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Resumo do projeto de pesquisa. 

O projeto de pesquisa “A Fundamentação Funcionalista do Direito”, vinculado ao Programa 

de Pós-Graduação em Direito da UFPa e devidamente cadastrado na Pró-reitora de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PROPESP) desta mesma instituição, possui como escopo primário discutir os 

modelos de fundamentação dos bens ou fins primários do direito, em especial, a dignidade 

humana. Parte-se, nesse sentido, de uma definição finalística, do tipo funcional, do direito, a 

qual possui seu locus classicus em Aristóteles, mas encontra, em Putnam, por exemplo, uma 

defesa contemporânea. O finalismo consiste na tese de que o direito só pode ser devidamente 

compreendido a partir dos seus fins, a saber, e.g., justiça, bem comum, liberdade, dignidade 

humana, entre outros. Tal modelo de justificação do direito, conquanto haja sido, 

aparentemente, superado durante o século XX em virtude do domínio do modelo formalista 

ou do positivismo jurídico, passa a ser, novamente, adotado pela maioria das teorias do direito 
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neste início de século, sob o nome de “direito como razões para ações” (ver, por exemplo, o 

clássico “A Moralidade da Liberdade” de Joseph Raz). Não obstante, há diversas espécies de 

finalismo, sendo o funcionalismo uma delas. A ideia orientadora do funcionalismo é que 

alguns conceitos e, especial, os de artefatos, como, e.g., o direito, classificam as coisas pelo 

que fazem. Nesse sentido, a fim de compreender o direito, mister se faz compreender o direito 

a partir da sua função. A adequada compreensão da função do direito depende de como os 

seus bens ou fins primários são constituídos. Em inteira consonância com as tentativas não-

contratualistas de John Finnis e Martha Nussbaum, de propor uma lista de bens ou fins 

primários a serem, necessariamente, buscados pelo direito, este projeto de pesquisa irá 

discutir a hipótese de uma construção holística – no campo da filosofia da linguagem – e 

cognitivista – no campo da ética – de tais bens ou fins primários. O ponto de partida de tal 

empreendido é, diferente de tais autores, o conceito de “agir social” (Aristóteles e Hegel), a 

partir do qual do direito poderá ser compreendido de forma funcional, mas sem deixar de 

pressupor a historicidade e linguisticidade como características fundamentais. A construção 

deste conceito de agir social, o qual pretende ser uma superação do conceito de liberdade 

reflexiva, predominante no pensamento moderno, pressupõe um intenso diálogo e análise de 

diversas teorias finalísticas e, outrossim, funcionalistas do direito no âmbito nacional e 

internacional. O resultado esperado do projeto é a apresentação de uma fundamentação mais 

consistente dos bens ou fins primários do direito (e.g., liberdade, igualdade, vida etc.) a partir 

de um conceito aristotélico de dignidade humana, a qual possui, em contraponto às teses 

dominantes, uma abertura maior para o constante aperfeiçoamento dos fins do direito com 

base nas práticas sociais dos sujeitos envolvidos, sem cair em um relativismo. 

Título do Plano de Trabalho: “A retomada de Aristóteles nas teorias de Alisdair MacIntyre e 

Martha Nussbaum: renúncia ou reconstrução do projeto moderno?”. 

Resumo do Plano de Trabalho. 

Há um movimento claro de retorno à Aristóteles no século XX. Vários autores procuraram se 

voltar à Grécia Antiga e investigar se o estagirita não poderia ter remédios reais frente aos 

problemas das propostas modernas e contemporâneas dentro da filosofia, da psicologia, da 

filosofia política e filosofia moral. Diante desse movimento, o presente trabalho possui como 
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foco realizar uma análise detalhada das posições firmadas por Alisdair MacIntyre e Martha 

Nussbaum no século XX, visto que estes vão em consonância com o movimento de retomada 

ao filosofo grego e possuem uma leitura rigorosa do mesmo. Ambos os autores, além disso, 

passaram por diversas áreas do conhecimento humano: a psicologia, a política, a ética e o 

direito. Apesar da pluralidade de temas abordados, os autores não se limitam à realizar uma 

análise simplória dentro de cada uma dessas áreas, na maioria das vezes os dois autores 

demonstram conhecer o estado da arte daqueles temas, bem como os argumentos centrais das 

principais correntes filosóficas das quais eles se propõem a dialogar, o que os engradece ainda 

mais. De acordo com o que foi exposto anteriormente, este projeto buscará centralmente 

identificar se estes autores abandonam o projeto moderno ou pretendem apenas reconstruí-lo. 

Para obter tal objetivo, torna-se necessário passar por algumas etapas. A primeira delas terá 

como objetivo analisar de quais as críticas elaboradas pelos autores ao iluminismo, isto é, qual 

o diagnóstico dos problemas enfrentados pelo século XX e XXI que ainda são resquícios do 

projeto ou das propostas iluministas. Em segundo lugar, tendo sido identificado os problemas 

apontados pelos autores, buscar entender por quais razões ambos retomam a filosofia clássica, 

especificamente Aristóteles, como forma de remediar os problemas apontados anteriormente. 

Por fim, como desfecho necessário para o presente projeto, pretende-se identificar de que 

maneira o direito está inserido dentro das formulações de Nussbaum e MacIntyre.  

Objetivo Geral 

Compreender as críticas de MacIntyre e Nussbaum à validade da fundamentação da filosofia 

moral pós-iluminista e o papel do direito nas concepções éticas dos referidos autores.   

Objetivos específicos 

1. Apontar as insuficiências destacadas por MacIntyre e Nussbaum ao iluminismo e 

aos contratualistas, respectivamente.  

2. Compreender as razões para retomada de Aristóteles como uma melhor forma de 

compreender a moralidade social. 
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3. Mapear o projeto de MacIntyre e de Nussbaum, destacando os principais objetos 

de estudo destes autores, as correntes das quais eles fazem parte, suas influências e 

todo o debate que eles estão inseridos historicamente.  

4. Por fim, apontar de que maneira o direito se encaixa com os demais pontos das 

teorias dos dois autores, a fim de identificar argumentos jurídicos ou que inferem, 

mesmo que indiretamente, na realidade jurídica. Isto é, apontar as partes jurídicas 

das duas teorias ou as partes que ensejam conclusões jurídicas.  

Justificativa. 

1. A importância de Aristóteles.  

A renúncia ao critério do telos ou do fim como determinante para a identificação dos 

direitos parece ser o traço fundamental do direito moderno, o qual se estende até hoje. Para o 

escopo inicial deste projeto, os fins no direito ou do direito compreendem todas as 

características apresentadas pelo conceito raziano de razões operativas autônomas, a saber, 

autonomia, generalidade, universalidade, superveniência e integridade (NINO, 2012, p. 132–

133). Castanheira Neves (2010, p. 195) sintetiza esta ideia de renúncia dos fins e aposta nos 

meios de maneira cândida com as seguintes palavras: “(...)  ideal, é justamente a sua vocação 

a de integração: não conhece partidários e é «sem acepção de pessoas»”. Nesse sentido, pode-

se afirmar que o direito moderno adota a concepção de que são os meios que justificam os 

fins, ou melhor, os procedimentos e a linguagem jurídica de direitos e poderes constituem um 

espaço plural e pretensamente neutro para a justificação dos fins, possibilitando, dessa forma, 

a coexistência pacífica de diversas formas de vida em sociedade.   

Este movimento de apreensão do direito exclusivamente a partir dos seus meios (Mittel) se 

inicia já na baixa idade média, com escritos de autores como Marsílio de Pádua e Guilherme 

de Ockham, fortemente vinculados ao que se convencionou chamar de nominalismo também 

no campo da política (MATOS, 2015).  A paz como tranquilitas, ou no sentido hobbesiano de 1

 O acima referido direito à justificação política como base do movimento constitucionalista na filosofia já se 1

encontra expresso claramente no Defensor pacis de Marsílio de Pádua (1932, I, c. V, §3): “Et quoniam ea quibus 
hec temperamenta complentur, non accipimus a natura omniquaque perfecte, necessarium fuit homini ultra 
causas naturales per racionem aliqua formare, quibus compleatur efficencia et conservacio suarum accionum et 
passionum secundum corpus et animam.”. 
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ausência de guerra, passa a ser o único fim – nesse sentido, não substancial – do direito. Tal 

proposta de tratamento do direito de forma puramente descritiva, adotando um ceticismo com 

relação à racionalidade dos fins, será levada a cabo na modernidade política a partir da 

incorporação, feita por Jean Bodin (2011), do conceito de soberania às discussões e, 

posteriormente, com a substituição de fins substantivos do direito, como, por exemplo, “bem 

comum” ou “felicidade”, pelo conceito (formalista) de liberdade em suas diversas acepções 

(VON DER PFORDTEN, 2013). 

 A radicalização de tal ideal descritivista do direito é marcante no século XX para a 

teoria do direito . Hans Kelsen (2008), por exemplo, em sua Teoria Pura do Direito, já não 2

observa qualquer fim necessário e específico do direito, a não ser a normatização do 

comportamento. Em sua teoria, o direito é caracterizado exclusivamente através de um meio 

específico: a construção de um sistema hierárquico e dinâmico de normas, para qual a 

categoria da validade (lógica) é decisiva (JESTAEDT, 2008). O mesmo vale para H. L. A. 

Hart (2005, p. 89), o qual, em seu clássico O Conceito de Direito, identifica um sistema de 

regras primárias e secundárias como o coração de um sistema jurídico, deixando sem 

comentários toda a tradição de definição do direito a partir dos seus fins (VILLEY, 2003). Por 

fim, ainda o realismo escandinavo restringe ainda mais o fim do direito e acrescenta que o 

único fim, ou mais precisamente, objetivo do direito seria o quase mecânico influenciar de 

comportamentos (BJARUP, 1978, p. 133 s.). 

 Parte deste projeto perpassa pela compreensão de que, a partir do fim da segunda 

guerra mundial, ocorre uma renascença de concepções acerca do direito que buscam retomar a 

clássica visão do direito como um meio direcionado a um fim (VON DER PFORDTEN, 

2013, p. 28–30). A obra Filosofia do Direito de Michel Villey (2003) já é um alerta dessa 

tendência. Nesse sentido, os fins voltam a ser objeto de estudo e passam a influenciar não só 

na compreensão do fenômeno jurídico como um todo, mas, outrossim, na própria 

identificação do conteúdo do direito, a saber, os direitos subjetivos. É por tal razão, a dizer, 

pela retomada da discussão dos fins no campo ético-político e plano da constituição dos fatos 

normativos, que Carla Faralli (2006, p. 3) pode afirmar: “O debate contemporâneo questionou 

as duas teses em que se apoiava o positivismo jurídico, determinando a abertura da filosofia 

 A própria adoção do termo “teoria do direito” como substituição do tradicional “direito natural” ou da própria 2

“filosofia do direito” é um exemplo da transformação em discussão.
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do direito, por um lado, ao mundo dos valores ético-políticos e, por outro, ao mundo dos 

fatos.”. 

Marco Zingano (2010), em coletânea acerca da Ética Nicomaqueia de Aristóteles, 

assevera que a há, de fato, uma renascença da ética aristotélica a partir da segunda metade do 

século passado, em virtude do crescente interesse vivenciado em direção a uma ética não-

formalista, fundamentada no conceito de agir. Em um dos estudos inaugurais desta retomada 

de Aristóteles no campo da filosofia prática, intitulado Modern Moral Philosophy, G. E. M. 

Anscombe (1958, p. 1) assevera que todos os conceitos, derivados de uma ética moderna 

nomológica – baseada em uma linguagem de normas – deveriam ser rejeitados até que 

possamos ter estudos mais seguros no campo da psicologia.  Da mesma forma, já no âmbito 3

da filosofia continental, Hans-Georg Gadamer (2007, p. 279) traduz a mesma preocupação: 
 In this context, philosophical ethics does indeed seem to be in an insoluble dilemma. The reflexive 
generality which is necessarily its philosophical métier entangles it in the questionableness of law-
based ethics. How can it do justice to the concreteness with which conscience, sensitivity to equity, 
and loving reconciliation are answerable to the situation? 

 O mesmo movimento pode ser observado no campo da filosofia do direito, na medida 

em que, lentamente, o escopo central das investigações deixa de ser a norma jurídica e passa 

ser a pergunta clássica “por que deve obedecer às leis?”. Tal ideia, hodiernamente, se 

consubstancia, plenamente, na discussão se o direito oferece meramente razões (contingentes) 

para atuar, a dizer, executar ou não uma determinada ação, ou se o direito oferece razões 

decisivas (necessárias) para atuar (MURPHY, 2006, p. 1 s.). Carlos Santiago Nino (2012, p. 

110) observa que a definição do direito como razões para atuar é uma clara retomada da 

posição aristotélica e tomista no campo da filosofia do direito. 

 O termo “filosofia do direito contemporânea”, de fato, dificilmente pode ser definido 

em termos de propriedades necessárias e suficientes, assim como outros conceitos filosóficos, 

como, e.g. “liberalismo”, “constitucionalismo” etc. A melhor estratégia para lidar com tais 

indeterminações parece ser o modelo de semelhanças entre familiares de Wittgenstein (2006, 

§67). Conforme alhures indicado, Carla Faralli (2013), por exemplo, afirma que a abertura da 

filosofia do direito para o mundo dos valores ético-políticos e dos fatos marca a este ramo do 

conhecimento a partir da metade do século passado. É possível, nessa esteira, afirmar que um 

traço importante da filosofia jurídica hoje é a discussão do significado do direito com base na 

 A discussão acerca do caráter nomológico da ética moderna mereceu interessante desenvolvimento no estudo 3

de Liesbeth Huppes-Cluysenaer (2013) acerca do conceito de liberdade em Aristóteles. 
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ideia de “razões para atuar”, o culmina numa discussão em torno da relação entre o conceito 

de agir e o de direito. Isto conduz à discussão acerca do argumento funcional ou argumento da 

função de base aristotélica e do caráter autoritativo da linguagem jurídica.  

Nesse contexto, Aristóteles passou a ter, a partir da segunda metade do século passado 

até os dias de hoje, importância ímpar nos debates políticos, éticos e jurídicos, sobretudo em 

razão da alegada insuficiência do kantismo como proposta de fundamentação da filosofia 

moral. Já na década de cinquenta do século passado, a insuficiência de teorias não-

cognitivista e de matriz construtivista passa a ser apontada por uma série de autores, com 

especial destaque para o clássico texto de “Modern moral philosophy”   

Afinal, todo pensamento ético em Aristóteles é ao mesmo tempo político e jurídico. 

Houve um movimento amplo dentro da filosofia de retomada de conceitos aristotélicos dentro 

das ciências humanas, como resposta, muitas vezes, às insuficiências teóricas da 

modernidade. Sendo assim, observada a importância do autor dentro dos diálogos 

contemporâneos, torna-se fundamental a análise detalhada de que maneira essa retomada se 

deu, as razões para tal movimento e até que ponto as respostas à luz da Grécia antiga são 

suficientemente boas para as ciências humanas.  

Dessa maneira, o presente plano de trabalho procura analisar dois autores de destaque 

na filosofia do século XX: Martha Nussbaum e Alasdair MacIntyre. Ambos, apesar de 

possuírem diferenças específicas, detêm dois pontos fundamentais em comum, o que justifica 

a utilização desses autores como principais objetos de estudo deste plano. O primeiro diz 

respeito à maneira de fazer ciência de ambos os autores, que apesar de diferenças 

metodológicas, seus escritos ora navegam pela filosofia política, ora por filosofia moral e do 

direito. O escocês e a norte-americana possuem escritos sobre diversas áreas das ciências 

humanas, o que os inserem em um amplo panorama de diálogo e, consequentemente, de 

análise, enriquecendo e reforçando o estudo daqueles autores dentro da ética, da política e do 

direito. Em segundo lugar, ambos retomam, de alguma forma, Aristóteles para analisar os 

fundamentos da filosofia contemporânea. No caso de Nussbaum a retomada do filósofo grego 

se dá para fins de análise crítica do contratualismo, em especial, aquele de John Rawls e para 

MacIntyre, o estagirita é fundamental como remédio para o fracasso do projeto iluminista.  

Sendo assim, o presente plano de trabalho visa apontar as razões para retomada de um 

filósofo clássico para os debates jurídicos, políticos e éticos do século passado em diante. Para 
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isto, mapear-se-ão as críticas de Nussbaum e MacIntyre aos contratualistas e ao projeto 

iluminista, respectivamente. Para que, por fim, possa ser analisado de que maneira o direito se 

relaciona com cada uma das outras peças das suas respectivas teorias.  

2. A cisão entre ética e política da modernidade.  

Assim como houve uma ruptura com o pensamento clássico no âmbito da 

filosofia do direito, a via moderna arquiteta sua concepção política rompendo com qualquer 

teoria que admita uma finalidade intrínseca ao Estado. Há uma ruptura entre moral e política , 4

na medida em que a segunda não procura o idealismo platônico ou os fundamentos 

metapolíticos, nem tampouco admite um bem a ser perseguido pelo Estado. A política se torna 

um conjunto de forças, sem finalidade demonstrável, o que permite que o Estado tome a 

posição que lhe caber como mais adequada. Há uma negação de qualquer critério de 

julgamento natural e independente da força política momentânea. Esta, por última, é o 

fundamento e justificação da política moderna.  5

Diante do esboço traçado sobre a situação da política moderna, torna-se justa a 

investigação sobre a política em si, sobre o que é a política, de fato, independente do devir 

histórico e transitório. Para essa análise, precisa-se estipular um contraponto às teses 

modernas de separação entre ética e política e a inexistência de finalidade intrínseca da 

segunda. Para que a dialética seja feita, torna-se necessário uma antítese às concepções 

delineadas anteriormente, como forma de melhor compreender o fenômeno político e sua 

relação com o direito moderno. Com esse objetivo, Aristóteles desponta como autor central da 

filosofia clássica, visto que contrapõe as teses centrais da filosofia política e jurídica da 

modernidade, as quais foram delineadas de maneira geral na presente sessão e na anterior.   

3. A retomada de Aristóteles.  

 Sobre a ruptura entre ética e política « permitida » por Guilherme de Occam e Marsílio de Pádua, mas firmado 4

com Maquiavel, Cf. Goyard-Fabre, 1999, pp. 8-21.

 Sobre a negação de um padrão suprahistórico e metapolítico para avaliação da política, Cf. Strauss, 2014, pp 5

6-7; 201- 249. 
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No Inferno de Dante, Aristóteles é denominado como “o mestre daqueles que 

sabem” e para toda tradição escolástica medieval atribuía ao estagirita o título de “O 

Filósofo”. Sua importância é indiscutível dentro da filosofia, pois suas obras versaram sobre 

quase todos os ramos da filosofia, como a metafísica, a física, a psicologia, a ética, a doutrina 

do Estado, a filosofia da arte, lógica, entre outros.  

Aristóteles, portanto, é o autor central da filosofia clássica para contrapor (o que 

favorecerá a metodologia dialética, que será abordada na sessão seguinte) a ruptura moderna 

tanto no campo político como no campo jurídico. No campo jurídico, a concepção clássica foi 

fortemente negada pelas teorias modernas, especificamente pelas teorias positivistas, como se 

pode observar nos trechos:  
Certamente que, se parássemos aqui, teríamos só uma versão muito atenuada do 
Direito Natural: porque os expoentes clássicos desta visão pensavam na 
sobrevivência (perseverare in esse suo) apenas como no estrato mais baixo de um 

conceito muito mais complexo e de longe mais debatido de fim humano ou de bem 
para o homem. Aristóteles incluía nele o cultivo desinteressado do intelecto humano 
e São Tomás de Aquino o conhecimento de Deus, e ambos representam valores que 

podem ser e têm sido contestados. Contudo, outros pensadores, entre os quais 
contam Hobbes e Hume, têm estado dispostos a baixar o seu olhar: têm visto no 
objetivo modesto da sobrevivência o elemento central e indiscutível que confere o 

bom senso empírico à terminologia do Direito Natural. (HART, 2005, IV, p. 207). 

A justiça política é de duas maneiras. Uma é natural; a outra convencional. A justiça 
natural tem a mesma validade em toda a parte e ninguém está em condições de a 

aceitar ou rejeitar. A respeito da justiça convencional é indiferente se no princípio 
admite diversos modos de formulação, mas uma vez estabelecida o seu conteúdo 
não é indiferente. (EN, V, c. 7, 1134 b) 

As citações acima servem de exemplo para mostrar de que maneira um filósofo do 

direito contemporâneo e positivista expressamente rechaça a concepção de direito natural 

clássico de Aristóteles. Apesar de não contemplar toda a elaboração conceitual e teórica do 

estagirita e do Inglês acerca do direito natural, o que foi apontado serve de exemplo para 

comprovação de que é razoável a escolha do filósofo grego para a compreensão da teoria do 

direito contemporâneo, como o contraponto mais contundente da filosofia clássica as 

insuficiências atuais.  
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Além da retomada de Aristóteles com o objetivo de dialeticamente contrapor as 

propostas jusfilosóficas da contemporaneidade , o filósofo grego é fundamental, também, 6

para compreensão política de separação entre ética e política, bem como a negação de uma 

finalidade intrínseca ao Estado. Desde o primeiro livro da Ética a Nicômaco, o filósofo grego 

esboça sua ética teleológica, isto é, que todo agir humano, seja ele uma decisão, um 

procedimento prático, investigação ou perícia parecem se lançar para um certo bem. Há, 

portanto, a perseguição de um bem pelos homens, que seria a realização imanente (em virtude 

do realismo aristotélico) daquele bem supremo. Aristóteles, no livro I da Ética a Nicômaco 

procura delimitar qual ciência investiga esse bem supremo, ou qual ciência tem por finalidade 

o bem supremo perseguido pelo homem, apontado como felicidade. Como resposta, 

Aristóteles estipula a política como arquitetônica e determinante para que uma determinada 

comunidade política possa atingir a felicidade (bem supremo). Por essa razão, o estagirita 

compreende uma ética teleológica voltada para o bem supremo e, além disso, aponta que não 

há distinção entre ética e política , pois ambas diriam respeito à filosofia do agir humano.  7 8

Sendo assim, justifica-se a utilização de Aristóteles como forma de análise crítica 

das atuais teorias do direito e teorias políticas, visto que todo o pensamento ético do filósofo 

grego corresponde a uma concepção tanto jurídica como política.  

  

4. Recuperação do conceito de empatia por Alasdair MacIntyre e Martha Nussbaum 

Diante do debate jurídico e político apontado nas duas primeiras sessões que 

justificou a inserção de Aristóteles como figura principal para uma resposta clássica às 

insuficiências modernas, torna-se necessário justificar como e por quais autores essa 

reabertura para os clássicos foi permitida.  

Martha Nussbaum é uma filósofa política estadunidense e uma das principais 

responsáveis pela recuperação do pensamento aristotélico como forma de análise da 

conjuntura ético-política da modernidade.  9

 Sobre o contraste entre a filosofia aristotélica e a filosofia moral moderna, c.f ZINGANO, 2010, p. 19-41.6

 Mais sobre a inseparabilidade da ética e política na obra de Aristóteles, c.f REALE, 2012, pp. 111-115. 7

 MORRALL, John B. Aristóteles. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000. pp. 9-20.8

 Sobre uma reabertura inicial ao pensamento aristotélico, que em outras da autora se torna mais evidente, c.f 9

NUSSBAUM, 2009, pp. 205-284.
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Alasdair MacIntyre é um filósofo político britânico que tem como um dos 

principais objetivos a retomada de uma racionalidade que não se paute num relativismo e 

ceticismo acerca da fundamentação racional da moral, bem como não se limite a uma 

concepção apodítica e imodificável. O britânico retoma a sabedoria prática de Aristóteles 

como forma de recuperação da moral clássica frente às concepções modernas.  

A retomada de uma ética das virtudes por parte do segundo e a recuperação de 

alguns conceitos clássicos para análise política da modernidade por parte da segunda, fazem 

com que estes autores sejam centrais para uma investigação apurada sobre de quais maneiras 

e baseado em quais conceitos podemos retomar a concepção de Aristóteles para um diálogo 

com as atuais teorias políticas e jurídicas.   

A hipótese central do trabalho é que o conceito de empatia, entendida como a 

habilidade de colocar no lugar do outro, como este fosse um verdadeiro amigo, deve ser 

trabalhado para uma melhor compreensão do direito e da política moderna. A investigação, 

portanto, sobre a empatia como elemento natural do homem como animal racional e político e 

como fator necessário para a vida em comunidade.  

O estudo da concepção de empatia em Aristóteles e de que maneira este conceito 

foi retomado pela filosofia na modernidade como elemento central para o senso de 

comunidade política, bem como uma virtude necessária para a sobrevivência da mesma, é o 

primeiro passo frente à necessidade de reincorporação de uma análise finalística do direito e 

da política.  

Materiais e Métodos. 

Além do que foi exposto, o principal método que será empregado para a 

realização da pesquisa será o dedutivo e dialético. O método dedutivo será empregado no 

sentido de que o presente estudo parte de uma possível melhor interpretação do direito e da 

política a partir da retomada de conceitos clássicos por autores modernos como Nussbaum e 

MacIntyre, especificamente o conceito de empatia. O método dialético corresponde por uma 

contraposição das atuais concepções da filosofia do direito e da filosofia política frente à 

concepção clássica helênica de Aristóteles.  
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A pesquisa bibliográfica primária e secundária, bem como artigos nacionais e 

estrangeiros serão as principais fontes de dados para o desenvolvimento do trabalho. A 

pesquisa pretende analisar de maneira criteriosa as principais obras de Aristóteles acerca da 

ética, política e direito, isto é, análise da “Política”, da “Ética a Nicômaco”, “Ética a 

Eudemo” e “On Dreams”.  

Além das obras citadas acima, investigar quais conceitos e de que maneira a 

reabertura para Aristóteles é feita por MacIntyre nas obras “Justiça de quem? Qual 

racionalidade?”, “Depois da Virtude” e “Ethics and Politics: Selected Essays” e por 

Nussbaum nas obras “Fronteiras da Justiça”, “A Fragilidade da Bondade”, “Political 

Emotions: Why Love Matters For Justice”.  

O projeto também prevê a publicação de pelo menos dois artigos científicos, 

sendo um deles individual e o outro em parceria com o professor orientador. Além disso, está 

prevista a participação em eventos nacionais e internacionais, na medida em que favorecerá a 

pesquisa por meio do diálogo com demais discentes e professores sobre o tema.  

Área: Direito. 

Palavras-chave: Aristóteles. Filosofia do Direito. Empatia. Fins. 

Cronograma. 

ATIVIDADES

MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Levantamento 
das fontes  
Primárias

●

2

Levantamento 
das fontes 
secundárias

● ● ● ●

3

Identificar as 
insuficiências da 
modernidade 
apontadas por 
Nussbaum e 
MacIntyre. 

● ● ● ●

4

Apontar as 
razões para 
retomada de 
Aristóteles

● ● ● ●
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relatório parcial ● ● ● ●
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7
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8
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Monitoria em 
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