos e subjetivos, tais como o correto, 

o ideal, o bom, o razoável, o proporcional, o adequado, o equânime, e outros que 

performatizam e fortalecem o dispositivo metafórico do contrato social como raiz e 

fundamento do liberalismo político, como legitimador do Estado protetor e garantidor 

dos direitos naturais. 

Nussbaum enfrenta a desconstrução desse mito que sustenta a racionalidade 

das diferenças sociais, dos preconceitos e da marginalização, ressaltando os 

aspectos comportamentais que contribuem para a formação de nossas concepções 

de certo e errado, de justo e de injusto. Sentimentos como a raiva, o medo, a aversão 

e a vergonha, estão associados geralmente às valorações normativas, que, por sua 

feita, condicionam e doutrinam o comportamento socialmente desejado.  

Os fundamentos psicológicos do liberalismo e as condições institucionais e 

desenvolvimentistas, direcionadas para o respeito pela igualdade entre as pessoas 

merecem a devida atenção quando estão em jogo as bases normativas de uma 

sociedade preocupada com a igualdade e com a liberdade  

como condição da experiência humana, por meio da ética do convívio orientado 

pela igual consideração e pelo cuidado.   

 
35 Em Hiding from Humanity, Martha Nussbaum argumenta que o Direito e as instituições baseiam as 
leis e os arranjos sociais em convenções que propugnam valores setorizados e unilaterais, pois são 
instrumentos de afirmação de uma moral e de uma normatividade configuradas pelo perfil do 
contratante, do homem médio, da abstração do atributo da razoabilidade, desconsiderando muitas 
vezes a experiência de vida de cada pessoa e a humanidade natural ao animal racional.  
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Nussbaum enfatiza o papel da educação, tal como foi valorizado por Rousseau 

e por Stuart Mill36, na medida em que estes entendiam a importância que a razão 

abrangente acerca das considerações em relação ao outro pode limitar as ações de 

uns em prol do exercício da liberdade pelos outros. Na formação de uma sociedade 

solidária, as práticas intersubjetivas podem apresentar conflitos, e ainda assim, não 

devem ser objeto de argumentações teóricas baseadas em mitos e estigmas 

ilegítimos, uma vez que, em termos do atributo humanidade, todos são iguais de fato.   

Nussbaum endossa esse pensamento, porquanto aponta o projeto educacional 

adequado como aquele instrumento passível de romper com as bases paradigmáticas 

que perfilam o homem da Modernidade (NUSSBAUM, 2006). Segundo a filósofa as 

instituições e os homens retroalimentam esse mito, e a sua proposta é no sentido de 

conceber uma sociedade que esteja consciente da humanidade presente em todas as 

pessoas, pois esse é o único atributo que as iguala de forma absoluta, ou seja, é uma 

condição universal e real.  Mesmo por trás da capa do super-homem, que propugna a 

onipotência e a completude, escondido de si mesmo, os homens não se furtam da 

condição humana.       

A mitologia de uma igualdade como status substituto de outros mitos 

anteriormente forjados (a hierarquia pela descendência, o poder divino dos reis e 

outros), e que se mantiveram íntegros durante longo período da história, também não 

emancipa as pessoas das ordens normativas metafísicas e arbitrárias do passado. Ao 

contrário e mais proficuamente, acorrenta as ideias e as práticas, pois universaliza um 

padrão de homem e de sociedade, que, na pretensão de emancipar, mais não faz do 

que iluminar com a ilusão da igualdade, da liberdade e da solidariedade os contextos 

sociais conflituosos e assimétricos. A sociedade a qual o iluminismo propugnou é tão 

 
36 Um dos aspectos que fazem convergir o pensamento de Mill e de Nussbaum está no fato de que 
uma das coisas que Mill mais valorizava em sua sofisticada educação era o grau de liberdade que seu 
pai lhe proporcionava, no intuito de que ele pensasse por si mesmo, ou seja, pudesse realizar uma 
análise crítica a respeito das coisas, uma vez que era um ser capaz de racionar e estabelecer 
parâmetros para seus pensamentos. Mill lutou pelas causas liberais, não se deixou convencer pelo 
programa socialista, o que o alertou para a necessidade de uma justificação para a propriedade privada 
e para o livre mercado. Mill desenvolveu um sistema próprio, batizado por ele de “filosofia positiva”, 
como resultado das suas conjecturas acerca dos estágios pelos quais o conhecimento e as sociedades 
humanas passaram: o orgânico, o metafísico e o positivo. Na fase metafísica, os fenômenos eram 
explicados pelas forças e essências, não menos ocultas que os elementos sobrenaturais que operaram 
na fase anterior. A Revolução Francesa marcou o fim deste estágio, de onde se inicia o estágio positivo. 
Para Mill, entre cada período desses havia um período disruptivo, e ele entendia estar vivendo em um 
desses momentos (KENNY, 2009), p. 23-24, Vol. IV.  
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falaciosa quanto inalcançável, pois se furta à compreensão de um homem como 

animal-político, ou seja, de um homem que, desde que nasce está sujeito a toda sorte 

de vulnerabilidades, desde a fragilidade dos corpos recém-natos até ao inevitável 

instante da morte.  

Em Sex and Social Justice, Martha Nussbaum reúne ensaios escritos entre os 

anos de 1990 e 1997, obra na qual ela aborda questões relativas à prostituição, sexo, 

gênero e pornografia, e demonstra, inegavelmente, a sua filiação ao projeto iluminista 

kantiano. Destaca como pontos favoráveis ao liberalismo iluminista a pessoalidade, a 

autonomia, os direitos e a dignidade como aspectos positivos que constituem o marco 

inicial da ruptura do antigo regime, em direção de contextos menos injustos. Contudo 

Nussbaum aponta o individualismo extremo como critério inicialmente válido, mas que 

deveria ter sido relativizado em termos políticos e sociais, pois resultou em contextos 

segregacionistas.  

A dignidade37, como núcleo essencial dos ordenamentos jurídicos ocidentais, 

dos Direitos Humanos, dos organismos internacionais, não possui um significado que 

possa ser apartado da animalidade que condiciona a vida de toda a humanidade, e 

nem do atributo reflexivo da razão prática, ou seja, da experiência complexa de viver 

nos limites da animalidade e possuir uma capacidade moral. Essas são condições 

inevitáveis, que podem ser vivenciadas de forma a se harmonizarem, ou podem viver 

em estado de permanente rivalidade, e, neste último caso, o resultado será sempre 

disruptivo, pois, como condições inseparáveis e intrínsecas aos seres racionais, o 

sacrifício de uma pela outra significa a violação da própria humanidade e do 

significado da vida humana e da socialização. 

Na pretensão de desconstruir o lendário discurso do contratualismo clássico, 

qual seja, a realização convencionada da sociedade civil em torno da vida digna em 

uma sociedade que se quer justa, Nussbaum argumenta que esta não será efetivada 

enquanto a aceitação do fato de que todas as pessoas, independente de cor, de 

 
37 Na sua obra Dignity, Michael Rosen descreve uma condição muito peculiar, que se ajusta à 
perspectiva de dignidade apresentada pelo Enfoque das Capacidades de Martha Nussbaum. Ele intui 
que quando se fala de pessoas que são “privadas” de seus direitos inalienáveis, não quer significar que 
esses direitos tenham desaparecido, mas que a oportunidade de exercitá-los está lhes sendo negada. 
Nussbaum trabalha com o conceito de dignidade no âmbito da oportunidade do exercício dos itens 
básicos para uma vida digna, os quais ela descreve no rol capacitatório que entende como o mínimo 
para uma vida digna (ROSEN, M. 2008, p.101). 
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origem, de credo, de identidades, de classe social, de convicção política, de gênero e 

de opção sexual, estão sujeitas às  vicissitudes que a vida pode impor, e, por esta 

razão, devem construir para si uma sociedade na qual a justiça possa significar 

cuidado, igual consideração e oportunidade de realização pessoal, apesar dessas 

condições, naturais e inevitáveis.  

Neste sentido, a solidariedade assume o valor de igual consideração, de 

configurações práticas, refutando juízos metafísicos de misericórdia, assim como 

conflitos emocionais que induzem à culpa ou necessidade de aceitação social e moral 

como contrapartida de atos benevolentes. 

Como dito anteriormente, as emoções orientadas por preconcepções de certo 

e errado, de bom, de razoável, de homem livre e autônomo, atuam, em termos 

cognitivos, como alicerces comportamentais no âmbito das relações sociais, 

estabelecendo padrões tanto simétricos como assimétricos, e isso pode ser 

constatado na forma como a lei e a prática forense, por exemplo, estipulam conceitos 

de mais razoáveis e de menos razoáveis para as condutas humanas, como forma de 

vinculá-las à ideia do “reasonable man”.  

Considerando que o conceito preciso do “homem médio”, está vinculado a uma 

normatividade construída, pode-se constatar que a legitimidade da estrutura 

institucional e de seu funcionamento resta comprometida e demandam reformulação 

(NUSSBAUM, 2004).  

Em sua obra Hiding from Humanity; Shame and Disgust38, publicada em 2004, 

portanto, anterior à Fronteiras da Justiça, Martha Nussbaum apresenta a sua 

concepção de humanidade, e a partir dela, identifica alguns mitos sobre os quais a 

sociedade moderna constrói o estereótipo do homem médio, a virtude  da honra, da 

boa fama, dos bons costumes, do comportamento desejável, como atributos a serem 

observados pelos indivíduos e pelas instituições, principalmente a família, os poderes 

dos quais emanam as normas e do poder julgador. Estigmas e critérios são criados e 

recriados, tanto para legitimar os limites entre o certo e o errado, o desejado e o 

indesejável, como para marcar e marginalizar aqueles que não se enquadram  

no perfil idealizado.  

 
38 Em Hiding from Humanity Martha Nussbaum apresenta alguns julgados em casos emblemáticos que 
suscitaram, alguns deles, a revisão de determinadas leis e de uma atividade judicial tendenciosa e 
parcial, pois influenciada por estigmas e preconceitos.  
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O contrato social e os instrumentos que mantém a sua base mitológica, o que 

fizeram foi edificar fronteiras que separam as pessoas, seja por conta de seus critérios 

e juízos abstratos, seja pelas concepções idealistas que deles derivam, dentre elas o 

ideal do homem médio. 

Nussbaum argumenta que essas fronteiras são os maiores obstáculos para a 

experiência completa da humanidade, ou seja, impedem que as pessoas convivam e 

se enxerguem como realmente são. Isso não significa que o escrutínio da razão 

pública não deva ser considerado como instrumento que conduz à legitimidade e 

validação das escolhas e convenções, dado que é fato social, mas que o critério que 

deve guiar essas escolhas e convenções é o critério da condição humana, e não 

critérios baseados no preconceito, na ideia de uma diferença entre as pessoas 

predeterminada por fatores culturais, sociais, de gênero, de gosto e preferências 

pessoais, ou por qualquer outro tipo de mitologia. 

No domínio dessa argumentação Martha Nussbaum apresenta o critério da 

repugnância ou do nojo, como um dos mitos que ensejam muitos estigmas, 

desaprovação, e, como consequência, a exclusão. É aquilo que Stuart Mill39 chamou 

de injúria “meramente construída”, ou seja, a ofensa que alguém sentiria se estivesse 

presenciando certos fatos. Certos fatos, por si sós, não ensejam a reação de 

repugnância, mas aquilo que eles representam em face de uma moral social 

construída.  

O objeto dos estigmas pode ser tanto uma prática religiosa, como uma forma 

de expressão, como uma preferência sexual, como o gênero considerado 

naturalmente privilegiado, como papéis e identidades, hábitos culturais, afiliações que 

não sejam acolhidas como adequadas para um determinado contexto, e outras 

condições e afiliações que impliquem em visões plurais diversas da ideia de certo e 

de bom configurada para uma sociedade (NUSSBAUM, 2004). 

Todas as sociedades, de alguma forma, policiam aspectos da animalidade 

humana através desse forte estímulo; o da repugnância. A solidariedade grupal se 

consolida às custas do desprezo pelos “diferentes”, através de artifícios ideológicos.  

 
39 Mill diz sobre si, sobre seu corpo e sua mente que o indivíduo é seu próprio soberano, pensamento 
este que ele deixou transparecer em seus panfletos Sobre a liberdade, publicado em 1859, no qual ele 
deixa claro os elementos morais de suas teses, quando afirma que a autodefesa é a única razão para 
a interferência de uns na esfera da liberdade de ação dos outros (KENNY, 2009).  
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A fronteira entre a indignação e a repugnância é tênue, e isso se deve ao fato 

de que a repugnância pode se travestir de uma forma moralizada de comportamento. 

Isso foi bem retratado pelo juiz, no julgamento de Oscar Wild, ao expressar a sua 

sensação de nojo em relação à sodomia. Essa emoção é moralmente construída, 

através da afiliação a determinado sistema moral avesso, onde a homossexualidade 

e os atos de sodomia eram proibidos nos idos de 1895.  

Um dos casos emblemáticos citados por Nussbaum que suscitou muitos 

debates, tanto no âmbito do Judiciário, quanto do Legislativo foi o caso de Stephen 

Carr40, o qual demonstrou como os valores e padrões de uma coletividade podem 

vincular uma decisão tendo como critério a repugnância.   

Nussbaum, seguindo a indagação de Dan M. Kahan conduz a argumentação 

no sentido de que, se a repugnância é utilizada como critério para o rechaço de certas 

práticas ou de certas condições humanas, como, por exemplo, o homossexualismo, a 

deficiência física e mental, a condição de mulher em uma sociedade machista, o uso 

de tatuagens, por que não utilizar a repugnância para o bem, ou seja, estigmatizar a 

escravidão, a tortura como meio de sanção, as formas de preconceito e outros 

processos de exclusão? A indignação e a raiva, em contrapartida, são sensações 

compatíveis com o desejo de reabilitar o ofensor e reparar o dano sofrido pela vítima, 

enquanto o preconceito e a repugnância, por conta da ideia central de contaminação, 

de inferioridade e de diferença, têm como objetivo a higienização e a eliminação do 

moralmente inadequado.  

Geralmente a repugnância é projetada em direção a um grupo de 

subordinação, neutralizando a sua participação e a sua identidade na dinâmica política 

e social (NUSSBAUM, 2004). 

Os arranjos compreendem valores e preferências. O que um enfoque como o 

de Nussbaum pretende é liberar as fronteiras sedimentadas pelos mitos e por 

 
40 Stephen Carr, um mendigo ambulante, andando por uma trilha nos Apalaches presenciou duas 
lésbicas em uma cena de sexo. Atirou nas duas. Uma morreu e a outra restou gravemente ferida. No 
julgamento pela  acusação de homicídio em primeiro grau o réu pede a desclassificação para homicídio 
culposo, sob o argumento de que foi tamanha a sua sensação de repugnância, que ele não conseguiu 
se conter. Em 1973 a opinião do juiz Warren Burger sobre a lei de obscenidade foi no sentido de que o 
obsceno deve ser definido de uma forma que abarque a ideia de nojo e revolta que teria sentido um 
homem que adotasse os padrões da comunidade de sua época, ou seja, do homem médio 
(NUSSBAUM, 2xxx), p.225, Hiding from Humanity. 
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valorações infundadas e pelo procedimentalismo fundado em premissas distantes da 

realidade em que vivem as pessoas. 

Assim como o enfoque das capacidades, diferentes linhas de argumentação 

podem orientar as escolhas políticas.  

Concepções outras como as utilitaristas, igualitárias, libertárias e egoístas 

direcionam a deliberação e os arranjos institucionais, e nem por isso, são incorretas, 

uma vez que obedecem a estruturas argumentativas racionais, como afirma Amartya 

Sen (SEN, 2016).  
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CAPÍTULO II 

                               

1 Concepções e arranjos políticos  

 

A racionalidade é uma questão de basear as escolhas no raciocínio que 

podemos sustentar reflexivamente, pois se exige que nossas escolhas possam 

sobreviver ao nosso próprio exame crítico. 

Utilitaristas, libertários e igualitários econômicos apresentam as suas ideias 

acerca da justiça, a partir de critérios racionais que orientam concepções da justiça 

que, embora antagônicas, expressam robustas argumentações em torno de princípios 

que imprimem justiça a um contexto determinado. São concepções que apontam para 

um status ideal, para uma condição social que possa traduzir justiça. 

Diferentemente dessas visões, o enfoque das capacidades constrói a sua 

argumentação a partir da vida que as pessoas levam e a oportunidade que têm de 

realizar seus objetivos pessoais e sociais, tendo como base um conjunto de itens 

objetivos e subjetivos, que, segundo Nussbaum é a base mínima para que um ser 

humano possa florescer.   

Inicialmente vale apresentar uma indagação que apresenta como pano de 

fundo os argumentos de algumas teorias da justiça, e tem suscitado o debate entre 

muitos filósofos, os quais apresentam suas argumentações e concepções de justiça. 

Amartya Sen formula esta indagação em sua obra Uma ideia justiça41, e 

consiste no seguinte desafio: Três adolescentes disputam uma flauta. Carla, uma 

jovem que durante a infância passou por inúmeras privações de ordem material, e por 

conta disso entende que a flauta deveria ser sua. Bob, o jovem que confeccionou a 

flauta com suas próprias mãos, entende ser justo que fique com a flauta, e argumenta 

no sentido de que o fruto do trabalho deve pertencer a quem realizou a obra. Ana, por 

sua vez, como sendo a única dentre eles que sabe tocar flauta, entende que o 

instrumento deve pertencer a ela, pois é a única com habilidade para dar utilidade ao 

mesmo, proporcionando bem estar e prazer enquanto toca.  

 
41 Amartya Sen apresenta na Introdução da sua obra, cujo título é Uma abordagem Justiça, o exemplo citado, p. 

43, quando argumenta acerca do problema que uma solução imparcial pode gerar, porquanto uma solução única 
será sempre insatisfatória, tendo em vista as informações que cada contexto apresenta. 
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A primeira adolescente usa o critério distributivo, com espeque na equidade 

econômica, e, portanto, retrata a concepção de justiça do igualitarismo econômico. 

Bob, o segundo jovem, apresenta o posicionamento dos libertários, pois entende que 

o fruto do trabalho deve ser incorporado ao patrimônio de quem realiza e produz, como 

forma de aquisição de bens. Ana, tal como fazem os utilitaristas, entende que tudo 

aquilo que pode maximizar o prazer e o bem estar indica um critério de justiça. 

Como responder a esta indagação? Depende da concepção de justiça que se 

pretende adotar, pois argumentos todas elas apresentam.  

 

1.1 Considerações iniciais 

 

As pessoas estão obrigadas a dar razões públicas na medida em que 

reivindicam que suas convicções éticas tenham validade moral. Da mesma forma que 

razões universais no sentido moral, também as razões morais não são suficientes 

para determinar a vida boa. As razões devem estar orientadas reciprocamente aos 

outros e a todos de forma a justificar a sua validade para cada um. Imprimir o caráter 

obrigatório para todos requer que sejam apresentadas razões suficientes para que 

esta forma de vida não possa ser razoavelmente refutada (FIRST, 2010, p. 55-56). 

Nisso reside o domínio deontológico da justificação pública. O consentimento racional 

de todas as pessoas atingidas é um critério de justificação.  

Nussbaum procura demonstrar que é possível a centralidade de uma base 

normativa ampla, embora flexível, comum às sociedades democráticas. A sua 

preocupação, diferentemente de Rawls, não gira em torno da estabilidade da 

sociedade; trata da justificação de normas universais reconhecidas com base no 

critério da humanidade, de uma ideia de justiça que rompe com o convencionalismo 

clássico e com o neocontratualismo rawlsiano.  

Para Nussbaum as comunidades não podem barganhar os padrões mínimos 

de reconhecimento moral, assim como as normas morais não transcendem ao 

contexto, sendo válidas para cada pessoa moral vis-a-vis cada outro. 

Com a politização da concepção de pessoa no contratualismo, marcantemente 

em Rawls, o conteúdo moral kantiano é relativizado, pois ele restringe a ideia de 
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cidadania à tradição dos Estados democráticos liberais, de modo a manter a 

estabilidade sem que o “consenso sobreposto” tenha um estatuto moral próprio.  

Não se pode negar que Martha Nussbaum tenha apresentado uma ideia de 

justiça, tendo em vista que pelo enfoque das capacidades ela pretende introduzir um 

conteúdo universalista imprescindível da moral (FORST, 2010, p. 216). 

A justificação da teoria da justiça é um empreendimento hermenêutico, com a 

finalidade de corresponder aos juízos morais ponderados e razoáveis, os quais podem 

ser ratificados pelo equilíbrio reflexivo.  

A neutralidade ética do direito é um padrão crítico para todas as relações 

jurídicas, devendo ser compreendida como princípio para a justificação universal.  

Os cidadãos criam o direito no qual pessoas éticas são reconhecidas como 

pessoas de direito.  

A ampliação que Nussbaum pretende, vincula as autonomias ética, jurídica e 

política. Aqui, solidariedade é referida no sentido político de responsabilidade e 

compreensão subjetiva adequada. As normas morais são protetivas na medida em 

que o contexto da humanidade comum a todos existe como base normativa.  

Nenhum eu sem características pode ser legislador de normas morais para 

além dos contextos particulares, nem no interior do “reino dos fins” e nem fora da 

caverna d Platão.  

As escolhas e decisões são razoáveis quando conferem sentido à vida de uma 

pessoa, isto é, quando conduzem o passado, o presente e o futuro das pessoas, seus 

vínculos e papeis a uma narrativa que não precisa estar orientada para um telos futuro 

a ser alcançado linearmente (HONNETH, 2014, p.109). 

A cidadania se define mais por um processo contínuo de expansão de direitos 

do que por projetos baseados e perspectivas apriorísticas.  

O impedimento moral de fazer de outros seres humanos instrumentos para 

alcançar objetivos particulares é um critério imprescindível para uma ideia de justiça 

que se pretende universal.  

A ideia de reciprocidade passa a tomar um significado diferente da ideia de 

cooperação para a vantagem mútua.  

Importa destacar nesse momento que a métrica utilizada por Rawls ( renda e 

riqueza), para medir as posições relativas não leva em conta a condição que a pessoa 
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ocupa em relação a outros bens e necessidades. A condição desfavorecida ou 

assimétrica seria mais bem apurada por critérios plurais e heterogêneos.  

Segundo Nussbaum, e Rawls não discorda, os impedimentos e as deficiências 

são questões de justiça, embora na posição original as partes não invocam razões 

para se preocupar com os outros. 

Como afirma Sen, as assimetrias nas necessidades físicas são fatos 

generalizados da vida: grávidas, crianças, idosos, grávidas doentes, crianças doentes 

e idosos doentes necessitam de forma diversa as mesmas coisas.  

Martha Nussbaum indaga acerca da possibilidade de uma doutrina 

contratualista que eliminasse o ponto de partida humiano, a noção kantiana de 

racionalidade focando na ideia de imparcialidade, inviolabilidade e reciprocidade 

adequadas à realidade das pessoas com deficiências mentais. Para tanto deve 

também rechaçar a ideia de cooperação e saída do estado de natureza, o qual poderia 

operar como instância da igualdade moral. Um contratualismo que trabalhasse com a 

associação das ideias de pacto e de benevolência, e com uma descrição lockeana 

dos direitos básicos poderia abrir um caminho para uma tendência contratualista nos 

moldes lockeanos.  

Ocorre que uma doutrina que se abstem das ideias de estado de natureza, de 

vantagem mútua e do perfil do contratante como pessoa “livre, igual e independente” 

não se enquadra no modelo contratualista.  

O contratualismo de Scanlon, por sua vez, não apresenta uma descrição de 

bem, pois ele entende o acordo como uma fonte insuficiente para gerar uma 

concepção de bem. Scanlon sugere que o próprio valor de cada ser humano é a 

justificação para os acordos.  

Nussbaum entende que a justificação de certos bens como imprescindíveis é 

um empreendimento relevante para moldar nossa ideia de certo e errado 

(NUSSBAUM, 2013, p. 183-186). Para Nussbaum a vida compartilhada é a motivação 

para a adoção de uma concepção pública de justiça social.  

O enfoque das capacidades considera a racionalidade e a animalidade como 

algo dado de forma unificada. A ideia de animal político é um a priori na abordagem 

de Nusbaum. A sociabilidade é fundamental e abrangente, e as necessidades 

corporais consistem em aspectos da vida humana.  
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O enfoque opera como uma ideia parcial de bem, à qual podem ser associadas 

diferentes concepções abrangentes do bem.  

A exigência de aceitabilidade como condição de justificação é relevante para a 

abordagem das capacidades, o qual subscreve a proposta de Sen, não acolhida por 

Rawls, em virtude deste não validar a substituição da renda e da riqueza pelas 

capacidades, como sugerido por Sen, embora Nussbaum aponte que Sem também 

encontrou dificuldades, em termos práticos e teóricos, por conta de sua relutância em 

não apresentar uma lista de capacidades.  

A mutualidade deve ser derrubada como critério para as escolhas, pois a 

inclusão plena requer custos que superam os resultados de uma logística em que 

operam e são contemplados, respectivamente, ativos e inativos.  

 

 

2  O liberalismo igualitário-igualitarismo econômico 

 

A igualdade da partida é uma convenção, uma regra do jogo, a desigualdade 

da chegada é uma constatação. Há toda a diferença entre tratar as pessoas 

igualmente e tentar fazê-las iguais. Enquanto a primeira é a condição de uma 

sociedade livre, a segunda significa uma nova forma de servidão.  

Nas suas versões menos complexas, o igualitarismo determina que tudo seja 

distribuído igualmente, mesmo que o resultado seja nada mais ter que distribuir. Para 

Rawls, no entanto, a justiça, da forma como recomenda a primeira parte do segundo 

princípio, impõe que aqueles que têm menos vantagens socioeconômicas no atual 

estado da sociedade possam ter mais desses benefícios do que teriam os mais 

desfavorecidos em qualquer estado possível compatível com a igualdade de 

oportunidades e de liberdades (PARIJIS, 1997, p. 18).  

O princípio da diferença afirma que a igualdade de renda e de poder deve 

predominar, exceto se as desigualdades, por exemplo, pelo estímulo à produção, 

permitirem que todos tenham mais poder e rendimentos que teriam na situação 

igualitária.  
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A teoria de Rawls protege, notadamente, uma esfera de autonomia individual 

que serve de barreira contra qualquer violação em nome de interesses e objetivos 

sociais tidos como superiores. Como observa Philippe von Parijis, 

 

 “ao contrário do utilitarismo, que submete o campo da realidade social à maximização do bem-

estar, a teoria de Rawls faz das liberdades individuais barreiras que ninguém está autorizado a 

ultrapassar, nem mesmo em nome da preocupação em igualar as oportunidades ou em melhorar a 

sorte dos mais desfavorecidos” (PARIJIS, 1997, p. 18). 

   

Considerando que o igualitarismo tem a ver com a igualdade, e que todas as 

ideologias políticas, de alguma forma, abordam a igualdade, importa saber qual dentre 

as ideologias políticas conhecidas não tem a ver com a igualdade? A ideia de 

igualdade, assim como a de liberdade são conceitos vazios se não forem construídos 

levando-se em conta pontos de partida e pontos de chegada. As demandas por 

igualdade se distinguem umas das outras na medida em que também há distinção nas 

respostas às indagações “entre quem?” e “em relação a que coisas?” assim como em 

relação aos critérios de justiça que elas adotam (BOBBIO, 2000, p. 299-300).  

Que todas as pessoas tenham um lar não significa dizer que todas devem ter 

um lugar igual para morar. Bobbio aponta que entre todos os critérios de justiça, “o 

critério igualitário por excelência deve ser o da necessidade” (BOBBIO, 2000, p. 300). 

Segundo Bobbio a doutrina que busca o maior nivelamento possível da maioria das 

pessoas de uma comunidade é o critério da necessidade, em cotejo com outros 

critérios, pois a natureza fez os homens iguais em necessidades, muito mais do que 

em capacidades. 

Esse argumento está em consonância com aquilo que Nussbaum aponta como 

sendo o objeto do cuidado; as necessidades frutos de assimetrias e contingências 

separam as pessoas em universos que impõem experiências existenciais diversas.  A 

necessidade, contudo não é o critério único.  

A concepção da igualdade dos pontos de partida é a premissa necessária de 

uma doutrina, como a liberal, para a qual a única igualdade admitida se resume em 

posicionar todos os concorrentes na condição de iniciar os debates, as escolhas ou a 

concorrência. Na concepção igualitária ocorre o oposto, os pontos de chegada são os 
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aspectos relevantes, desimportando se essa igualdade vem depois de uma 

desigualdade dos pontos de partida.  

À oposição entre igualdade de pontos de partida e de pontos de chegada 

corresponde a dicotomia entre igualdade de oportunidades e igualdade de resultados, 

ambas traduzindo uma abordagem individualista e pluralista e uma concepção 

solidária e comunitária, respectivamente. Para a primeira basta que as regras do jogo 

sejam as mesmas para todos, sendo natural que um jogo termine com um vencedor 

e um perdedor. A segunda tem como objetivo evitar que haja um vencedor e um 

vencido, pois o objetivo é que todos saiam, de alguma maneira, vencedores (BOBBIO, 

2000).  

A teoria da justiça do liberalismo igualitário, cujo maior representante foi John 

Rawls, tem sido, por exemplo, a base de justificação das ações afirmativas. A 

produção de uma configuração social mais justa é a justificação central, porquanto a 

política redistributiva altera uma dada distribuição. Os argumentos estão sempre 

baseados na reparação como meio de se alcançar a justiça social.  

O argumento da justiça social traduz a ideia de que qualquer desigualdade não 

justificada consiste num fato que retrata um quadro de injustiça que deve ser mitigada.  

Ao afirmar que as desigualdades sociais e econômicas devem ser arranjadas 

de modo a beneficiar da maior forma possível os menos privilegiados, e também no 

tocante às posições e cargos abertos a todos sob condições de igualdade de 

oportunidades, Rawls reformula o princípio da diferença, onde as ações estatais 

aparecem como instrumentos retificadores das assimetrias econômicas.  

Uma concepção filosófica que tenha como escopo a identificação de contextos 

de injustiça deve apresentar com a máxima precisão sua autoridade normativa, o que 

não quer significar apenas uma ideia de igualdade que justifique a responsabilidade 

coletiva, a ideia de igual consideração e de imparcialidade em relação aos interesses 

de todos os agentes de uma mesma estrutura institucional. A análise dos contextos 

de injustiça compreendem inúmeros e diferentes critérios de avaliação.  

Uma teoria da justiça que satisfaça às exigências locais e universais deve 

direcionar a atenção para os contextos normativos subjetivos, ou seja, partir do 

reconhecimento dos papéis que os sujeitos podem realizar. A tentativa liberal-

deontológica de eleger normas fundadas na prioridade dos deveres e direitos 
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individuais ou nos procedimentos formais também se mantem externa aos contextos 

locais e aos sujeitos individualmente considerados.  

A estratégia para se alcançar uma maior igualdade entre as pessoas de uma 

comunidade pode assumir duas direções: 

a) Estender as vantagens de uma categoria mais bem posicionada para 

outra ou outras categorias que se encontre privada dessas vantagens. 

b) Suprimir de uma categoria privilegiada as vantagens e redistribuí-las 

para outra ou outras categorias.   

O primeiro procedimento deixa intactas as vantagens da categoria superior, 

enquanto a segunda trata da equiparação conhecida como “nivelamento”. A primeira 

é compatível com a concepção não-igualitária, a segunda aplica um procedimento 

típico do igualitarismo. A doutrina igualitária busca a igualdade econômica. 

O enfoque das capacidades de Nussbaum segue um caminho diferente quanto 

ao fato de que para os escritores igualitários os homens são iguais por natureza, e 

consideram as desigualdades naturais irrelevantes ou objeto de preocupação 

secundária. É no sentido oposto que a abordagem das capacidades se coloca, 

porquanto as diferenças naturais em algumas situações são condições humanas 

extremamente relevantes para a questão da justiça, pois ensejam arranjos específicos 

e adequações sociais e institucionais imprescindíveis para os processos de retificação 

das assimetrias. São considerações do tipo a priori. 

A ideia de um “eu liberal”, como sujeito abstratamente configurado, posicionado 

como núcleo normativo da teoria do contrato social é comum a teóricos e filósofos do 

liberalismo igualitário, uma vez que, segundo Charles Taylor, o atomismo representa 

uma visão sobre a natureza e a condição humana que torna plausível uma doutrina 

da primazia dos direitos [...] (FORST, 2010).  

Ao se imaginar as instituições sociais e políticas como o objeto de um contrato 

entre pessoas independentes, livres e iguais, o que os ideais do contratualismo 

acabam por consignar é que a origem histórica desses arranjos e dos indivíduos 

situados possa ser desconsiderada, em prol da legitimação do Estado e de uma 

constituição.   
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O caráter histórico, desconsiderado pelo liberalismo, foi configurado de 

diversas formas por críticos aristotélicos, hegelianos, republicanos e marxistas, que, 

por sua vez, valorizam o animal político, o espírito objetivo, o cidadão virtuoso e o 

membro de uma classe social, com a finalidade de formular, cada qual, uma crítica 

direcionada ao liberalismo. Para os liberais igualitários é relevante propiciar aos 

indivíduos um contexto apropriado de escolha, o que também permite que a 

diversidade cultural possa ser interpretada de forma a ampliar e não reduzir o exercício 

da escolha (DE VITA, 2008).  

O ideal universalista, ínsito ao liberalismo político impede que se estabeleçam 

critérios diferenciados ou divergentes na análise dos contextos de justiça, o que não 

parece ser uma opção realista, tendo em vista que não podemos saber o que é de 

fato uma vida boa para todos os seres humanos, em toda parte do mundo. 

O liberalismo igualitário identifica a posição normativa de que uma sociedade 

justa deve estar comprometida com a garantia de direitos básicos iguais, e uma 

parcela equitativa dos recursos sociais escassos – renda, riqueza e oportunidades 

educacionais e ocupacionais- para todos os cidadãos.  

Os igualitários econômicos estão comprometidos com a redução das 

disparidades entre meios econômicos disponíveis para diferentes pessoas.  

O contra-argumento é aquele segundo o qual essa redistribuição, própria do 

Estado de Bem-Estar social equivale, na prática, à desconsideração do princípio da 

igualdade legal. O acervo patrimonial do Estado é propriedade de todos os cidadãos, 

considerados como pessoas iguais e a quem pertencem as riquezas estatais, cada 

uma, na mesma proporção. Uma política que redistribua esses bens de forma 

desigual, conferindo benefícios, por exemplo, às crianças pobres, aos 

desempregados, está, na verdade, violando o princípio da igualdade.  

Justificar essa violação pode ensejar dois caminhos; ou afirmando que se trata 

de reparação pela opressão e desigualdade historicamente sofrida, ou como 

instrumento de justiça social.  

Segundo Rawls, no seu sistema deontológico, os princípios da justiça devem 

ser aplicados à estrutura básica, considerando certos “indivíduos representativos” 

(RAWLS, p. 95). Esses indivíduos estariam representando posições sociais 
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relevantes. Rawls afirma que todo indivíduo ocupa uma dentre duas posições, uma 

no âmbito dos deveres e direitos e outra indicada pela sua posição na distribuição de 

renda e riqueza. Na primeira posição todos gozam da mesma parcela. Quanto à 

segunda posição a adoção do critério econômico é defendida por ele porquanto é 

funcional, ou seja, mobiliza os sujeitos no âmbito da dinâmica social, independente da 

forma que o arranjo social lida com a importância ou não dos critérios naturais como 

gênero, raça, talentos naturais etc. Desta forma Rawls rechaça a crítica que lhe é 

dirigida por alguns teóricos, dentre eles Robert Nozick, quando este afirma que sua 

teoria operaria uma redistribuição baseada em características naturais (NOZICK, 

1974). 

A política de reconhecimento não traduz a garantia de igualdade, pois esse 

sistema se compatibiliza com a manutenção da diferença como matriz informacional 

do arranjo retificador; não resulta da realização pessoal.  O enfoque das capacidades, 

tanto na abordagem de Martha Nussbaum como em Amartya Sen, se afasta do debate 

entre visões relativistas e liberais- -igualitárias, e, portanto, não entendem haver 

necessidade, como faz Rawls, de estabelecer a distinção entre comunidade política e 

as várias comunidades sociais (ou éticas). O que importa para o enfoque das 

capacidades é o potencial que a pessoa, individualmente considerada, tem de 

“florescer”, ou seja, de se realizar como indivíduo social e politicamente reconhecido 

e capaz de realizar o seu projeto de vida, independente da concepção pública da 

justiça e das comunidades éticas que concebem o bem das mais variadas formas 

(FORST, 2010).  

Para Nagel a sociedade americana, para a qual Rawls escreve, é marcada pela 

discriminação racial, e essa discriminação produz um sistema injusto de distribuição 

de oportunidades. Nesse sentido, as ações afirmativas raciais estariam justificadas 

como políticas voltadas para minimizar essa injustiça específica, embora os reflexos 

possam aparecer de forma generalizada. 

Para os liberais igualitários é relevante propiciar aos indivíduos um contexto 

apropriado de escolha, o que também permite que a diversidade cultural possa ser 

interpretada de forma a ampliar e não a reduzir o exercício de escolha (DE VITA, 

2008). 
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3 Utilitaristas 

 

Philippe von Parijis42 inicia a abordagem utilitarista em sua obra O que é uma 

sociedade justa? , dizendo 

 

       “Quando agimos, é preciso que façamos abstração de nossos interesses e de nossas 

tendências, de nossos pensamentos e dos tabus da tradição, assim como de todo pretenso “direito 

natural”, e que nos preocupemos em perseguir, segundo a fórmula de Hutcheson, “a maior felicidade 

do maior número de pessoas” (PARIJIS, 1997, p. 30)  

 

A questão mais importante a dividir os utilitaristas é a complexa definição de 

felicidade, de bem-estar, de utilidade ou do que quer que faça a vida valer a pena.  

De plano deve ser esclarecido que se dedicar à tarefa de elaborar ou de criticar 

o utilitarismo só tem significado se for possível estabelecermos a diferença entre as 

preferências pessoais de um indivíduo e o que se pode chamar de preferências 

morais, e se reconhecermos nessas últimas o potencial de orientar o comportamento 

humano, mesmo que em termos esporádicos. Esta é a diferença entre o utilitarismo 

como teoria política e o como teoria explicativa do comportamento individual.  

O utilitarismo normativo, ou seja, o princípio da maximização da soma das 

utilidades possui um número considerável de variantes: quem são os indivíduos cuja 

utilidade deve ser considerada quando compararmos a soma das utilidades? 

Podemos nos limitar a um grupo? É preciso entender o bem-estar como algo coletivo? 

Pode ser observado o grau de prazer ou de felicidade? Qual a natureza das utilidades 

a serem observadas? Trata-se de prazer e sofrimento em termos físicos como no 

hedonismo e Bentham? Trata-se da sensibilidade, da imaginação e dos sentimentos 

morais como no utilitarismo de ideal de Mill? 

Tanto o viés hedonista, para o qual a vida boa consiste no prazer, como para a 

teoria da preferência, para a qual a vida boa consiste em se conseguir o que se quer, 

 
42 Parijis desenvolve um debate profundo em sua obra O QUE É UMA SOCIEDADE JUSTA? No sentido 
de esclarecer qual seria a melhor concepção de justiça social. A obra apresenta os argumentos e as 
razões defendidos pelos debatedores de uma ampla conversação moral; liberais igualitários, 
libertárianos e utilitaristas.  
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assim como a teoria da lista objetiva, para a qual a boa vida consiste em várias coisas 

que são valiosas por direito próprio, como o conhecimento, todas elas retratam uma 

visão do princípio utilitarista, com fins de conceber a ideia de justiça.  

Dentre os primeiros utilitaristas Jeremy Bentham (1748-1832), inglês, 

descrevia-se como um “eremita”. Quase completamente ignorado até 1802, ganhou 

destaque assim que seu trabalho foi divulgado por John Stuart Mill, em 1830. 

Bentham se situa entre os filósofos de tradição empirista, mas seu principal 

interesse estava voltado para o direito.  

A conotação que Bentham confere ao utilitarismo é equivalente a 

instrumentalizar a felicidade do maior número de pessoas. Contra essa característica 

marcante do utilitarismo de Bentham os opositores ressaltam que essa concepção 

sacrifica os poucos infelizes aos muito poderosos como, por exemplo, favorecer a 

escravidão se o sacrifício dos escravos fosse compensado pelos benefícios 

econômicos de muitas pessoas.  

Bentham era devoto do bem para a maioria, e por essa razão aprofundou seus 

estudos acerca das reformas democráticas, apoiou o sufrágio universal, os 

parlamentos anuais e o voto secreto. Fez oposição à Monarquia e à Câmara dos 

Lordes (BRUE; GRANT, 2017, p. 139). 

Acabou reconhecendo que as estimativas de prazer e de dor são questões 

subjetivas e podem variar de pessoa pra pessoa.  

O utilitarismo tem sido apresentado como uma filosofia de cálculo, atribuindo 

valores precisos a diferentes prazeres, calculando taxas e probabilidades.  

O utilitarismo apresentado por Bentham43 ao legislador fornece uma base moral 

possível para a legislação, uma vez que ele oferece argumentos  

utilitaristas teológicos, tendo em vista o fato de que os legisladores da Inglaterra 

do século XVIII eram religiosos. Bentham endossa tanto o hedonismo psicológico, 

pelo qual as pessoas são motivadas pelo prazer e pela dor, como o hedonismo ético, 

para o qual a moralidade trata basicamente da promoção do prazer e da redução da 

dor.  Segue amplamente, nos moldes de Adam Smith, a defesa do mercado livre, pois 

entende que as pessoas são os melhores juízes dos seus interesses, sendo que o 

 
43 O conceito de felicidade proposto por Bentham estava mais preocupado em fornecer orientação para 
os governantes e legisladores com a finalidade de bem administrar as comunidades, do que em 
oferecer um critério para as escolhas morais individuais (KENNY, 2009), p. 303, Vol. IV.  
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valor da liberdade de mercado é instrumental e não um valor intrínseco (MULGAN, 

2014, p.17-20). 

Stuart Mill apresenta uma forma muito forte de empirismo, negando a 

possibilidade de um conhecimento a priori, ou seja, anterior à experiência.         

Considerado um hedonista Mill entende que a felicidade é tudo que importa. 

Contudo, ele afirma que é tolice negar que os humanos possuem faculdades que são 

maiores que aquelas que eles partilham com os animais, o que permite que as 

pessoas possam distinguir entre diferentes prazeres tanto aspectos quantitativos 

quanto qualitativos. Isso não causa divergências internas na teoria utilitarista, uma vez 

que ele entende que o escolhido deve ser o prazer mais desejado e considerado 

melhor pela experiência da maioria, independentemente de qualquer sentimento de 

obrigação moral que pudesse interferir na escolha (KENNY, 2009, p.303).   

Segundo Mill, todavia, a felicidade não compreende apenas o contentamento, 

mas também um senso de dignidade. Mill reconhece que há nobreza em ser capaz 

de abdicar da própria felicidade em benefício dos demais, mas também questiona se 

isso não se daria pelo fato do indivíduo que abdica considerar que agindo dessa forma 

iria gerar uma quantidade maior de felicidade para o mundo. Ele entende que em 

qualquer situação na qual exista um desejo muito forte de fazer o máximo pela 

felicidade de todos as normas são suportes para a prudente escolha dos meios. 

A grande dificuldade que o utilitarismo enfrentava, e que Mill aceitava com 

consciência é a alegação de que se trata de uma receita para optar pela conveniência 

em detrimento da justiça.  

O utilitarismo não oferece um programa político ou econômico concreto, mas 

oferece um critério razoável, auxiliado por programas concretos que podem ser 

avaliados de forma o melhor possa ser escolhido.  

Na verdade não existe sentido em exigir a maximização da soma das utilidades 

individuais se é impossível medir em uma mesma escala de utilidade aquilo que 

indivíduos diferentes associam às diversas opções. Em face dessa objeção a tradição 

utilitarista respondeu de duas formas: uma é apresentando a nova economia do bem-

estar, uma versão da economia normativa, que resolveu adotar apenas um conceito 

de utilidade; a versão que consiste em abster-se de qualquer comparação 

interpessoal.  
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Substituir a noção de utilidade pela noção de bens primários, ou seja, pelas 

condições contextuais e pelos meios necessários para que cada pessoa procure o 

seu próprio bem, seja ele qual for, parece uma via adequada à ideia liberal segundo a 

qual não cabe à sociedade promover a felicidade do indivíduo.  

Segundo Rawls esses bens são múltiplos; incluem as liberdades, as 

possibilidades de acesso às diversas posições sociais, às prerrogativas e aos 

rendimentos conexos. Nada garante que o critério da maximização conduza a tais 

escolhas, podendo viabilizar a desconsideração de bens que são imprescindíveis para 

a existência humana e para a condição moral do indivíduo qua indivíduo. 

 

 3.1 Objeções ao utilitarismo 

 

Uma das objeções ao utilitarismo afirma que ele não pode respeitar os direitos 

dos indivíduos. O cálculo utilitarista pode indicar que se deve punir um inocente para 

evitar um motim por uma multidão enfurecida.                                                                     Mill 

responde que o utilitarismo pode reconhecer direitos, pois, considerando que os seres 

humanos possuem certas necessidades básicas isso faz com  que tenham interesses 

por certos bens e prazeres. Em sua obra sobre a liberdade Mill defende o princípio da 

liberdade como sendo uma extensão ou viés da moralidade costumeira, e, portanto, 

ele não defende este princípio com base em razões utilitaristas, justificando a 

importância da escolha do estilo de vida que se quer adotar. 

Alguns sistemas éticos rivais de Bentham têm contestado o seu utilitarismo, 

pois negam que a sociedade como um todo e o governo devem ter a incumbência de 

promover a felicidade de um grande número de pessoas.  

Platão entendia que o prazer deve estar subordinado, ao valor, ao 

conhecimento e que deveria ser um subproduto de realização eficaz. Os estoicos 

valorizavam a disciplina dos apetites sexuais, enquanto os religiosos pregavam a 

resignação como a caminho para a vida boa. Os fascistas modernistas apoiavam o 
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governo rígido como bem supremo. Todos esses e outros não deixaram de entender 

que estavam perseguindo a maior felicidade do maior número de pessoas.  

A economia comportamental tem desenvolvido estudos que auxiliam as 

empresas e os órgãos governamentais no sentido de construir sistemas que avaliam 

e analisam as ações humanas, com ênfase na escolha racional (BRUE; GRANT, 

2017). 

O mais forte argumento utilizado por Mill para defender o princípio da liberdade 

está baseado no papel da individualidade. Desta forma ele assume um perfil não 

paternalista, tendo em vista a associação que pretende imprescindível entre liberdade 

e individualidade.  

A autonomia e a escolha da vida que se pretende viver é um aspecto do 

utilitarismo de Mill muito relevante para as concepções que viriam posteriormente.  

Algumas críticas sobre o utilitarismo apontam que ele é deficiente como 

filosofia, pois nega todos os juízos de valor sobre a quantidade de prazer. Quando 

Stuart Mill, de maneira jocosa, afirma que é melhor ser um ser humano insatisfeito do 

que um porco satisfeito significa que o valor da vida humana não se compara à vida 

prazerosa de um animal irracional. Os aspectos qualitativos também podem assumir 

um grau de importância maior do que os quantitativos (BRUE; GRANT, 2017, p.141). 

Mill desafiou as crenças da escola clássica na universalidade e permanência 

da lei natural. Essa era a base racional para a defesa que Mill apresentou das 

limitações à herança para parentes distantes, pois indicava alguns meios alternativos 

para a difusão mais abrangente de riqueza.  

O enfoque das capacidades, tanto na abordagem de Nussbaum como na de 

Amartya Sen se filiam a essa valorização concedida por Mill à liberdade e à 

individualidade. Para aqueles as pessoas são os melhores juízes de seus interesses.  

Robert Owen (1771-1858), considerado o mais espetacular dos socialistas 

utópicos pensava de forma oposta à abordagem das capacidades, entendendo que o 

ambiente molda as pessoas, as quais não devem ser responsabilizadas por suas 

ações. Owen fazia coisas pelas pessoas, não as encorajando para que tentassem 

buscar suas próprias metas. Líder de organização sindical e defensor das 

cooperativas, Owen entendia que os seres humanos não podiam formar seu próprio 
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caráter e convicções, o que corroborava a ideia de uma ordem de bem estar 

coletivista, não estimando o indivíduo como alguém que devesse traçar seus objetivos 

pessoais e por eles se responsabilizar (BRUE; GRANT, 2017). 

Henry Sidwick, filósofo inglês muito influenciado por I. Kant enfatiza a 

compatibilidade do utilitarismo com a moralidade do senso comum. Sidwick elenca 

três possíveis métodos de ética: o utilitarismo, o intuicionismo e o egoísmo. Oponentes 

do utilitarismo, os intuicionistas acreditavam em um senso moral que nos proveria do 

conhecimento infalível dos princípios morais. 

Como ressalta Tim Mulgan em sua obra Utilitarismo “Muito da filosofia moral do 

séc. XX consiste na busca de métodos não utilitaristas. O mais proeminente exemplo 

é a redescoberta feita por Rawls do construtivismo moral de Kant” (MULGAN, 2014). 

A teoria apresentada por Rawls consiste explicitamente em uma alternativa ao 

intuicionismo e ao utilitarismo.  

Ele sugere que imaginemos quais princípios seriam escolhidos caso não 

tivéssemos conhecimento de quem somos. A “posição original” faz com que nos 

concentremos em nossas obrigações uns para com os outros enquanto seres 

racionais, independentes e desinteressados.  

Uma vez que Sidwick descartou o intuicionismo, duas visões de hedonismo lhe 

restam: o hedonismo universalista (utilitarismo), e o hedonismo egoísta (egoísmo), 

que indicam, sucessivamente, que a felicidade geral possa ser maximizada. 

Sidwick encontra um dualismo insolúvel no cerne da razão humana, pois, por 

exemplo, considerando que X possui R$ 10,00, X pode maximizar sua própria 

felicidade (egoísmo), utilizando essa quantia para comprar um ingresso para o 

cinema, mas se desejasse maximizar a felicidade geral (utilitarismo-universal), X 

poderia encontrar um uso mais adequado para o dinheiro, doando para três crianças 

pobres.  

Sidwick encontra uma contradição na razão prática, não somente uma 

dificuldade moral. Ele entende que colocar os meus próprios interesses em primeiro 

lugar é psicologicamente natural e racional, e, portanto, uma pessoa egoísta não pode 

ser condenada por qualquer erro racional. Quem negaria que uma pessoa 

completamente indiferente aos seus próprios interesses é irracional? 
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Ocorre o conflito na medida em que a moral deixa muito pouco espaço para os 

interesses do agente (MULGAN, 2014, p. 74-95). 

Mesmo que se considere a soma das utilidades como guia para as escolhas 

coletivas de forma que elas satisfaçam da melhor forma as preferências individuais, 

ainda assim, deve-se argumentar no sentido de indicar o porquê de uma e outra 

preferência servir de critério em matéria de escolha social.  

O Enfoque das Capacidades, tanto em Nussbaum como em Sen, aponta que o 

que importa não é somente a utilidade como satisfação dos desejos dos indivíduos, 

mas também a autonomia dessas escolhas e realizações. E ainda que 

ponderássemos as preferências pelo grau de autonomia, essa análise deve ser feita 

à luz dos fatores causais, pois preferências e escolhas podem existir porque outros 

não podem existir.  

Trata-se daquilo que chamam de ‘preferências adaptativas’ ou seja, o nível de 

aspiração de uma pessoa tende a se ajustar à posição social que ela ocupa (PARIJIS, 

1997, p. 47). 

Sen aponta para o fato de que o utilitarismo é sensível ao bem-estar agregado, 

não de preocupando como este se distribui entre as pessoas. Destaca o utilitarismo 

de Sidwick44 para quem a preferência pode ser considerada em termos igualitários em 

relação a uma soma de utilidades idênticas. Poder-se-ia reformular essa ideia 

utilitarista no sentido de conceber “o princípio da diferença” como condição 

imprescindível; a igualdade é considerada sempre socialmente preferível, salvo se 

uma distribuição menos igualitária permita uma melhoria no nível de igualdade de 

todos.  

Com efeito, o utilitarismo parece poder recomendar e legitimar violações 

intuitivamente incompatíveis com uma ideia de justiça, tendo em vista o grau de 

importância que esses direitos alcançaram no domínio da Moral e do Direito.  

O contratualismo de David Gauthier se baseia em uma tradição que conduz à 

Hobbes e Locke, identificando a moralidade com os resultados de uma barganha entre 

 
44 As principais alternativas de Sidwick são o egoísmo e várias formas de intuicionismo dogmático. A 
maior contribuição de Sidwick é separar o utilitarismo do egoísmo. Apresentou duas alternativas: o 
próprio egoísmo, e o ceticismo motivado pelo fracasso da razão em decidir entre o utilitarismo e o 
egoísmo. Sidwick fala em um momento cujo rigor acadêmico é impressionante, tendo em vista a 
profissionalização da filosofia, influenciado também pelo Idealismo, o qual explorava de forma rigorosa 
os fundamentos da moral (MULGAN, 2014, p.73-74). 
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agentes racionais autointeressados, que precisam de normas para regular as relações 

intersubjetivas. Gauthier se baseia em acordos entre diferentes agentes, os quais 

assumem a forma de um convencionalismo voltado para os arranjos institucionais.  

As instituições recebem por parte de Gauthier uma prioridade sem precedentes. 

Conta com a economia de mercado orientada por instituições “corretas”, o que para 

ele é de extrema importância no sentido de que instituições corretas podem liberar os 

agentes das limitações da moral. 

O que envolve o pensamento de David Gauthier quanto à justiça social é o fato 

de se poder ou não deixar o problema para a escolha das instituições, sem se 

questionar acerca dos status dos acordos. 

Algumas teorias partilham com Gauthier a prioridade das instituições, embora, 

por questões morais, discordem de seu fundamentalismo. Mesmo Nozick que 

apresenta um pensamento voltado para a priorização dos direitos libertários, chamou 

a atenção para o horror moral catastrófico que um sistema institucional inflexível 

poderia gerar (SEN, 2016). 

Por outro lado, reduzir a moralidade ao interesse próprio é uma opção que não 

possui ampla aceitação, considerando o fato de que a maior parte das pessoas 

entende ser moralmente virtuoso sacrificar a vida para salvar os outros. Desta forma, 

se a moralidade consiste no interesse próprio, ou a pessoa é imoral ou está 

simplesmente perseguindo seu autointeresse, e a questão sacrificial não faria sentido, 

nem mesmo em nome de uma coletividade organizada e regulada por instituições 

representativas desses interesses unilaterais ou monológicos. 

Infindáveis debates remetem a questão da justiça tendo como foco, de um lado, 

as instituições, e de outro, o sujeito.  

Entre os filósofos que apresentaram abordagens éticas egoístas está Ayn 

Rand. 

Poucos filósofos baseiam a sua teoria no egoísmo como característica 

preponderante.  Ayn Rand apresenta a sua ética do egoísmo, reconciliando o egoísmo 

e a capacidade moral como atributos racionais da argumentação que fundamenta a 

sua teoria. Aqui o autointeresse ganha espaço dentro da moralidade. 

Mulgan ressalta que se insistimos em ver a moralidade a partir do ponto de 

vista do universo, então, não poderemos esperar conciliá-la com a visão de cada 
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pessoa acerca da sua própria vida. Em vez disso deveríamos ver a moralidade como 

um equilíbrio entre os pontos de vista de diferentes indivíduos. Adotar o ponto de vista 

moral não consiste em adotar algum ponto de vista sobre-humano, mas em aceitar 

que o meu próprio interesse deve constrangido pelos interesses legítimos de outros 

(MULGAN, 2014,p.63) 

O contratualismo de Thomas Scanlon, no qual a moralidade se baseia em 

regras que ninguém pode razoavelmente rejeitar é um exemplo desse consenso 

posicionado nos agentes e não em um ideal de justiça global. 

Em Uma teoria da Justiça (26-27) Rawls aponta que a visão utilitarista tem 

como característica marcante a ideia de justiça segundo a qual não importa como a 

soma das satisfações é distribuída entre as pessoas, nem mesmo importa como os 

indivíduos distribuem as suas satisfações ao longo do tempo, haja vista que a 

distribuição correta é aquela que resulta na máxima realização. 

Segundo seus críticos, os utilitaristas ignoram a individualidade de cada vida, 

não vislumbrando o absurdo que é sacrificar uma pessoa por outras, ou ainda, esperar 

que um indivíduo se sacrifique pelos demais. O utilitarismo rechaça a ideia de agente 

moral, tão cara e elementar à ética.  

Muitos dilemas morais permeiam os debates utilitaristas. Como exemplo de 

uma situação dilemática pode ser mencionado o caso de um salva-vidas que avista 

um pequeno naufrágio e seis pessoas nadando rumo a duas rochas que se situam em 

lados opostos. Cinco dessas seis pessoas se dirigem à rocha que está à direita do 

salva-vidas, enquanto a sexta nada até a rocha que está à esquerda. Todas estão 

posicionadas na mesma distância em relação ao salva-vidas.  

O utilitarismo oferece uma justificativa simples: cinco pessoas salvas significa 

mais felicidade. Este é um dilema moral enfrentado pelos utilitaristas. Eles visam o 

máximo de bem-estar total, independente de como ele é distribuído (MULGAN, 2014). 

P158 

Os igualitaristas, por sua vez, focam na distribuição mais equipolente, 

independente do quantum de bem-estar. Igualitaristas puros são aqueles que se 

preocupam apenas com a distribuição, nivelando por baixo, o que é motivo de 

objeções por parte dos utilitaristas. Por exemplo, um rei de um grande país muito 

próspero constata que um número reduzido de súditos sofre de uma doença incurável. 
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Eles sofrem muito e morrem jovens. Como um igualitarista puro, o seu único objetivo 

é igualar o bem-estar durante o tempo de vida de todos os seus cidadãos. 

Considerando que o bem-estar dos portadores da doença não pode ser melhorado, o 

rei resolve equalizar o bem-estar durante o tempo de vida dos súditos doentes, e para 

tanto, tortura todos os demais durante a infância. 

Para o igualitarismo puro é despicienda a forma como o bem-estar é 

equalizado. Nivelar por baixo não oferece benefício a ninguém. Por conta disso a 

grande maioria dos filósofos entende que o mais importante é o nível de bem-estar 

dos que estão em pior situação, e não a igualdade de bem-estar per se. 

Muitos são atraídos pelo igualitarismo prioritarista, para o qual o que importa é 

apenas o bem-estar dos que estão desfavorecidos, pois apresenta alguma 

semelhança com o utilitarismo. No momento não se pode qualificar um filósofo como 

sendo prioritarista em termos absolutos. O prioritarista lexical prega que o bem-estar 

dos que estão em pior situação supera qualquer melhoria no bem-estar de qualquer 

outra pessoa, individualmente considerada. 

O utilitarismo de regras, cujo expoente é Brad Hooker, reflete uma imagem da 

moralidade como uma tarefa confiada não a agentes racionais individuais, ou seja, 

isolados, como acontece no utilitarismo de atos, mas a uma determinada comunidade 

de seres humanos.  

As indagações a serem respondidas são nos seguintes termos: “Como nós 

devemos viver?”, e “se fizéssemos isso?”.  

Os utilitaristas de regras lidam quase sempre com a coordenação subótima, 

acrescentam cláusulas de prevenção de acidentes: “Faça dessa forma X, salvo se 

agindo da forma X for ocasionar um grande desastre; quando então deve usar a forma 

Y”. Os utilitaristas de regras desejam incluir proibições no seu código de conduta ideal; 

proibições familiares em relação ao roubo, à quebra de promessas, à mentira, ao 

assassinato, e assim por diante. Esse é o motivo que torna o utilitarismo de regras 

uma abordagem mais intuitivamente atraente (MULGAN, 2014). 

Rejeitado ao longo do século XX, o utilitarismo de regras reaparece na 

contemporaneidade na figura de Hooker, e ainda recebe fortes críticas dos utilitaristas 

de atos, que o acusam de irracional adoração à regra. A ideia de equidade do 

utilitarismo de regras relaciona-se a uma distribuição equitativa das exigências da 
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moralidade, não a uma distribuição equitativa de bens ou oportunidades (MULGAN, 

2014). 

Para o utilitarismo de atos a ação correta é aquela que produz mais bem-estar. 

O utilitarismo de atos tem sido o cerne das discussões acerca do utilitarismo durante 

o século XX, sendo que, das objeções direcionadas ao utilitarismo, as mais 

significativas são as objeções voltadas a essa abordagem. 

Os clássicos do utilitarismo, aqueles cujas preocupações concentravam-se nas 

instituições, não se incomodariam com as objeções direcionadas ao utilitarismo de 

atos.   Entendiam que as melhores instituições políticas, legislativas e sociais são 

aquelas que produzem o maior bem-estar total. Bentham e Mill são os dois exemplos 

que marcaram essa concepção.  

O utilitarismo de regras, por sua vez, demonstra o quanto a filosofia está 

dividida dentro das universidades, sendo classificado como filosofia moral, enquanto 

o utilitarismo institucional é filosofia política. 

Como filosofia política o utilitarismo sofreu profundos ataques por parte de 

Rawls e de Robert Nozick.  

O fato de que a filosofia política lida com questões relacionadas com a razão 

pela qual, nas sociedades liberais modernas, os cidadãos devem encontrar maneiras 

de viver juntos, apesar de não concordarem em termos absolutos com questões 

morais controvertidas, coloca o utilitarismo em desvantagem. 

O consequencialismo é uma característica do utilitarismo que está atraindo a 

atenção de muitos filósofos. O utilitarismo é consequencialismo (como a moralidade 

promovendo o valor), mais ética do bem-estar (valor é bem-estar humano agregado).  

A questão básica do consequencialismo está no fato de que a resposta adequada ao 

valor é promovê-lo, sendo que a moralidade consiste em fazer do mundo um lugar 

melhor (MULGAM, 2014,p.184). 

O consequencialismo da satisfação exige o melhor resultado possível, não se 

limitando a produzir bons resultados; é preciso maximizar. Não é suficiente salvar 

algumas vidas. É necessário salvar tantas quantas for possível.  

A moralidade consequencialista deve seguir a racionalidade econômica, para a 

qual os agentes morais devem produzir um resultado suficientemente bom, mas não 

necessariamente o melhor. Uma teoria que requeira apenas um resultado 
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suficientemente bom, focalizado na coletividade será ou muito exigente ou muito 

condescendente, pois não leva em conta o custo para o agente (MULGAN, 2014, 

p.263). 

O consequencialismo de satisfação não leva em consideração o custo para o 

agente. Salvar cem (100) pessoas da fome pode ser considerado bom se o benefício 

poderia ter beneficiado 200 pessoas sem custo para quem salvou?  

Nos últimos duzentos anos de filosofia moral a promoção do valor tem sido 

frequentemente contrastada com uma resposta conhecida como honrar e respeitar o 

valor (MULGAN, 2014). Se considerarmos a vida humana como algo valioso, o ato de 

tirar uma (1) vida para salvar dez (10) outras não pode ser justificado. Honrar o valor 

da humanidade foi o fundamento do grande filósofo do século XVIII Immanuel Kant. 

A ética kantiana tem sido a maior objetora do utilitarismo, porquanto Kant 

apresenta a sua teoria em oposição às expressões britânicas do utilitarismo. O mais 

valioso dos seres humanos é ter uma capacidade de autonomia racional, e não o fato 

de sentir prazer ou dor. Respeitar a liberdade e a racionalidade, em mim e nos demais 

é um comando moral a ser considerado como imperativo. O compromisso em honrar 

o valor é um comando presente na ética kantiana. 

John Stuart Mill, com sua ênfase nos valores da individualidade e da liberdade, 

e o seu objetivo de proteger o indivíduo da tirania da maioria parece direcionar o papel 

das instituições e dos códigos morais, no sentido de garantir que cada pessoa desfrute 

de uma vida plena, com liberdade adequada, sendo inserido no processo de 

deliberação política. 

Apresenta-se o utilitarismo não maximizador como a visão para a qual a ação 

correta, baseada no conjunto correto de regras e instituições, deve ser adequada para 

a promoção da felicidade de cada ser humano, sem objetivo de maximizar o bem-

estar total.  

A vantagem do utilitarismo não maximizador, por conta de rejeitar a agregação 

e a maximização, é o fato dele poder ser mais facilmente aplicado ao mundo real, 

diferente das demais visões utilitaristas.  

O utilitarismo contemporâneo foi agraciado por alguns trabalhos interessantes 

resultantes da interseção da economia com a filosofia, porquanto são direcionados 

para a mediação e o planejamento institucional. Nesses trabalhos os economistas 
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pretendem uma acepção viável para o bem-estar, enquanto os filósofos, de uma forma 

geral, buscam definições infalíveis para a vida boa.  

Um dos objetivos relevantes está em planejar instituições onde todos tenham 

uma chance de optar por suas preferências. Infelizmente não podemos determinar o 

bem-estar de uma pessoa somando os seus desejos satisfeitos, pois nem todas as 

preferências são igualmente fortes, e a comparação dos níveis gerais de satisfação 

se torna difícil.  

E ainda, existem situações nas quais a felicidade e o bem-estar agregado 

traduzem graves violações a direitos individuais e a valores morais considerados de 

grande importância pelas pessoas. 

O utilitarismo oferece um guia tanto em relação ao que deve ser pensado em 

relação às questões particulares, assim como em quais questões se deve pensar. 

Parcialmente o utilitarismo nos diz que as questões morais mais importantes são 

aquelas relacionadas com a felicidade das pessoas, presentes em todos os espaços 

habitados, e as que virão no futuro (MULGAN, 2014, p. 229). 

 

4 Libertários 

 

Robert Nozick, o representante mais notório da concepção libertária, apresenta 

em sua obra Anarquia, Estado e Utopia as ideias centrais do libertarianismo, assim 

como as críticas direcionadas ao liberalismo de Rawls.  

Nozick entende que qualquer outro Estado que não seja o Estado mínimo viola 

os direitos das pessoas, embora algumas apresentem boas razões para justificar o 

Estado mais amplo. Esses, de uma forma geral alegam que um Estado mais amplo 

pode garantir a justiça distributiva. Para contrariar esse argumento Nozick oferece 

algumas objeções. Ele chama a atenção para a influência que a palavra “distribuição” 

tem sobre as pessoas, pois elas entendem que de alguma forma, ou a partir de algum 

critério certos bens são parcelados entre as pessoas de forma justa.  

Quando um contexto de injustiça é constatado indaga-se se uma redistribuição 

deve ser feita, ou seja, se a distribuição anteriormente realizada deve ser refeita.  
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Na sociedade livre diferentes indivíduos tem o poder de controlar diferentes 

recursos e novos títulos de propriedade têm origem nas ações voluntárias e nas 

trocas. O resultado disso é produto de múltiplas decisões individuais que pessoas 

diferentes têm o direito de tomar.  

Nozick formula uma teoria da propriedade cujo objeto pode ser apresentado 

através de três tópicos orientadores. O primeiro diz respeito à aquisição inicial das 

propriedades, no sentido da apropriação de coisas não possuídas, abarcando 

questões a respeito de como estas coisas podem vir a ser possuídas. Nozick nomeia 

essa normativa de princípio de justiça na aquisição. A transferência de propriedade é 

o segundo tópico. Trata da transferência de uma pessoa a outra, e os processos que 

envolvem esse tipo de aquisição. Abrange as trocas voluntárias, as doações, a fraude 

e peculiaridades relativas a uma determinada sociedade. Trata-se do princípio de 

justiça nas transferências.  

Os processos que envolvem os tópico 1 e 2, ou seja: aquisição inicial  e 

transferência de propriedade legitimam a propriedade que por eles se realiza. 

“Ninguém tem o direito a uma propriedade exceto por aplicações do tópico 1 e 

2”(NOZICK, 2011). A justa distribuição para Nozick pode ser alcançada através 

desses critérios, que por sua vez consistem, nos meios legítimos de transferência. 

Para ele o resultado de etapas justas e legítimas é justo e legítimo, pois elas garantem 

a preservação da justiça. 

O complicador apresentado por Nozick se baseia nas injustiças que existem no 

mundo e nas ações das pessoas. Nozick argumenta no sentido de que, por exemplo, 

o fato de que a vítima de um roubo poderia ter dado ao ladrão, voluntariamente, os 

objetos roubados não garante o direito aos ganhos com o roubo. Em termos de 

propriedade importa o que aconteceu para a sua aquisição. 

Existem, segundo Nozick, métodos de aquisição que não são permitidos, como, 

por exemplo, a fraude, o confisco, o roubo, a escravidão ou a redução das pessoas a 

condições que as excluam do mercado da livre competição. As violações que 

antecedem a aquisição configuram a injustiça que deve ser reparada, mas Nozick 

indaga: “que obrigações têm os autores da injustiça para com aqueles cuja posição é 

pior do que teria sido se a injustiça não fosse praticada?”. O princípio da reparação 

utiliza informações históricas para a análise de como a injustiça se instaurou e como 
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deve ser retificada. Até que ponto se deve regredir historicamente para se perquirir 

atos injustos é uma das indagações que remetem Nozick à perquirição do que teria 

acontecido, ou seja, às estimativas e probabilidades da forma mais precisa.  

A teoria do direito de propriedade na distribuição apresentada por Nozick, de 

viés lockeano, é histórica, enquanto os princípios de justiça na repartição correntes 

sustentam que a distribuição será justa conquanto a forma pela qual as coisas são 

distribuída obedeça a princípios que justificam  e subjazem à distribuição. 

Para um utilitarista a justa distribuição será aquela que apresenta a maior soma 

de utilidade, caso o resultado da comparação entre dois processos distributivos for 

igual, deve-se escolher a distribuição mais igual. O princípio da repartição importa na 

possibilidade de se determinar quem ficou com o quê. A matriz informacional que 

contém as distribuições deve ser examinada quando da comparação de quaisquer 

das distribuições.  

A economia do bem-estar social é a teoria dos princípios correntes de justiça 

repartida, e considera que o fato de uma pessoa ter 10, e outra ter 5 não significa que 

as distribuições não sejam estruturalmente idênticas. Muitas pessoas pensam que os 

princípios da repartição corrente não constituem  matéria relevante na avaliação da 

justiça, pois insistem em que o modo como a distribuição ocorreu é fator determinante 

na avaliação. Nozick entende que nada muda se os princípios estruturais operam em 

uma sequencia de perfis de repartições correntes, dando mais a uma pessoa agora 

para contrabalançar o que teve menos anteriormente. As informações irrecuperáveis 

e inacessíveis, estas sim são fatores que prejudicam ao invés de auxiliar, como 

insistem os utilitários e igualitários.  

Os princípios a – históricos de justiça distributiva, assim como os de repartição 

corrente são denominados por Nozick de princípios de resultado final. Os princípios 

históricos, diferente dos princípios de justiça de resultado final, sustentam que 

situações passadas (circunstâncias ou ações), podem criar direitos ou merecimentos 

diferenciais às coisas.  

Injustiças podem ser cometidas “passando-se de uma distribuição para outra 

estruturalmente idêntica, uma vez que a segunda, que em perfil é a mesma, pode 

violar os direitos ou merecimentos de pessoas” (NOZICK, XX). P176 
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Os princípios da justiça são de natureza histórica, e, segundo Nozick, são 

distintos de outra subclasse de princípios como, por exemplo, o princípio de 

distribuição segundo o mérito moral, o qual promove a variação da distribuição de 

acordo com o mérito. Se considerarmos o princípio que resulta da substituição do 

critério do “mérito moral” pelo da “utilidade para a sociedade”, ou conceber a 

distribuição de acordo com a “soma ponderada do mérito moral, utilidade para a 

sociedade e necessidade”, estar-se-á a falar de um princípio de distribuição 

padronizado, pois o princípio especificará a dimensão de acordo com a qual a 

distribuição deverá variar. Desta forma se pode afirmar que uma distribuição é 

padronizada se está de acordo com algum princípio padronizado. O princípio do mérito 

moral é um exemplo.  

O Q.I. é um padrão de distribuição, por exemplo, embora não leve em conta 

ações passadas, portanto, é a-histórico. Diferentes âmbitos da sociedade podem 

adotar diferentes padrões, ou combinações de diferentes padrões, e ainda assim essa 

distribuição será padronizada.  

Os princípios de justiça distributiva, quase todos são padronizados: a cada um 

de acordo com seu mérito, com suas capacidades, necessidades, o esforço, ou 

mesmo a combinação de todos esses. O direito a alguma coisa, contudo, não é um 

princípio padronizado. A propriedade que alguém recebe em virtude de ganhar no 

jogo, ou de uma doação, ou dos juros sobre os empréstimos, ou presentes de entes 

queridos, não são direitos padronizados. Assim sendo, até essas operações, 

aleatórias a qualquer princípio distributivo, não serão incompreensíveis, pois surgiram 

de operações orientadas também por princípios.  

O processo pelo qual um acervo de propriedades é gerado pode ser 

compreendido, mesmo que esse conjunto de propriedades não obedeça a um padrão 

qualquer.  

Hayek, cujos trabalhos demonstram uma profunda indagação acerca de qual 

seria o padrão requerido pela justiça distributiva, argumenta que não se pode saber o 

suficiente a respeito da situação de cada pessoa, para, a partir daí, por exemplo, 

distribuir a cada uma de acordo com seu mérito. Ele apresenta a sua objeção no 

tocante às tentativas de se deliberar acerca de um padrão de distribuição a ser 

imposto à sociedade, seja este padrão uma ordem de igualdade ou de desigualdade, 
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e conclui no sentido de que numa sociedade livre a distribuição é realizada de acordo 

com o valor e não com o mérito moral.           

Embora Hayek tenha rejeitado uma concepção padronizada ele considera um 

padrão que pode ser justificado: “a distribuição de acordo com os benefícios 

percebidos conferidos a outros”, embora critique a sociedade livre por não cumprir 

esse padrão. 

Nozick chama a atenção para o fato de Rawls ter sido incapaz de produzir uma 

concepção histórica de justiça distributiva. Ele ressalta que os princípios de estado 

final resultantes do seu método poderiam ser úteis no esforço de derivar, quando 

associado a informações factuais, ou seja, princípios de direitos históricos. Quaisquer 

derivações que surgissem a partir de princípios de estado final, de aproximações de 

princípios de aquisição, de  transferência e de reparação, seriam similares às 

contorções utilitaristas, dando razões erradas para os resultados que procuram obter, 

assim como não produziriam os resultados particulares almejados (NOZICK, 2011, 

p.218). 

Por outro lado, Nozick chama a atenção para o fato de que o “véu da ignorância” 

tem como finalidade não somente impedir acordo de direitos em vantagem própria; 

assegura também que nenhum resquício de considerações de direito a coisas entre 

no cálculo racional de indivíduos que, ignorantes e amorais, obrigados a deliberar 

poderiam macular as situações que refletem condições formais de moralidade. Este é 

um ponto relevante para o enfoque das capacidades de Nussbaum, tendo em vista 

que todas as pessoas devem integrar o objeto das considerações acerca da dignidade 

e da vida justa, independente de suas tendências particulares, da ignorância, do 

comprometimento das faculdades mentais e dos valores morais que adotem para as 

suas vidas. 

Ela com isso ela não se refere à tolerância e à neutralidade em relação às 

situações conflituosas que representem ameaças, violência ou outras formas de 

violação do dever de igual consideração e cuidado., mas à igual consideração de fato 

vivenciada. Nozick comenta que para Rawls, o bem-estar depende de um plano de 

cooperação, imprescindível para que as pessoas tenham uma vida satisfatória, e que 

a divisão de vantagens possa estimular essa cooperação voluntária, incluindo os 

menos bem situados. A indagação que surge daí,  segundo Nozick, é no que diz 
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respeito ao quantum de pessoas que cooperam teriam em comparação com aquelas 

que não cooperam, pois isso poderia demonstrar uma perturbada simetria.  

A concentração em grupos e não em indivíduos chama a atenção para o fato 

de que as pessoas têm seus próprios interesses e necessidades, e a teoria da justiça 

de Rawls considera que as pessoas na situação inicial escolheriam dois princípios de 

justiça, dentre eles, o princípio da diferença, que considera que a estrutura 

institucional deve ser projetada de forma a que o grupo mais mal situado esteja, pelo 

menos, em uma situação tão boa quanto um grupo em pior situação estaria no âmbito 

de outra estrutura institucional. Esse idealismo chama a atenção de Martha Nussbaum 

e de Nozick, pois Rawls não esclarece que grupos são considerados.  

Amartya Sen aponta a imprecisão que reside nesse esquema político, pois 

inúmeros arranjos são compostos por escolhas e realizações diferentes, o que dificulta 

a identificação dos grupos, e quiçá dos indivíduos que estão em melhor ou pior 

situação, uns em relação aos outros, e ainda em relação a que bens, ao que ele 

denomina de comparações interpessoais de bem-estar e comparações entre estados 

de uma mesma pessoa (SEN, 2016, p. 318).. Segundo Sen, “a relação entre as 

circunstâncias sociais e as percepções também produz outros problemas para a 

métrica mental das utilidades” (SEN, 2016). Além disso, ele entende que as pessoas 

são dotadas de uma capacidade ampla, caracterizada como liberdade para o bem-

estar, ou seja, pela liberdade e oportunidade de promover o seu próprio bem-estar, e 

a capacidade como liberdade de agência45, refletindo a liberdade para promover 

qualquer objetivo e valor que as pessoas têm razão para fazê-lo.  

Nussbaum não discorda de Sen46 quanto ao fato das escolhas livres poderem 

contrariar um ideal de bem-estar padronizado, mas a maior preocupação da filósofa é 

no sentido de preservar o pluralismo, garantir um rol mínimo de itens imprescindíveis 

para um padrão digno de vida adaptado a todas as condições que a vida humana 

pode apresentar. Para ela as combinações diferenciadas quanto à promoção 

individual de um ou outro item não são objeto de preocupação, pois retratam as 

escolhas individuais e não o sucesso ou insucesso dos arranjos institucionais.  

 
45 A liberdade de agência consiste “na versão particular da capacidade”, e pode ser contrária às 
concepções particulares de bem-estar, uma vez que indicam realizações motivadas por outras razões, 
temporárias, definitivas, contingentes ou livres (SEN, 2016), p. 323. 
46 Sen considera a utilidade do ponto de vista do sujeito, definindo-a como representação de uma 
preferência (SEN, 2016, p. 95). 
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Do exposto temos que o Libertarianismo omite o princípio de igualdade 

equitativa de oportunidades, eliminando o princípio da diferença, afastando-se de 

Rawls quanto ao conteúdo do princípio de proteção das liberdades fundamentais. O 

direito de propriedade torna-se o princípio fundamental. Deflui-se dessa perspectiva 

que é evidente que a atividade econômica poderá ser regulada somente pelo jogo das 

transações voluntárias que constitui o mercado. Não se pode impedir que as pessoas 

obtenham legitimamente os meios de produção, nem que empreguem pessoas para 

dinamizar a produção, através de contratos livremente acordados.  

Da mesma forma, o Estado não pode organizar nenhuma redistribuição 

obrigatória das rendas, por exemplo, por uma gravação fiscal, com fins de beneficiar 

os indivíduos em desvantagem.  

 

5 O Objetivismo. A ética do egoísmo de Ayn Rand  

 

A filosofia objetivista, como o próprio nome quer indicar, trata-se de uma 

concepção que não se baseia em fatores subjetivos. À luz da ética objetivista percebe-

se que valores impostos estão em desacordo com a natureza humana. Segundo essa 

concepção a empiria, a experiência e a racionalidade foram desprezados por muito 

tempo, em prol de regras estabelecidas a partir de fundamentos outros que não as 

dinâmicas derivadas da condição humana.  

Ayn Rand considera que uma vez que a natureza não concede ao homem um 

meio automático de sobrevivência e que ele deve manter a sua vida a partir de seu 

esforço pessoal, a doutrina que entende que o homem que está voltado para a 

sobrevivência e para a realização dos seus interesses é mau e age de forma errada, 

acaba por imputar maldade e incorreção à própria existência da humanidade. 

Concepções que criticam o autointeresse moralmente guiado agregam, 

implicitamente, uma ideia de altruísmo que não permite ao homem outro perfil senão 

o de animal sacrificial, que, ao pensar em seus próprios interesses, impediria a 

coexistência benevolente entre os homens (RAND, 2013). 
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A ética objetivista de Ayn Rand sustenta que o agente deve ser sempre o 

beneficiário de suas ações e que todo indivíduo deve agir em prol de seu autointeresse 

racional, e agir dessa forma deriva de sua própria natureza e da finalidade dos valores 

morais na vida. A ética egoísta só é aplicada em um contexto racional, demonstrado 

objetivamente e validado por um código de princípios morais. Significa dizer que as 

pessoas não devem agir como bem lhes aprouver. O juízo pessoal é um meio através 

do qual as pessoas escolhem como devem agir, mas não é um critério moral ou uma 

validação moral: apenas a demonstração de pressupostos e princípios pode validar 

uma ação. 

O autointeresse não é determinado e realizado por desejos cegos, mas guiado 

por princípios racionais. A ética objetivista utiliza o conceito de egoísmo na sua forma 

mais pura. Nessa perspectiva a ética é o terreno da razão. Nenhum filósofo forneceu 

uma resposta, objetivamente demonstrada, para responder por que o homem precisa 

de um código moral. Aristóteles, segundo Rand, o maior dos filósofos, não 

considerava a ética como ciência exata e baseava o seu sistema ético na observação 

do comportamento dos homens inteligentes e nobres.  

A maioria dos filósofos toma a ética como um dado, um fato da história, e não 

se preocupam em desvendar as origens metafísicas ou a validação objetiva. Alguns 

tentam justificar a ética com base nas relações sociais. Não fazem mais do que 

substituir o ente Deus pelo ente Sociedade, numa espécie de neomisticismo, pelo qual 

“em nome de Deus” se transmuta em “pelo bem da sociedade”. Isso faz crer que a 

sociedade está acima de qualquer princípio ético, uma vez que é a fonte dos valores. 

Para concepções desse tipo o guia para a conduta pode ser a fé, a intuição, a 

revelação, o sentimento, o gosto, o desejo, ou seja, um postulado arbitrário e não 

comprometido com a razão e com a realidade (RAND, 2013). 

Rand ressalta que uma concepção é formada a partir de um processo de 

abstração e unificada por uma definição específica. A faculdade que opera esse 

processo é a razão, e o processo em si é o pensamento. Mas esse processo não é 

automático ou instintivo; o homem deve descobrir como dizer que algo é certo, bom, 

incorreto, ou seja, deve descobrir como validar seus conceitos, suas conclusões e seu 
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conhecimento. Os homens que se aventuram a sobreviver por meio da força, da 

violência, e não da razão, se comportam no âmbito da animalidade.  

A ética objetivista coloca a vida humana no patamar de valor; os homens devem 

adotar ações, valores e metas no nível que lhe é próprio, de forma a manter, desfrutar 

e realizar a sua vida como fim em si mesma. Os três valores cardinais da ética 

objetivista são: razão, propósito e auto-estima, com suas virtudes correspondes: 

racionalidade, produtividade e satisfação.  

De acordo com o pensamento do objetivismo de Rand o maior vício do homem 

é a suspensão da consciência, ou seja, a recusa de enxergar, o que não é a mesma 

coisa que cegueira, nem ignorância. A irracionalidade traduz a rejeição dos meios de 

sobrevivência tipicamente humanos. A virtude da Racionalidade significa a aceitação 

e o reconhecimento da única fonte de juízos de valor e de conhecimento, e o único 

guia para agir (RAND, 2013).  

Um homem racional não esquece que a vida é a fonte de todos os valores e do 

reconhecimento mútuo da capacidade racional. Isso não significa dizer que as vidas 

humanas possam ser intercambiadas. A consideração e o respeito que os homens 

autoconfiantes sentem em relação aos demais traduz uma manifestação 

comportamental profundamente egoísta. Os seres humanos têm valor uns para os 

outros, pois são da mesma espécie. Essa é a base psicológica de qualquer 

manifestação de simpatia ou de solidariedade (RAND, 2013, p.54).  

Como disse Nietzsche, em Genealogia da moral, ao retratar a inevitabilidade 

dos juízos morais e o custo de se viver os benefícios de uma sociedade: 

 “Ah, a razão, a seriedade, o domínio sobre os afetos, toda essa coisa sombria 

que se chama reflexão, todos esses privilégios e adereços do homem: como foi alto o 

seu preço” (NIETZSCHE, 2009, p. 47) 

Em condições normais de existência os homens devem traçar e atingir os seus 

objetivos. Em momentos emergenciais a ajuda e o socorro aos outros indivíduos são 

comportamentos excepcionais.  
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A pobreza, a ignorância, as doenças e outras condições que vulneram as 

pessoas não são problemas emergenciais, ou metafísicos (no sentido de um dever 

intrínseco de solidariedade). A única obrigação que uns têm em relação aos outros é 

a de manter um sistema social que garanta e proporcione a todos a liberdade 

necessária para conquistar e manter seus valores. O fato é que as pessoas não vivem 

num bote salva-vidas o tempo todo. Logo, o comportamento voltado para as 

emergências é uma exceção, porquanto o propósito moral da vida humana é a 

realização da felicidade. Não significa que o homem deva agir com indiferença. Não 

significa que ajudar e ser solidário em situações que exijam ações altruístas não são 

ações racionais. Significa dizer que a vida de cada pessoa não deve estar subordinada 

ao bem-estar alheio, ou seja, viver e conquistar objetivos próprios não deve ser 

limitados por uma racionalidade sacrificial. Agir em função do sofrimento alheio é algo 

marginal e excepcional (RAND, 2013, p.56). 

Como indaga Ayn Rand: “A ética é o território dos caprichos, das emoções 

pessoais, das convenções e revelações místicas – ou é território da razão? A ética é 

um luxo subjetivo – ou uma necessidade objetiva?” (RAND, 2013, p. 21). 

O objetivismo de Rand representa uma moralidade estritamente racional.   

Reconhecer que a realidade não existe para celebrar expectativas pessoais ou de 

grupos sectários consiste no passo fundamental em direção a uma moralidade não 

desejável.  

Quando se fala em boa vida, vida digna, ideal de vida para os seres humanos, 

tensionando o ambiente a favor das pessoas, a razão é uma ferramenta essencial, 

pois é instrumento para a sobrevivência, cujo uso em grau absoluto tem como 

teleologia a felicidade.  

Ayn Rand se opõe a uma longa e respeitada tradição do espírito humano cuja 

base argumentativa se apoia no altruísmo, o qual enxerga nos valores os indicadores 

do “bem comum” e da ação humana. Ela ressalta que as ideias forjadas na Sofocracia 

platônica, no Aufklarung kantiano e no contemporâneo existencialismo sartreano47 o 

 
47 Sartre concebeu na França uma forma de existencialismo, o qual foi de plano direcionado para a 
esquerda política. Para Sartre a vida de um ser humano, considerado como indivíduo, não é 
previamente antecipada, nem por um criador, nem por causas necessárias, nem por leis morais. O 
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qual adota a ideia de que o existencialismo é um humanismo, estão todas ancoradas, 

direta ou indiretamente, no agir “pelo outro”. 

A Ética Objetivista de Ayn Rand apresenta, inicialmente, a seguinte pergunta: 

Por qual motivo aceitamos valores, e o que são “valores”?  

Rand define: 

“O conceito de valor não é um conceito primário; ele pressupõe uma resposta 

à pergunta: valor para quem e para o quê? Ele pressupõe uma entidade capaz de 

atuar para atingir um objetivo frente a uma alternativa. Onde não existem alternativas, 

não são possíveis nem objetivos e nem valores. (RAND,2013 p.23). 

Essa ideia está associada à liberdade de fazer escolhas em causa própria. Há 

uma anterioridade da liberdade em relação ao valor. Se o valor – o bem ou o mal – só 

pode se realizar na seara da liberdade, os únicos a vivenciarem essa condição são os 

seres que têm vida plenamente racional, pois podem atribuir significado a sua 

existência.  

O ser racional pode deliberar quanto a viver ou não, ou seja, abrir mão da vida 

ou não, pode orientar os seus valores e escolher os itens necessários para a vida 

pretendida por meio da ação racional. Uma pessoa em coma ou mentalmente incapaz 

não pode escolher nenhum tipo de valor para orientar a própria vida. A capacidade 

racional consiste no mecanismo que possibilita ao homem orientar a conduta 

necessária para a manutenção de si mesmo.  

A visão apresentada por Ayn Rand sobre o valor pode ser traduzida, em termos 

imediatos, como uma espécie de utilitarismo tout court, no sentido de que um código 

de ética racional deve orientar o homem a deliberar a respeito de suas necessidades 

individuais, e não “transformar-se em alguém totalmente desinteressado, pronto para 

ser devorado pelos outros” (RAND, 2013, p. 41). 

 
homem está destinado a escolher. A moralidade para Sartre tem o papel de esconder a alarmante ideia 
da liberdade, embora a ocultação da escolha é fracassada uma vez que a responsabilidade pelas 
escolhas é inseparável da pessoa (KENNY, 2009, p.111). 



 
 

91 
 

Em termos epistemológicos, segundo Rand, “aprendemos a valoração das 

ações e de seus efeitos imediatos a partir de experiências sensíveis no mundo. Prazer 

e dor indicam primariamente sensações seguras e desejáveis, perigo e sensações 

físicas desagradáveis” (RAND, 2013, p.25). Para Rand os homens representam suas 

vontades mediadas por capacidade racional, lógica, cálculos, enquanto os animais 

alcançam representações de suas percepções. Desta forma os homens estabelecem 

os conceitos, tidos não simplesmente como a forma como armazenamos as 

impressões que os sentidos promovem, mas um método para a adequação da 

percepção e da consciência do mundo. 

O homem, dotado da faculdade da razão, não responde à emissão de 

conceitos. Como bem esclarece Rand, “a complexidade de ações requeridas para a 

sobrevivência dos organismos superiores é mais ampla: ela é proporcional à 

complexidade de sua consciência” (RAND, 2013, p.26). Significa dizer que a ética 

opera no campo do necessário, no valor intrínseco da existência humana.  

Rand destaca dois fatores que são caros ao seu pensamento no que concerne 

ao valor da vida humana e sobre como concebemos a realidade de nossa existência; 

o pensamento como focalização e o trabalho como propósito essencial da existência 

racional, cuja teleologia é o sentimento de orgulho e de satisfação.  

O homem é pensado por Rand como um ser que possui consciência histórica, 

e pode modificar as escolhas, pode projetar um futuro, pode fazer de si algo novo a 

cada momento. A vida humana é um todo orientado pela afirmação de sua própria 

existência. O homem não vive uma vida sem sentido ou critério; afirma, escolhe e 

elege itens imprescindíveis para uma vida baseada em significados, se esforça e 

concede à vida um sentido próprio. Rand se refere à sobrevivência em sentido amplo; 

não apenas o sentido físico e imediato da luta contra as leis da natureza que 

necessitam de obstáculos e freios. Ela se refere à orientação das ações humanas, ou 

seja, às condutas qualificadas pela racionalidade intrínseca.  

A racionalidade assimila a razão como fonte que orienta o conhecimento. O 

trabalho produtivo traduz a autonomia humana em relação à natureza e aos outros 
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animais. A autoestima é a negação de uma culpa congênita. É a confiança em si 

mesmo e nos valores que se adota. Consiste na ferramenta da ambição moral.  

 Rand ressalta o princípio básico da ética objetivista é que, assim como a vida 

é um fim em si mesma, assim também todo ser humano vivo é um fim em si mesmo, 

não o meio para os fins ou bem-estar dos outros, e, portanto, que o homem deve viver 

para seu próprio proveito, não se sacrificando pelos outros, nem os outros para si. 

Viver para seu próprio proveito significa que o propósito moral mais alto do ser humano 

é a realização de sua própria felicidade (RAND, 2013, p. 37).  

Rand afasta qualquer forma de irracionalismo, como código moral, assumindo 

postura avessa ao estoicismo, cuja tendência é ver o homem como um microcosmo. 

Rejeita toda forma de misticismo e apelo a fontes não--sensoriais, não racionais; 

sobrenaturais. 

No pensamento de Ayn Rand a busca pelo fim último da ação humana, a 

felicidade, e a preservação da vida não são instâncias separadas. A felicidade não 

pode ser causa, mas somente consequência da boa ação racional, uma vez que se 

opõe ao hedonismo que defende que todo e qualquer prazer deve ser considerado 

bom, sem a orientação da razão.  

Rand denomina de canibalismo moral a dialética na qual o prejuízo de um 

homem só pode ser obtido com o prazer alheio, e propõe o egoísmo racional. 

Considera que os valores exigidos para a coexistência e sobrevivência não são 

valores produzidos pelos desejos e emoções.  

Na Ética Objetivista de Rand não existe sacrifício, uma vez que os interesses 

racionais não entram em rota de colisão (RAND, 2013, p. 42). Se o dono de um 

colégio, por exemplo, visa exclusivamente o lucro, se o professor competente visa o 

bom salário, e o aluno cumpridor de suas tarefas visa a aprovação, todos agem de 

forma racional e egoísta, sem gerar prejuízo entre eles e para outros, sem sacrifícios 

mútuos e sem violar direitos e valores.  

A ideia que envolve o egoísmo racional traduz uma forma de agir fecunda e 

positiva, na medida em que fortalece valores inerentes ao homem, como a autoestima, 
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a qual consiste na maneira mais direta de amor, e o orgulho como virtude, pois não 

só habilita o homem a valorizar a si mesmo, mas também aos outros. 

Diferente do que se pode crer, o egoísmo racional é um caminho para a 

inclinação moral do homem ao altruísmo, a negação de um misticismo metafísico. 

Ayn Rand apresenta a possibilidade de uma sociedade absolutamente 

humana, em prol dos indivíduos, contanto que estes não renunciem à existência 

qualificada pela felicidade.  

Os valores que destaca como sendo os mais caros são o conhecimento e o 

comércio. O primeiro é o maior legado que se pode deixar para as gerações futuras, 

e o segundo é o ponto central para o desenvolvimento de múltiplas capacidades e 

habilidades de cooperação e de intercâmbio.  
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CAPÍTULO III 

 

1 A realidade política e social brasileira e o objetivo da Constituição da 

República Federativa do Brasil; “construir uma sociedade livre, justa e 

solidária” 

 

Ao longo do texto constitucional48 podem ser destacadas as principais diretrizes 

políticas, sociais e econômicas, no sentido mais abrangente, traduzindo os arranjos 

políticos que o legislador consagrou como imprescindíveis para a República 

Federativa do Brasil. Algumas dessas normas constitucionais programáticas serão 

destacadas e analisadas, tendo como eixo teórico o enfoque das capacidades de 

Martha Nussbaum. 

 

a) O artigo 1o, inciso v, que apresenta o pluralismo político como um dos     

fundamentos da República Federativa do Brasil, deixa de plano claro que as 

concepções políticas de todos os brasileiros devem ser respeitadas e garantidas o 

exercício da cidadania. A capacidade de escolhas políticas e de participação é um dos 

itens apontados por Martha Nussbaum como sendo uma afiliação imprescindível, pois 

indica a realização do sujeito como partícipe da coisa pública, participante do debate 

público.  

b) O artigo 3o, inciso I, objeto de detida atenção, elencado como objetivo 

fundamental, “construir uma sociedade livre, justa e solidária”, possibilita a 

compatibilização com o enfoque das capacidades, no sentido de promover a 

realização de cada pessoa, da forma mais ampla possível, tendo em vista que as 

expressões podem ser interpretadas da forma mais ampla e condizente com as 

concepções que dialogam com o enfoque de Nussbaum.  

c) O artigo 4o, inciso II e inciso IX trazem a ideia de justiça que o enfoque 

das capacidades adota, pois, no que toca ao inciso II, “prevalência dos direitos 

humanos”, Martha Nussbaum afirma que a sua abordagem das capacidades e o rol 

 
48 Constituição da República Federativa do Brasil (Vade Mecum, 2016), Editora Saraiva, 22a Edição. 
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de itens apresentados correspondem aos valores, princípios e direitos que os Direitos 

Humanos se propõem a garantir. O inciso IX, dispões sobre a “cooperação entre os 

povos para o progresso da humanidade”, estabelecendo a abertura política, 

econômica e social para o diálogo e a cooperação para que todo o globo possa 

minimizar as diferenças no grau de desenvolvimento, ainda tão marcantes entre as 

nações.  

d)  O artigo 5o, inciso VI, prevendo a inviolabilidade de crença e de 

liberdade de consciência, o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção dos locais 

e da liturgia permite que as pessoas não sofram discriminações e sejam 

estigmatizadas por suas crenças, não sendo limitado o espaço público para as 

práticas religiosas como um todo.  

e)  O mesmo artigo 5o, inciso XXII, prevê a garantia do direito de 

propriedade, retratando a liberdade de se conquistar a titularidade de bens, portanto 

possibilitando a circulação livre de riquezas, item que Nussbaum também destaca 

como sendo relevante para as pessoas.  

f) O inciso XXXII, do artigo 5o, prevendo a defesa do consumidor, 

demonstra o programa protetor e relação à condições de vulnerabilidade que podem 

acometer certas pessoas, dentre estas pode ser destacado o consumidor.  O 

parágrafo 1o do artigo 5o invoca e garante a aplicabilidade imediata dos direitos e das 

garantias fundamentais, traduzindo a ideia de efetivação e de experiência política e 

institucional que ultrapassa os limites das ideias e dos projetos inalcançáveis.  

h) No artigo 7o, particularmente no inciso XX está a garantia de proteção e 

inserção da mulher no mercado de trabalho, o que significa dizer que a equalização 

deve ser alcançada de fato. Corroborando essa previsão constitucional o Decreto n. 

4377, de 2002, estabelecendo a Convenção para a eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher. Nussbaum aponta como uma das assimetrias 

presentes ainda nas sociedades contemporâneas a posição da mulher na sociedade, 

o exercício de certos papéis marcantemente femininos, os quais fortalecem os papeis 

subalternos exercidos predominantemente pela mulher.  

O direito à saúde, que, segundo Nussbaum deve ser compulsório para as 

crianças, não dependendo da vontade e escolha dos pais, está assegurado no artigo 

196 até o artigo 200, e dentre as disposições constitucionais está previsto o dever do 
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Estado de fornecer os serviços de saúde adequados, com a participação de todos os 

entes e a participação da comunidade. Essas disposições apresentam diretrizes muito 

caras para o enfoque das capacidades, o qual entende que a efetividade das políticas 

de saúde, os recursos necessários e a participação da comunidade nos arranjos 

políticos e institucionais são elementos capacitatório de extrema relevância para as 

pessoas que se encontram a margem da vida social, sem o cuidado adequado para 

as condições que apresentam como é o caso dos deficientes metais. 

 

2 A questão da deficiência mental, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as 

leis e os programas protetivos à luz do Enfoque das Capacidades 

Seguindo Nussbaum, no sentido de enfatizar a questão política e social 

subjacente à deficiência mental, é importante ressaltar os avanços que as leis 

protetivas da criança e do adolescente e das pessoas com deficiência trouxeram, 

corroborando a ideia de sociedade justa, livre e solidária e tornando possíveis os 

objetivos políticos e institucionais previstos na Carta de 1988.  

Assim como as crianças portadoras de deficiência mental são objeto de detida 

atenção nesse trabalho, outras pessoas consideradas vulneráveis, por conta de 

estigmas, exclusão e preconceitos, como as mulheres, os idosos, os doentes, os 

deficientes físicos, poderiam ser considerados no âmbito dessa abordagem.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069/1990, inaugurou um 

tratamento inovador, posicionando a criança e o adolescente como sujeitos de Direito, 

tendo como finalidade precípua o desenvolvimento da pessoa humana, desde a mais 

tenra idade. O tratamento jurídico destinado à criança e ao adolescente, ainda sob a 

vigência do Código de Menores de 1979 espelhava uma visão da criança como objeto 

de direito, tutelados pelo interesse dos adultos e das instituições. O sistema jurídico 

só rompeu com esse modelo objetificante através das indagações e denúncias, 

seguidas de concepções políticas e filosóficas que floresceram com a 

redemocratização, após a ruptura com o regime militar.  
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A Constituição de 1988 posiciona as crianças e os adolescentes na condição 

de cidadãos, e logo a seguir a Convenção dos Direitos da Criança de 1989, ratificada 

pelo Decreto no 99.710, reforçou o tratamento protetivo, reconhecendo que a infância 

tem direito e assistência especiais. Consideram que a criança deve estar preparada 

para uma vida independente, devendo ser educada de acordo com a ideia de 

dignidade, liberdade, igualdade e solidariedade tal como proclamado na Carta das 

Nações Unidas. 

Igual consideração já havia sido enunciada em alguns documentos 

internacionais, como, por exemplo, a Declaração de Genebra de 1924, também 

adotada pela Assembléia Geral da em 1959, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 10, principalmente, e outros instrumentos 

pertinentes às organizações internacionais e Agências Especializadas.  

A Convenção49 reconhece a importância da cooperação internacional, a 

constatação de que em todos os países do mundo existem crianças vivendo sob 

condições difíceis e que precisam de cuidado especial. Prevê que os Estados Partes 

fiscalizarão as atividades das instituições, dos serviços, dos estabelecimentos 

encarregados do cuidado, para que cumpram com os padrões estabelecidos, 

especialmente no tocante à saúde, à segurança, à existência de supervisão adequada 

e outros. Devem utilizar ao máximo todos os recursos disponíveis, assegurarão a 

liberdade de expressão, religiosa, de associação, a correspondência, a privacidade, 

assegurará o direito à informação, e aos bens necessários para a promoção do bem-

estar social, espiritual, moral, da saúde física e mental. 

Os Estados Partes devem adotar todas as medidas para que as crianças cujos 

pais trabalhem possam ser beneficiadas pelos serviços de assistência social. 

Adotarão, no âmbito dos poderes instituídos, medidas para proteger a criança do 

tratamento negligente e abusivo, garantindo programas eficazes e apropriados para 

cada caso. 

 
49 A Convenção sobre os Direitos da Criança, promulgada em novembro de 1990, pelo Presidente 
Fernando Collor de Melo, com base na atribuição conferida pelo artigo 84, inciso IV, da Constituição, 
pelo Decreto Legislativo no 28, após a ratificação da referida Convenção em 24 de setembro do mesmo 
ano.  
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O artigo 39 prevê que os Estados que ratificaram a Convenção adotarão todas 

as medidas adequadas para incentivar a recuperação psicológica e física, a 

reintegração à comunidade e ao meio social a criança vítima de qualquer forma de 

violência ou abuso. O artigo 31 prevê o reconhecimento por parte dos Estados do 

direito ao descanso, à participação da vida cultural e artística, criando condições e 

programas que qualifiquem os profissionais e os responsáveis pela assistência 

adequada, uma perspectiva institucional a ser orientada no sentido de desenvolver a 

personalidade da criança da forma mais ampla possível, conferindo especial atenção 

e cuidado à capacidade mental e física da criança, assim como ao potencial individual; 

imbuir o respeito aos direitos humanos, às visões plurais de vida, incentivar a 

tolerância, o respeito ao meio ambiente e às liberdades fundamentais.  

A preocupação com o tratamento devido à criança tem sido objeto de debates 

e muitas alterações nas legislações mundiais. O fator ‘deficiência mental’ agregado à 

realidade de um grande contingente de crianças conduz a outras inúmeras 

discussões, pois não se trata apenas do ser humano criança, com suas 

vulnerabilidades intrínsecas, mas de uma pessoa com algumas vulnerabilidades a 

mais. 

Uma sociedade justa para as crianças com deficiências mentais deve, antes de 

qualquer outra coisa, se libertar dos preconceitos, investindo seus recursos humanos 

e materiais no sentido de aprimorar o tratamento dados a essas pessoas, assim como 

possibilitar que desenvolvam suas habilidades e personalidades da forma mais 

adequada às necessidades de cada criança.  

Conhecer as singularidades e a realidade de cada doença, do tipo de vida que 

a criança pode levar, dependendo da deficiência, conhecer as diversas necessidades 

e utilidades adaptativas, promover a inserção na vida social, política e familiar 

estimulando a participação ativa, evitando a exclusão e revertendo os quadros de 

marginalização. As capacidades físicas e intelectuais de cada criança são os limites a 

serem analisados no processo de inserção e adaptação uma vez que o que importa é 

o “florescimento” de cada pessoa. 
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A qualificação e conscientização dos profissionais de todas as áreas e 

principalmente da área da Educação, da Saúde e da Assistência Social são não 

somente condições necessárias para que as Capacidades sejam acessíveis, mas 

também são fatores imprescindíveis para o processo de inclusão e para a efetividade 

dos arranjos políticos. 

A Síndrome de Down, por exemplo, embora provoque nas crianças alterações 

fenotípicas como a aparência arredondada da cabeça, a boca pequena, única prega 

palmar e outras, também faz com que os aspectos gerais de desenvolvimento como 

a linguagem, a socialização e as habilidades da vida diária possam diferir de criança 

pra criança (CASTRO, ASA E PIMENTEL, 2001). Nos aspectos relacionados à 

mobilidade e ao desenvolvimento mental, as pessoas com Síndrome de Down 

apresentam quase todas as crianças e jovens apresentam as mesmas condições; 

menor tonicidade muscular, atraso no desenvolvimento mental, maior tendência ao 

aumento de peso.  

Todos esses fatores devem ser levados em conta para que as adaptações no 

âmbito escolar, na família, na comunidade, na saúde e nos tratamentos adequados 

possam gerar uma melhoria, tanto geral como específica.  

O incremento no processo educacional e no investimento advém da 

conscientização e do olhar realista e prático sobre as questões relacionadas à vida de 

um deficiente mental.  

Considerando os conceitos basilares que estruturam o enfoque das 

capacidades de Nussbaum como o florescimento, a dignidade, a vida justa, autônoma 

e livre nas escolhas e nas realizações, a posição de sujeito de direitos conferida à 

criança traduz o cuidado necessário e suficiente para possibilitar o seu 

desenvolvimento e o exercício da autonomia que lhe é inerente como ser humano, na 

medida de sua capacidade física e mental.  

No caso da Síndrome de Down é imprescindível que o arranjo político tenha, 

no seu planejamento, atividades diárias que demandem movimentos, propostas 

lúdicas, organização, atividades motoras como pular e rolar. Ações como estas 
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contribuem ao mesmo tempo para o desenvolvimento social, afetivo, motor e da 

linguagem. Quanto maior a estimulação, maior a internalização dos domínios.  

Segundo Nussbaum, a capacidade de florescer é acessível, e com ela possível 

a ampliação da autonomia. Ela alerta para as fronteiras que o paradigma 

segregacionista ergueu, gerando subsistemas educacionais: o regular e o especial.  

No Brasil, nos anos de 1950 e 1960 a resposta institucional às necessidades 

educacionais das crianças com deficiência mental foi a organização das classes 

especiais, potencializando a segregação e a ideia de que a diferença é motivo de 

afastamento.  

A integração escolar foi outro paradigma que se sustentava sobre a ideologia 

segundo a qual a escolha trabalhada de forma correta é aquela a qual os alunos 

devem se submeter. O paradigma que predominou até a década de 90 possibilitava o 

acesso às diferenças na escola regular, “consentindo” na abertura do ambiente 

escolar para os “diferentes”. Contudo, com criação das classes especiais acabava por 

reproduzir a segregação (CASTRO, ASA E PIMENTEL, 2001).  

Atualmente os avanços científicos permitem uma ruptura com os estigmas que 

durante muito tempo marcaram e limitaram a vida das pessoas com anomalias 

mentais, porquanto ratificam a tendência de considerar a plasticidade de 

desenvolvimento das potencialidades humanas. 

De acordo com o que dispõe o artigo 4o, da Lei 8069 de 1990, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, reitera-se o pensamento segundo o qual a comunidade, a 

família, a sociedade e o Poder Público devem assegurar à criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.   

Significa dizer que à criança deve ser direcionado todo o cuidado necessário 

para que ela possa se desenvolver como pessoa. Nussbaum ressalta que a reflexão 

sobre as políticas públicas adequadas, gira em torno da base social necessária para 

que as capacidades da lista possam se efetivar. Esse é o parâmetro, e os critérios são 
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o quantum de capacidades oportunizadas. Uma sociedade justa não permite que um 

aspecto tão relevante da vida humana, como é o cuidado direcionado às pessoas com 

deficiências mentais, assim como a qualquer ser humano que se encontre em uma 

condição vulnerável, sejam relegados a um segundo plano ou momento50 do debate 

e das deliberações políticas (NUSSBAUM, 2013, p.238). 

 

3 Peculiaridades da legislação estrangeira e as bases principiológicas da 

legislação brasileira 

A maior parte dos países protege as capacidades de pessoas com deficiências 

mantais através de formas de tutelas. Uma abordagem crítica e criativa, no âmbito da 

assistência social, como se encontra na recente lei sueca, apresenta uma pluralidade 

flexível de relações assistenciais.  

Por exemplo, a forma do monitoramento (mentorship), pela qual se disponibiliza 

um mentor cujo papel se restringe a acompanhar e a auxiliar naquilo que a pessoa 

deficiente não consegue, não alterando os direitos civis do mentorado. Trata-se de um 

método pedagógico51 de integração, respeitando os limites do deficiente, mas ao 

mesmo tempo auxiliando sem despersonalizar as escolhas e as atitudes da pessoa.        

Outro exemplo é o god man; um indivíduo que age como um procurador, dentro dos 

limites do trato, com o consentimento do assistido e nomeado pelo tribunal, cuja 

competência permite alterações e adaptações na representação, pois leva em conta 

as necessidades reais do deficiente.  

O artigo 6o do Estatuto da Criança e do Adolescente52 parece adotar a 

concepção ampla e flexível do cuidado, a mesma apresentada por Nussbaum, 

 
50 Essa é uma das críticas que Nussbaum direciona a Rawls, pois este não se preocupa com essa 
questão e não confere perspectiva de que a sua teoria abarque essas questões.  
51 A sociedade sueca e as autoridades estão voltadas atentamente para a questão da adaptação e da 
integração de pessoas com deficiências mentais. Pesquisas em torno do assunto buscam as razões 
dos impactos que o gênero e a idade exercem  nas ações direcionadas para a doença mental. A 
profundidade dos estudos e o enquadramento das questões que suscitam relevantes indagações têm 
como finalidade o aprimoramento dos serviços e das políticas pública. Doi: 
10.3109/08039488.2012.748827. Pud Med Cite 2012. Nordic Journal of Psychiatry, Impact of gender 
and age on atitudes towards mental illness in Sweden. 
52 Lei 8069, de 13 de julho de 1990, Vade Mecum, p. 1045. 
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porquanto determina que na interpretação da Lei 8069/1990 devem ser considerados 

os fins sociais a que ela se dirige, ou seja, os direitos individuais e coletivos e a 

condição da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Como fins 

sociais ser destacados aqueles relativos à própria aplicação da lei, ou seja, a proteção 

e a garantia dos direitos sem discriminação da criança com deficiência, atentando para 

a sua condição pessoal, para o seu desenvolvimento e para a sua aprendizagem, 

dentre outros.  

Não discriminar é possibilitar juridicamente a realização individual de uma 

pessoa com deficiência mental, nos moldes da legislação infraconstitucional e da 

Constituição, em consonância com os princípios gerais de proteção à liberdade, como 

quer, por exemplo, a lei alemã da tutela, a qual oferece uma abordagem 

procedimental, que, segundo Nussbaum adota o princípio da necessidade. Esse 

princípio opera no sentidode barrar a tutela na medida e quando a pessoa puder 

administrar a sua vida com o auxílio de outros serviços sociais (NUSSBAUM, 2013, 

p.242). 

Segundo o enfoque das capacidades, a possibilidade de levar uma vida 

autodeterminada é um dos critérios mais importantes na análise da justiça e na 

amplitude que os conceitos de liberdade, de justiça e de solidariedade podem 

alcançar.  

No marco de um crescente movimento, no âmbito internacional, voltado para a 

promoção da plena igualdade dos direitos, as reformas legais e a revisitação de 

conceitos como liberdade, justiça e solidariedade ratificam a importância de uma 

abordagem desmistificadora e prática, ou seja, que encare as condições humanas 

como fatos pertinentes a cada pessoa, e, portanto, únicos e individualizados. As 

peculiaridades que diferenciam um indivíduo do outro não devem servir de critérios 

para justificar uma maior ou menor proteção. Devem ser encarados como situações 

que requerem o cuidado adequado. 

O artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) dispõe que a 

criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa. “Pleno desenvolvimento” como conceito abstrato comporta a 
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interpretação que uma abordagem do tipo que o enfoque das capacidades apresenta; 

aquela que entende que a justiça é a realização da dignidade, nos termos da lista 

capacitatória, da forma adequada para cada pessoa, individualmente considerada.  

A plenitude do desenvolvimento é um potencial que se limita ao universo de 

cada vida, e, portanto, é relativo, não retira o seu sentido de conceitos universais e 

coletivistas, ou mesmo de um único padrão de vida boa.  

A Constituição de 1988, no seu artigo 20853 prevê o dever do Estado com a 

educação, cuja efetivação se dará, dentre outras previsões, mediante o atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, com preferência da rede 

regular de ensino. 

A Lei 7.853, de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto no 3.298/1999, 

estabelece as normas de proteção e de integração das pessoas portadoras de 

deficiência, instituindo a tutela jurisdicional de interesses difusos e coletivos dessas 

pessoas. A efetiva integração e o pleno exercício dos direitos individuais e sociais dos 

portadores de deficiência são os objetivos preliminares, que devem ser norteados e 

interpretados da forma mais ampla possível, de modo a maximizar o potencial dessas 

pessoas, tanto no âmbito da vida privada, como no ambiente social.  

O parágrafo 1o, do artigo 1o dessa lei dispõe acerca da amplitude que se pode 

conceder à interpretação dos seus dispositivos assim como dos valores norteadores, 

dentre eles a igualdade de tratamento e oportunidade, a justiça social, o bem-estar, 

os indicados pela Constituição e pelos princípios gerais do direito. Dispõe que todo 

tipo de discriminação e preconceito deve ser afastado, sendo obrigação do Poder 

Público e da sociedade zelar por esses comandos e efetivar  aquilo que se 

entende por justiça para essas pessoas. Em outras palavras, o Poder Público e seus 

órgãos têm o dever de assegurar o pleno exercício dos direitos básicos, considerando 

como básicos aqueles itens que o Enfoque das Capacidades apresenta como mínimo; 

 
53 Essa previsão está no Título da Ordem Social, Seção IV, Da Assistência Social, Capítulo III, dedicado 
à educação e ao desporto (Vade Mecum, Saraiva, 2016, p. 67-68).  
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educação, saúde, trabalho, amparo na infância, lazer, previdência social, amparo à 

família e bem-estar pessoal, social e econômico.  

No que concerne à educação, a Lei 7.853 dispõe acerca da compulsoriedade 

da matrícula em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 

pessoas deficientes capazes de se integrarem no sistema regular. Isso ratifica a ideia 

de aproximação e de integração efetiva, pois promove a interação de pessoas que na 

realidade podem conviver, apesar de algumas diferenças (artigo 2o, da Lei 

7.853/1989)54. 

Na área da saúde, dispõe sobre o desenvolvimento e a implementação de 

programas de saúde direcionados para os deficientes, contando com a participação 

da sociedade, a qualificação de profissionais com o apoio governamental, a garantia 

de tratamentos adequados, tanto pelo setor público como pelo privado.  

No âmbito da profissionalização a lei prevê a promoção de ações eficazes que 

possibilitem a inserção de pessoas com deficiências.  

Na área dos recursos humanos a Lei dispõe sobre a formação de professores 

especializados, e de técnicos em todas as áreas do conhecimento, habilitados para 

lidar com a integração dos deficientes em todos os âmbitos da vida humana.  

A ideia de fazer com que esses arranjos políticos possam operar no cenário 

político e social, e não sejam violados, como também para que não se mantenha a 

prática da exclusão, a lei prevê algumas condutas criminosas, as respectivas sanções 

e a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

Esse tipo de preocupação o Enfoque das Capacidades não apresenta, ou seja, 

as formas de se fazer valer e de se operacionalizar os itens relativos a cada 

capacidade. Este quesito, que diz respeito à efetivação dos programas de integração 

das pessoas com deficiência mental, Nussbaum parece ter deixado por conta do 

legislador e das instituições de cada contexto social e político, uma vez que ela admite 

 
54 Lei 7853, de 24 de outubro de 1989 (Vade Mecum, 2016, p. 1502-1505) 
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que o rol das capacidades deve ser adaptado a cada sociedade e às necessidades 

que nela se apresentam.  

A Lei 10.845, de março de 2004, institui o Programa de Complementação ao 

Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência, como 

cumprimento ao disposto no inciso III, do artigo 208 da Constituição. A finalidade 

dessa lei é a de garantir a universalização do atendimento especializado e a inserção 

progressiva de educandos portadores de deficiência nas classes comuns de ensino 

regular. A transferência de recursos para a consecução do Programa será efetuada 

pelo FNDE, sem necessidade de convênios, acordos ou contratos, pois o intuito é 

facilitar a dinamizar o cumprimento do mesmo. 

A lei no 10.098, de dezembro de 2000, conhecida como lei da acessibilidade, 

visando à facilitação do acesso de pessoas com deficiências ou com mobilidade 

reduzida aos espaços públicos e edifícios privados promoveu uma reorganização do 

ambiente social, promovendo a adequação das vias, dos passeios, dos edifícios, 

estabelecimentos, áreas de lazer, às necessidades das pessoas com a mobilidade 

comprometida ou com deficiência físicas incapacitantes para a locomoção nas vias 

comuns. A ideia central é suprimir barreiras e possibilitar o acesso, exercício do direito 

de ir e vir na medida da capacidade de cada pessoa. 

A lei conhecida como lei do passe livre, a Lei no 8.899, de junho de 1994, 

também foi um avanço no sentido de facilitar o acesso aos meios de transporte de 

forma protetiva, não onerando aqueles que, necessariamente, precisam de muitos 

recursos para que possa levar uma vida menos sacrificante por conta da deficiência 

que os acomete.  

Outro grande avanço do sistema protetivo brasileiro se deu com a Lei no 10.216, 

de abril de 2001, dispondo sobre a proteção das pessoas portadoras de transtornos 

mentais, redirecionando o modelo assistencial manicomial para um modelo 

participativo e não segregacionista.  

O tratamento direcionado a essas pessoas deve ser o menos invasivo possível, 

devendo o paciente ser protegido de qualquer forma de abuso, de discriminação, ser 

em ambiente terapêutico, com a participação da família, sendo responsabilidade do    
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Estado o desenvolvimento da política de saúde mental.  A internação só deve ser 

indicada caso não existam recursos extra hospitalares55. 

A reforma Psiquiátrica resultou na Lei no 10.216/2001, nomeada “Lei Paulo 

Delgado”, sendo o marco da assunção pelo Estado do dever de desenvolver a política 

de saúde mental, através do fechamento dos manicômios, estimulando a participação 

social e comunitária no acompanhamento desse programa.  

Esses instrumentos legais da política de inclusão têm como finalidade ratificar 

e efetivar os objetivos principais que a Constituição brasileira de 1988, notadamente 

os previstos no artigo 3o, incisos I e IV; “construir uma sociedade livre, justa e solidária” 

e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

por sua vez, dispõe no seu artigo 1o sobre os objetivos do Programa de inclusão, 

dentre eles o de promover a integração social, as condições de igual tratamento e o 

exercício das liberdades e dos direitos fundamentais.  

Para todos os fins do direito e da política, Luís Roberto Barroso orienta no 

sentido de que existem limites a serem respeitados quando se adota a interpretação 

histórica evolutiva e teleológica do texto constitucional. Contudo, o apego ao 

originalismo pode gerar situações de injustiça, e ao comentar sobre o texto do artigo 

3o, inciso I da Constituição de 1988, ele ressalta que as finalidades insculpidas no 

artigo 3o devem figurar como norte para a atuação dos órgãos públicos (BARROSO, 

2004, p. 139-140). 

Se, a título de interpretação da lei, considerarmos uma concepção de homem 

abstrato, desligado de sua realidade e das circunstâncias em que está posicionado, 

tudo que se vier a fazer, todas as escolhas que se realizar e toda projeção da 

subjetividade apresentar-se-á como alienação (REALE, 1998, p. 178-179). 

 
55 A luta Antimanicomial é celebrado no dia 18 de maio, e se caracteriza pele luta por condições mais 
dignas para as pessoas com sofrimento mental. Fruto do Movimento da Reforma Psiquiátrica teve início 
no final da década de 70, tendo o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru/SP, e I 
Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília foram os dois marcos indicadores do Dia da 
Celebração dessa luta (Associação de Volta pra Casa, Blog da Saúde/ Ministério da Saúde, site: 
bvsms.saude.gov.br, acesso em 28/10/2019).  
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As ideias subjacentes a essas previsões legais denotam a preocupação do 

legislador constitucional e infraconstitucional em erradicar toda forma de 

discriminação e incluir as pessoas marginalizadas, que, quando interpretadas à luz do 

Enfoque das Capacidades de Nussbaum e toda a argumentação que o sustenta, 

ratificam as falhas de um Contrato Social que, de início, qualificou e indicou os sujeitos 

partícipes das escolhas e dos arranjos políticos.  

 

4 O pertencimento à espécie como premissa da inclusão 

A importância de se derrubar o mito do homem médio, das moralidades, dos 

estigmas e dos limites subjetivos e objetivos da Convenção Social está associada à 

construção do próprio conhecimento acerca do homem; no contratualismo tradicional 

o modelo de indivíduo se traduz na racionalidade e no auto-interesse, denotando, 

necessariamente um desacoplamento dos atributos da animalidade (humanidade) e 

da sociabilidade intrínsecos aos animais racionais. As condições de surgimento e 

estabilidade da cooperação exigiram ações disruptivas, e com elas, a mitigação 

quando não a eliminação dos mitos e os estigmas.  

O problema parece ter surgido a partir dos sujeitos interagentes, que por sua 

vez são racionais e auto interessados. O método ou dispositivo contratualista, como 

mostra Nussbaum, é o instrumento de conexão e de ruptura entre o Estado de 

Natureza, constituído por indivíduos racionais e com interesses próprios, ao Estado 

Civil. A questão normativa é o ponto central da crítica, pois o contrato deve explicar o 

surgimento da cooperação e em que moldes ela se dá. A capacidade de antecipar as 

ações, de extrair suas consequências e de avaliar os resultados não pode ser 

encontrada por todas as pessoas, pois muitas delas não a possuem, por natureza ou 

acidentalmente. A crítica de Nussbaum gira em torno da exclusão daqueles que não 

podem participar dessa dinâmica.  

Quanto à crítica que Nussbaum direciona ao contratualismo rawlsiano, ela 

indica que contratualismo de Rawls, hipostasiado na “Posição Original”, tem como 

objetivo fornecer um procedimento capaz de acessar fundamentos que, para Rawls, 

são os dois princípios de justiça. Para Rawls a cooperação se dá devido à aceitação 
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consensual de um sistema de regras encabeçado por seus dois princípios de justiça; 

o princípio da maior liberdade igual, e o princípio da diferença, nesta ordem lexical.      

O único incentivo que pode ser sustentado como pertencente à natureza humana é 

um senso de justiça, indicando que o agente rawlsiano é um sujeito moral. Ao se 

interpretar a justiça como equidade, a questão da cooperação é justificada não em 

função das vantagens mútuas, mas porque os frutos dessa associação são 

distribuídos de forma justa. 

Para a análise do contexto de justiça não são apresentados critérios para a 

aferição das injustiças baseados na vida que as pessoas levam, e sim na sociedade 

e nas instituições ideais.  

A ruptura com o “Estado de Natureza” e a passagem para um “Estado Civil”, 

segundo Nussbaum, não consiste apenas no instrumento racional para justificar o 

Estado de Direito, as instituições e para garantir os direitos e liberdades, mas 

acarretou na ideia de que é possível a superação da animalidade. Essa foi a ratio 

separatista, que até os dias de hoje reclamam as adaptações necessárias.  

As leis, retificadoras, em sua maioria, traduzem a falibilidade de uma estrutura 

argumentativa distante da realidade humana.  

Quando o artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência56, Lei no 13.146, de 

2015, assegura o aprendizado adequado, cuja finalidade é promover o máximo 

desenvolvimento dos talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais 

das pessoas com deficiências, segundo seus interesses, desejos e necessidades, 

está alçando essas pessoas à condição de sujeitos de seu próprio destino, significa 

que o cuidado ao qual Nussbaum se refere, pode ser traduzido pela ideia de 

solidariedade nos termos do inciso I, artigo 3o, da Constituição de 1988.  

Isso porque esse cuidado significa a igual consideração no sentido objetivo e 

prático, pois parte de situações reais, das condições reais da vida humana, sem 

 
56 Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, publicada no DOU em 07-
07-2015, regulamentada pelo Decreto 3,298, de 20-12-1999 (Vade Mecum, 2016, p. 1225-1237). 
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considerações sacrificiais, se justificando pelo reconhecimento da humanidade como 

um dado universal.  

Da mesma forma que o rol das capacidades apresenta itens imprescindíveis 

para que o desenvolvimento de uma pessoa seja completo, independente da sua 

condição física ou mental, o Estatuto elucida nas suas previsões, algumas realizações 

que uma pessoa pode almejar para si; a) a garantia da inclusão no trabalho; b) a 

habilitação profissional; c) assistência social; d) esporte; e) acessibilidade; f) 

comunicação adaptada; g) tecnologia ativa com vistas a maximizar a autonomia, a 

mobilidade pessoal e a qualidade de vida, e a participação na vida pública e política. 

A “legitimidade” da marginalização, forjada na ideia da exclusão como algo 

natural, como consequência das diferenças entre as pessoas é desfeita pela ideia de 

sujeito de direito, e não mais de objeto de direito, como prevalecia para alguns grupos, 

como foi o tratamento conferido às crianças durante muito tempo.  

 

5 Políticas públicas para as pessoas com deficiências 

 

No Brasil as políticas voltadas para a questão da deficiência o próprio conceito 

de deficiência tem sido adaptado ao entendimento da Organização Mundial de Saúde, 

que, em 1980 criou um sistema classificatório de deficiências de forma a ampliar e 

adaptar uma linguagem comum para a prática clínica, para a pesquisa e para as 

políticas institucionais. 

Segundo a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 

Desvantagens (CIDID), deficiência é qualquer perda ou anormalidade relacionada à 

estrutura ou à função psicológica, fisiológica ou anatômica. Trata-se da exteriorização 

de um sintoma.  

É necessário pontuar que a compreensão sobre o tema vem se atualizando. 

Várias são as compreensões acerca do significado da condição de deficiente. Dentre 

essas compreensões existe aquela que afirma que deficiência não se trata de uma 
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doença, mas de uma condição na qual existe a carência de estrutura, de bens ou de 

serviços, capazes de garantir o bem estar da pessoa.  

Essa classificação é elaborada a partir da falta de recursos disponíveis na 

comunidade em que o indivíduo portador de deficiência vive. Essa visão contribuiu 

para o modelo social de deficiência desenvolvido por Paul Hunt57, o qual tem como 

premissa a ideia de deficiência como algo social e não biológico.  

Esse modelo foi e tem sido capaz de respaldar a luta da inclusão das pessoas 

com deficiência para que estas pudessem atuar como sujeitos de seu destino e como 

atores sociais. O conceito estava atrelado a uma construção social e não propriamente 

ao tipo de dificuldade física ou mental comparativamente analisada.  

No Brasil, cerca de 45.606.048 milhões de pessoas têm algum tipo de 

deficiência, equivalendo a 23,95 da população total do país, segundo dados do IBGE. 

Segundo o censo de 2010, a deficiência mais recorrente é a visual (18,6%), seguida 

da motora (7%), e da auditiva (5,10%), e por fim, da deficiência mental (1,40%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 Essa informação consta da reportagem publicada no portal do Politize, portal de educação política, 
Pela estudante da PUC/SP, Larissa Milanezi, em 15 de março de 2017.  
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CONCLUSÃO 

 

Compreender e interpretar o artigo 3o, inciso I, da Constituição brasileira de 

1988 à luz do enfoque das Capacidades de Martha Nussbaum significa promover na 

esfera das teorias da filosofia política uma abordagem que possa ao mesmo tempo 

configurar uma argumentação adequada aos propósitos políticos institucionais da 

República Federativa do Brasil, através da reconfiguração de uma estrutura de 

pensamento paradigmática.  

Liberdade, justiça e solidariedade modelam de uma forma peculiar o elemento 

central e intuitivo de Nussbaum; a dignidade. Esta é um status, uma condição humana, 

enquanto aquelas são valores que instrumentalizam os arranjos que realizam a justiça 

em um determinado contexto social. 

A ideia de potencializar os atributos naturais do ser humano, assim como 

permitir que ele possa ter uma existência plena, considerando a realidade 

indissociável do ser animal e político, por si só, não permite a construção de uma 

concepção de sociedade ideal. Não apresenta um projeto a ser alcançado e servível 

para todos de igual forma, ou seja, universal e adequado a todas as pessoas.  

A pretensão de realizar a justiça, em Nussbaum, não é descolada para o futuro, 

e nem se reduz a um procedimento que, hipoteticamente, possa conduzir ao resultado 

esperado. Ela desloca os objetivos e finalidades de uma proposta política e 

institucional para o momento e o espaço real. A ideia de adequar os contextos de 

injustiça retratados pelas assimetrias sociais, econômicas e políticas, assim como 

pelas necessidades das pessoas é o objetivo central, cujo elemento intuitivo é a 

dignidade.  

A estratégia política deve ser norteada pelo indivíduo como fim último da lei, 

sujeito único a ser comtemplado pelo exercício dos poderes governamentais, das 

atividades institucionais e dos recursos materiais e humanos. Isso quer dizer que os 

contextos e as condições individuais devem nortear os arranjos políticos à luz de uma 
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ideia de acordo ou de contrato social cujos agentes participativos, ou seja, cujos 

contratantes são todas as pessoas.  

A liberdade como valor universal, em um contexto de marginalização, de 

opressão e de poucas oportunidades deve ser revisitada no sentido de ampliar o 

espaço social e político para incluir aqueles que, por razões de doenças, de origem, 

de raça, de sexo, de idade, de religião e de outras tantas afiliações e combinações se 

encontram limitados à ações retificadoras e compensatórias, mas não inclusivas e 

promotoras da capacidade de vivenciar as capacidades que todo ser humano possui. 

Contextos de injustiça originária, ou seja, como algo dado e como condição 

natural, acabam por retratar a liberdade como um ideal a ser alcançado, na medida 

em que preponderam ou não os cerceamentos e obstáculos para a prática política 

efetiva da inclusão.  

Na medida em que uma sociedade incorpora, por exemplo, a liberdade em suas 

práticas e escolhas políticas, como algo dado, esse valor-princípio se desloca do plano 

ideal para o real e isso significa que os ajustes serão realizados de tal forma que a 

própria ideia de liberdade vai se adaptando aos resultados e às novas demandas, 

mesmo porque, na visão de Nussbaum, liberdade é vivenciada de forma diferente por 

pessoas que têm limitações mentais e físicas.  

Liberdade nessa configuração não identifica um objeto de debate e transações 

mútuas, mas uma condição humana intrínseca e indissociável, a ser vivenciada no 

contexto. Não existe como valor em si, sendo um instrumento para o florescimento. 

A solidariedade pode ser traduzida pelo dever de cuidado, que, para o Enfoque 

de Nussbaum é o ponto de partida motivacional, ou seja, a política guiada pela atitude 

racional e sensível da igual consideração. 

O animal político se traduz no exercício da razão e da sensibilidade; o juízo que 

resulta do exercício da capacidade moral não está desassociado da percepção do 

interesse e da necessidade que cada pessoa tem, como elementos motivacionais.    

A pretensão filosófica de Martha Nussbaum não conduz a uma nova teoria da 

justiça ou a um procedimento que resulte nos melhores arranjos políticos e sociais.  
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O rol das capacidades relaciona instrumentos que, percebidos em seu 

conjunto, traduzem uma condição social e política que pode ser adaptada a qualquer 

sociedade do mundo, considerados os aspectos culturais de cada uma, pois indica as 

manifestações que toda e qualquer pessoa, na contemporaneidade, percebe como 

intrínsecas aos seres humanos.  

Para se responder à indagação inicial quanto à interpretação mais adequada 

para o artigo 3o, inciso I da Constituição brasileira de 1988, foi utilizado o Enfoque das 

Capacidades de Martha Nussbaum, com o objetivo de retratar um horizonte alternativo 

para a ideia de liberdade, justiça e solidariedade como instrumentos necessários para 

a promoção de uma política social inclusiva, sem preconceitos e estigmas, cujas 

instituições estejam a serviço das pessoas, e não ao contrário.  

A justiça pode consistir em recompensar a virtude de forma adequada, ou pode 

ser avaliada de acordo com a disponibilidade que as pessoas de fato têm dos bens e 

serviços que correspondem e satisfazem seus interesses e necessidades relevantes.  

Uma ideia de justiça que seja justificada por uma teoria neutra em relação às 

diversas concepções particulares da vida boa, e que não seja fulcrada em universais 

intrinsecamente superiores pode representar um contexto social e político justo. 

Antes de expor o que o Enfoque das capacidades de Martha Nussbaum 

possibilita no sentido de oferecer uma interpretação mais adequada e atualizada para 

o que pode ser “uma sociedade livre, justa e solidária”, algumas questões devem ser 

esclarecidas. 

Quando consideramos o caráter liberal de uma teoria da justiça, e, ao fim e ao 

cabo, o Enfoque de Nussbaum é uma teoria da liberal, devemos ressaltar os pontos 

mais relevantes que uma concepção liberal da justiça pode apresentar.  

Primeiro não há uma vinculação lógica entre opostos liberal/perfeccionista e 

sociedade mercantil/ não mercantil, haja vista que uma defesa perfeccionista do 

capitalismo pode ser concebida. Nos escritos de Ayn Rand, como visto no Capítulo II, 

percebe-se o aspecto nietzschiano do seu libertarianismo. E, assim como existem 

teorias liberais -proprietaristas- que exaltam a legitimidade da economia de mercado, 
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existem outras que legitimam a economia de mercado sob hipóteses e arranjos 

institucionais determinados. 

Segundo, à luz do Enfoque das capacidades, o termo “liberal” não se limita ao 

que pregam as teorias que defendem estritamente as “liberdades fundamentais” ou 

“os direitos do homem”.  As teorias de Nozick e de Rawls são liberais, guiadas por 

princípios que exigem a proteção dessas liberdades, assim como o utilitarismo, que 

justifica as liberdades a partir de hipóteses factíveis.  

Terceiro, a teoria liberal é individualista em algum sentido, rechaçando as bases 

ideológicas coletivistas como, por exemplo, o “interesse geral” ou o “bem comum”. 

Isso não quer dizer que o individualismo deve ser vivido como uma condição de 

privilégio.  

Ao contrário do que se pensa, se a vida é difícil nas democracias liberais é 

justamente pelo fato de que as diferentes concepções de existência digna e de bem 

são respeitadas de igual forma. O conflito parece contínuo e inacabado, pois 

inacabadas as perspectivas e novas ponderações acerca do que é ou não é justo.  

Para se aderir a uma concepção liberal da justiça, não é necessário que se 

renuncie a qualquer convicção quanto à vida boa.  

Para o enfoque das capacidades a neutralidade é uma condição de não 

preferência, não querendo significar indiferença. A existência bem-sucedida, para 

todas as pessoas é o objetivo dessa abordagem, podendo traduzir o que, de forma 

desmembrada, indica um contexto justo.  

Ao insistir em uma estrutura de capacidades mínimas o enfoque de Nussbaum 

capta o centro moral dos princípios de Rawls. Ao sugerir a reformulação da 

desigualdade econômica em termos de capacidades, no intuito de expandir as 

possibilidades de equalização, Nussbaum admite ter certa dificuldade, uma vez que 

considera a igual importância dos bens heterogêneos e plurais, todos definidos como 

capacidades. 

Insiste também no fato de que todas as capacidades têm um aspecto material 

e exigem condições materiais. Desta feita, a ordem lexical que Rawls considera no 



 
 

115 
 

sentido de que liberdades e oportunidades possam ser estipuladas antes das 

questões econômicas conduz às mesmas considerações por parte de Nussbaum no 

âmbito do seu enfoque, haja vista que saúde consiste em um item capacitatório 

inegociável.  

Kant, mesmo que não tenha tido a intenção, abriu o caminho para o 

entendimento secular da dignidade dos seres humanos, e, um aspecto da concepção 

de dignidade kantiana que se afina com o pensamento moderno e atual é a conexão 

desta com a ideia de autonomia. Kant afirma que a autonomia é a base do aspecto 

humano da dignidade. 

Pode parecer que aqueles que identificam dignidade com autonomia 

apresentam um pensamento de matriz kantiana. Observada com a devida atenção, 

essa assertiva é questionável. Autonomia significa a soberania do Self, o que pode 

ensejar a ideia de um monarca absoluto que pode escolher viver da forma que desejar, 

embora isso esteja muito distante da ideia de Kant.  

Na verdade o que Kant tinha em mente como autonomia é a ideia de uma lei 

moral que deve vincular a todos por ser uma regra que parte de todos; um self-given. 

Martha Nussbaum parece caminhar na mesma senda filosófica, pois tal como 

Kant, ao conectar dignidade e respeito, cuidado e a igual consideração, concedendo, 

neste sentido, significado ao termo solidariedade, pretende vincular o elemento 

intuitivo da dignidade a uma condição existencial; não ao lugar ocupado na sociedade 

ou na vida política, com significados próprios. Trata-se de um status inerente e 

inalienável, contextualizado e atualizado em termos práticos e filosóficos.  

A concepção de igualdade associada à ideia de que os homens são fins em si 

mesmos possibilita uma argumentação no sentido de que, embora existam visões 

plurais, assim como condições humanas variadas e diferenciadas pela posição social, 

pelas deficiências físicas e mentais, as quais situam as pessoas em contextos 

diversos, todos os seres humanos são possuidores de dignidade, porquanto dotados 

de capacidade moral como potencial, e não necessariamente como condição efetiva.  
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Mesmo aqueles, como os deficientes mentais, que não podem exercer a plena 

capacidade moral, ainda assim estão posicionadas nos contextos em que outros, que, 

com plena capacidade, independência e autonomia têm consciência e estabelecem 

valores que devem nortear as condutas de todos, e deles não podem se isentar, 

justificando o tratamento diferenciado por conta de aspectos não intrínsecos.  

A ideia central de Nussbaum é no sentido de que podemos aceitar o dever de 

cuidado sem platonismo, o qual entende que existem valores atemporais que 

merecem reverência e fidelidade, e sem humanismo, que entende que o que é valioso 

e bom assim o é porque beneficia o ser humano.  

Essa talvez seja uma ideia de justiça que todos os filósofos, liberais igualitários, 

kantianos e contratualistas em geral podem aceitar. 

Não há dúvida de que nossa ideia do que importa na reflexão filosófica voltada 

para o Direito estará voltada pela nossa atual concepção do justo, e também pelos 

problemas que se apresentam e demandam escolhas políticas e decisões jurídicas.  

É difícil entender que algumas questões que foram tão importantes em uma 

época, perderam a importância em outra. As condições da vida em sociedade que um 

dia urgiram soluções imediatas, podem ter se modificado e não mais servem de 

motivação para acordos e arranjos. Se não consideramos que uma das funções da 

Filosofia é mostrar que Deus e nós pertencemos a uma mesma coletividade moral, 

não significa que não estaremos motivados, como Kant um dia esteve, para insistir 

que existem princípios e valores que vinculam a todos. Da mesma forma não 

precisamos construir mitos e padrões únicos que classifiquem as pessoas e estendam 

a umas mais possibilidades do que a outras.  

Novos valores e novos princípios podem reformular os anteriores, pois o 

exercício da capacidade moral também resulta em novas percepções do Self 

posicionado no contexto. A igual dignidade é o único valor-condição que pode imperar 

e se atualizar no tempo e no espaço. 

No mundo de hoje termos abstratos como benevolência e solidariedade podem 

ensejar tantas considerações quantos forem os conflitos e interesses envolvidos. 



 
 

117 
 

Seria mais simples perguntar e responder à seguinte indagação; pode haver um ponto 

de encontro do dar e do receber? Há de haver um universalismo que não seja fruto 

da engenhosidade político-filosófica europeia, mas do interesse global. Conquistar um 

mundo real onde todos possam dar assim como receber enseja trabalho intelectual 

contínuo e talvez perpétuo.  

O pensador pode funcionar em três domínios da razão; como analista em busca 

de uma verdade; como agente moral na busca do bem e do belo; e como animal - 

político na luta pela unificação do verdadeiro com o bom e com o belo.  

A metodologia da segmentação não mais se mantem pela autojustificação.  

O pensamento filosófico do momento atual enfrenta um grande desafio; a 

construção de um universalismo universal. A recusa das qualificações essencialistas 

e a construção de um paradigma híbrido. Todos os indivíduos devem ser 

historicizados, devem poder pertencer ao seu contexto da forma mais ampla possível.  

Navegar com propriedade intelectual nas tarefas analítica, moral e política 

parece ser o começo da mudança.  
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