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RESUMO 

O objetivo principal do projeto visa debater a correlação entre a liberdade de orientação sexual 

com a capacidade de afiliação na Teoria das Capacidades de Martha Nusbaum, enquanto 

manutenção da dignidade de pessoas LGBTI+ e direito de não humilhação, visando, assim, 

compreender a existência, ou não, de responsabilidade por parte do Estado e, havendo, quais as 

principais obrigações morais decorrentes. De modo específico, apresenta o recorte da dimensão 

relacional mínima da dignidade “Estado-indivíduo” no campo da Moralidade Institucional; 

analisa a categoria das capacidades (capabilies) enquanto substrato para um conceito material 

de dignidade; e busca mapear o conteúdo da liberdade de orientação sexual. Apresenta ainda 

como hipóteses a releitura da ideia de humilhação e a superação da fundamentação formalista 

da dignidade. Os métodos de pesquisa serão o dedutivo e o dialético e o método de leitura será 

estrutural, a partir de revisão literária de fontes primárias e secundárias. 

Palavras-chaves: Dignidade. Capacidade de afiliação. Liberdade de Orientação Sexual. 

 

1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Segundo o levantamento Pessoas LGBT Mortas no Brasil - Relatório 2017, do Grupo 

Gay da Bahia - GGB (2018), 442 pessoas LGBTI+1 morreram por motivos de ódio no Brasil 

(mais três brasileiros no exterior). São 387 assassinatos e 58 suicídios que compõem a média 

de 19h para a nova morte de um LGBTI+ no país. É a maior média na história dos 38 anos que 

o grupo desenvolve o relatório. 

                                                           
1 Terminologia mais atualizada para se referir a pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais. O símbolo + foi acrescentado à sigla LGBTI para abranger outras orientações sexuais, identidades e 

expressões de gênero (GAYLATINO e ALIANÇA LGBIT, 2018, p. 07). 
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Tais índices são básicos, uma vez que não há como mensurar o real número de pessoas 

assassinadas por LGBTIfobia2, seja pela falta de reconhecimento/publicidade de algumas 

mortes, seja porque outras nem chegam ao conhecimento das autoridades ou, ainda, porque não 

existe qualquer senso governamental que tenha como foco a população LGBTI+. Segundo GGB, 

tais números alarmantes são apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue, pois 

não havendo estatísticas governamentais sobre crimes de ódio, tais mortes são sempre 

subnotificadas já que o banco de dados do GGB se baseia em notícias publicadas na 

mídia, internet e informações pessoais. (2018, p. 2) 

Dentre os números das mortes motivadas por crimes de ódio e suicídio de pessoas 

LGBTI+, a Região Norte tem a maior média por milhões de habitantes do Brasil, compõe 3,23 

(a média nacional é de 2,47), sendo o Pará responsável pela maior porcentagem das mortes na 

Região Norte (33%).  

Segundo Stefanes Pacheco e Stefanes Pacheco (2016) pessoas LGBTI+ sofrem um 

processo discriminatório estrutural, que produz outras formas de exclusão, baseadas no sexo, 

raça, etnia, idade, religião, pobreza, migração, deficiência e estado de saúde, além da rejeição 

familiar, que pode provocar problemas psicológicos, perca da moradia e má alimentação. 

Diante do panorama básico apresentado, é necessário questionar: o que é viver uma vida digna 

quando se é um ou uma LGBTI+? 

A Dignidade Humana - no desenvolvimento deste ensaio, apenas dignidade - é o 

princípio basilar do pensamento humanista na maior parte do mundo, não apenas no ocidente3. 

É notável a inclinação de muitos jurisfilósofos, na história mais recente, em admitir a dignidade 

como núcleo ético dos direitos humanos (BAEZ, 2015. p, 68) (PIOVESAN, 2000, p. 143). Da 

mesma forma, a dignidade é a única “ideia-força” no sistema jurídico, doméstico e 

internacional, que tem a capacidade de agrupar em si, concepções ideológicas, religiosas, 

filosóficas, morais e sociais (GORCZEVSKI e DIAS, 2012, p. 252). 

Todavia, conceituar o conteúdo da dignidade, mostra-se uma árdua tarefa há centenas 

de anos, seja pela forte influência exercida por suas perspectivas doutrinárias (moral, religiosa, 

social e filosófica), seja pela amplitude de seu alcance material (COMPARATO, 2001), ou pela 

                                                           
2 A LGBTIfobia pode ser definida como o medo, a aversão, ou o ódio irracional a todas as pessoas que manifestem 

orientação sexual ou identidade/expressão de gênero diferente dos padrões heteronormativos, mesmo pessoas que 

não são LGBTI+, mas são percebidas como tais. (GAYLATINO e ALIANÇA LGBIT, 2018, p. 35) 
3 Para mais sobre o conceito de dignidade em outras regiões do mundo, consultar: BAEZ, Narciso Leandro Xavier. 

A morfologia dos direitos fundamentais e os problemas metodológicos da concepção de dignidade humana em 

Robert Alexy. In: ALEXY, Robert; BAEZ, Narciso Leandro Xavier; SILVA, Rogério Luiz Nery. (Org.). 

Dignidade Humana, Direitos Sociais e Não Positivismo Inclusivo. 1 ed. Fllorianopolis: Qualis, 2015, v. 1, p. 

39-90. 
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superficialidade que muitos administram a ela. Diante de tal perspectiva, o conceito formalista 

universal de Kant fez-se a teoria mais recorrente de justificação, tornando-se, provavelmente, a 

concepção de base não-religiosa mais citada de todos os tempos (MCCRUDDEN, 2008, p. 

659). 

A perspectiva formalista do conceito de dignidade, fundamenta-se no reconhecimento 

do ser enquanto indivíduo (NUSSBAUM, 2007), todavia, sua justificativa amplamente 

metafísica, seu baixo substrato material e sua imponência universalista, não conseguem 

apresentar propostas eficientes acerca da latente necessidade de humanização das práticas 

institucionais em um contexto multicultural e globalizado. 

Diante disso, mostra-se necessária a compreensão de um conceito de dignidade mais 

empírico e materializável. Martha Nussbaum faz parte do grupo de autores que busca dar 

releitura ao substrato da dignidade, a partir de um enfoque humanizado e material, em diálogo 

com os movimentos sociais (MCCRUDDEN, 2008, p. 663) a partir da noção de capacidades. 

Nussbaum vai de encontro a um posicionamento favorável à liberdade positiva, que caracteriza, 

dentre outras coisas, uma reponsabilidade prestativa ao Estado (MATOS e DA SILVA, 2017, 

p. 175). 

Capacidades seriam o conteúdo para realização básica e autônoma do ser humano, de 

modo contrário, não há o que se falar em Justiça. Nussbaum organiza uma lista com dez 

capacidades centrais, dentre elas, a sétima é a Capacidade de Afiliação , que se traduz na a) 

possibilidade de viver com e pelos outros, de forma compassiva; e b) na capacidade de ser 

tratado como um ser digno e igual, sem sofrer na condição de pessoa qualquer tipo de 

discriminação. Embora não haja hierarquia entre as capacidades, Nussbaum compreende que a 

Razão Prática e a Afiliação são as capacidades que perseguem a proteção dos direitos humanos 

(MATOS e DA SILVA, 2017). 

As capacidades devem agir como termômetro de garantia dos Direitos Humanos, pois 

delas derivam obrigações morais e políticas (MATOS e DA SILVA, 2017, p. 176), 

principalmente no campo de relação Estado-indivíduo. Assim propõe-se o seguinte problema 

de pesquisa: Uma vez possível a associação da liberdade de orientação sexual com a capacidade 

de afiliação em Martha Nussbaum, como manutenção material da dignidade de pessoas 

LGBTI+ e o direito à não humilhação, quais os impactos na dimensão relacional “Estado-

cidadão” do conteúdo mínimo da dignidade? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Analisar, no campo Moralidade Política, a liberdade de orientação sexual enquanto 

capacidade de afiliação na teoria material de Martha Nussbaum como manutenção material da 

dignidade de pessoas LGBTI+ e a repercussão desta relação na dimensão “Estado-indivíduo” 

do conteúdo mínimo da Dignidade Humana.  

2.2 OBJETIVOS EPECÍFICOS 

a) Discutir a Moralidade Institucional enquanto campo da Filosofia Prática, segundo 

divisão apresentada por Ronald Dworkin, anexando a esse domínio a ideia de conteúdo 

mínimo da dignidade (Christopher McCrudden), com fulcro na dimensão relacional 

“Estado-indivíduo”; 

b) Analisar a categoria de capacidades, em Martha Nussbaum, como base para a 

compreensão material do conceito de dignidade; 

c) Debater o substrato do conceito de liberdade de orientação sexual decorrente da ideia 

central de liberdade; 

d) Compreender o direito à não humilhação na perspectiva da dignidade das pessoas 

LGBTI+. 

e) Correlacionar, no domínio da Moralidade Institucional, liberdade de orientação sexual 

à capacidade de afiliação na teoria de Martha Nussbaum como manutenção da dignidade 

das pessoas LGBTI+; e o direito à não humilhação na dimensão relacional “Estado-

cidadão” do conteúdo mínimo da dignidade; 

 

3 JUSTIFICSATIVA  

Ronald Dworkin conduz em sua obra Justiça para Ouriços (2012) a unificação de 

escritos anteriores de sua teoria filosófica acerca de Direito, Política e Filosofia Política 

(OMMATI, 2016). Diante da tentativa de demonstrar interdependência e a existência de 

verdade sobre os valores, Dworkin estipula o parâmetro para julgá-los: a dignidade. A partir da 

sua ideia contingencial do que seria dignidade, indica a possibilidade de distinção dos domínios 

da Ética, da Moral, da Moralidade Institucional (ou Política) e do Direito. Assim, dentro da 

relação entre Ética e Moral, depreende-se que as vidas humanas devem ser vividas em sua 

plenitude, o que só é possível, quando se vive de forma holística e compassiva em sociedade 

(DWORKIN, 2012). 
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Os reflexos dessa compreensão no âmbito político traduzem-se no campo da Moralidade 

Institucional, o primeiro recorte desse estudo. É no domínio da Moralidade Institucional que 

há a compreensão da obrigação de respeito entre os indivíduos de uma sociedade, coordenados 

por um Estado. E é esta relação de obrigação moral, positiva e negativa, do Estado para com as 

pessoas (estipulando, principalmente, os limites de suas liberdades individuais na relação com 

o outro), que, quando codificada, traduz-se no próprio domínio do Direito. 

No domínio da Moralidade Institucional, McCrudden (2008) identificou três dimensões 

básicas do conceito de dignidade: 1) a dimensão ontológica, que se traduz no valor intrínseco 

do ser humano; 2) a dimensão relacional, que se traduz no respeito decorrente desse valor 

intrínseco no convívio social; e 3) a dimensão Estado-indivíduo, que se traduz nas obrigações 

morais do Estado em favor da dignidade. 

This basic minimum content seems to have at least three elements. The first is that 

every human being possesses an intrinsic worth, merely by being human. The second 

is that this intrinsic worth should be recognized and respected by others, and some 

forms of treatment by others are inconsistent with, or required by, respect for this 

intrinsic worth. The fi rst element is what might be called the ‘ontological’ claim; the 

second might be called the ‘ relational ’ claim. This minimum core of the meaning of 

human dignity seems to be confined both by our discussion of the historical roots of 

dignity, and by the ways in which it has been incorporated into the human rights texts 

we have considered. The human rights texts have gone further and supplemented the 

relational element of the minimum core by supplying a third element to the 

relationship between the state and the individual. This is the claim that recognizing 

the intrinsic worth of the individual requires that the state should be seen to exist for 

the sake of the individual human being, and not vice versa (the limited-state claim). 

(McCrudden, 2008, p. 679) 

Diante disso, o presente estudo busca esclarecer a importância de uma compreensão da 

terceira dimensão básica da dignidade (relação Estado-indivíduo dentro de uma perspectiva 

material, no domínio da Moralidade Institucional, analisando a responsabilidade moral 

(negativa e positiva) do Estado dentro de sua relação com/para os indivíduos LGBTI+. 

 

3.1 ORIENTAÇÃO SEXUAL ENQUANTO LIBERDADE 

O reconhecimento da liberdade de orientação sexual 4juridicamente protegida é uma 

conquista recente, tanto do direito internacional, quanto do direito doméstico. É importante 

compreender que quando se fala em orientação sexual, existem pelo menos três dimensões 

                                                           
4 Orientação sexual será compreendida neste projeto a partir contexto empregado por Wintemute, logo, como a 

identidade atribuída a alguém em função da direção de seu desejo e/ou condutas sexuais, seja para outra pessoa 

do mesmo sexo (homossexualidade), do sexo oposto (heterossexualidade) ou de ambos os sexos 

(bissexualidade). WINTEMUTE, R. Sexual Orientation and Human Rights. The United States Constitution, the 

European Convention, and the Canadian Charter. Oxford: Clarendon Press, 1995. p. 05. 
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interpretativas: enquanto liberdade, enquanto identidade e enquanto prática protegida pelo 

Direito (RIOS, 2017, p. 322).  

Ressalta-se que não será o foco do debate proposto a discussão acerca da identidade 

(que gira em torno das teorias construcionista e essencialista5), uma vez que se parte do 

pressuposto de que a orientação sexual é uma prática jurídica protegida, logo não é primordial 

nesse trabalho identificar qual é a teoria mais correta sobre a origem das identidades sexuais, 

outrossim assegurar a plenitude de sua materialização.  

Por liberdade de orientação sexual, preferiu-se utilizar a definição de Roger Rios, que 

diz respeito às  

discriminações em face da homossexualidade de flagradas diante de práticas sociais 

sexuais ou não que comprometem a liberdade de indivíduos e de grupos. (...) sublinhe-

se que restringir, anular ou deixar de reconhecer possibilidades de ação ou omissão, 

por relacioná-las a homossexualidade, de forma intencional ou não, provocando 

prejuízo para direitos humanos e liberdades fundamentais, configura discriminação 

juridicamente reprovada. (2017, p. 323) 

Dessa forma a liberdade de orientação sexual se concentra no âmbito dos direitos anti-

discriminatórios da pessoa, ensejando especial atenção à proteção da dignidade. 

De modo sistemático, podemos pensar a liberdade de orientação sexual como satisfação 

da liberdade sexual, que decorre diretamente do direito de liberdade - fundamento republicano 

e do Estado Democrático de Direito (RIOS, 2017). A partir desse panorama, podemos tecer 

uma teia construtiva de fundamentação da liberdade de orientação sexual. Assim, Roger Rios 

compreende por liberdade sexual:  

A liberdade sexual é a capacidade de atuar e de se expressar sexualmente sem qualquer 

coação e segundo suas próprias escolhas, tendo como pilares a vontade e o 

consentimento, limitando-se naquilo que prejudicar ao próximo. Compõe-se de dois 

elementos indissociáveis, como qualquer outra liberdade: o direito individual de 

exercê-la e a obrigação dos demais membros da sociedade de abster-se em interferir. 

(2017, p. 324) 

Enquanto decorrente do direito básico de liberdade, a liberdade sexual abrange o 

resguardo à autodeterminação como condição à dignidade, de modo que toda pessoa é livre e 

merecedora de respeito diante das suas escolhas, quando juridicamente resguardadas (RIOS, 

2007). Dialogando com a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy (2010, p. 254), a 

livre orientação sexual detém tanto uma perspectiva negativa, quando diz respeito às limitações 

estatais e de terceiros na vida íntima, como uma perspectiva positiva, que concede a todos o 

                                                           
5 Para mais, ler BORGES, Lenise Santana et al. Abordagens de gênero e sexualidade na Psicologia: revendo 

conceitos, repensando práticas. Psicol. cienc. prof., Brasília,  v. 33, n. 3, p. 730-745,    2013 .   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932013000300016&lng=en&nrm=iso. 

Accesso em  04  Jan.  2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932013000300016&lng=en&nrm=iso
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direito de ter sua orientação sexual respeitada e protegida pelo Estado, seja do próprio Estado 

ou de terceiros. 

 

3.2 O CONCEITO MATERIAL DIGNIDADE HUMANA 

Kant é reconhecido como o autor que melhor estruturou um esquete da dignidade de 

base não-religiosa. Seu conteúdo é contagiado pelo atomismo purista da Modernidade, criando 

um modelo formalista, esvaziado de contingente individual e condizente com a realidade 

postulatória do deve-ser racional. Todavia, o projeto formalista atomístico tem se mostrado 

insuficiente, permitindo o afastamento da sociedade da ideia de bem comum e de sentimentos 

como solidariedade e altruísmo, além de se evidenciar, por vezes, insuficiente para um diálogo 

multicultural e globalizado. Nesse sentido, Pabón conclui: 

[L]a noción moderna de dignidad humana y el contemporáneo discurso de los 

derechos humanos (…), de acuerdo con lo cual cada ser humano, sin distinción de 

ninguna clase, como su raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión política u otra, 

origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estratos, es titular de la misma 

dignidad, rango y derechos que anteriormente le eran concedidos solo a la nobleza. 

(…) desde el punto de vista de la filosofía moral de Kant, el término “dignidad” no 

posee la importancia pretendida por quienes intentan usarlo como un elemento moral 

legitimador en el discurso actual de los derechos humanos. (2011, p. 72) 

Diante disso, esse projeto busca propor uma estratégia de análise da dignidade para além 

de sua relação formal com a racionalidade humana. Outrossim, discutir a dignidade diante da 

construção da vinculação social da pessoa. Assim, a racionalidade não é idealizada, mas, um 

dos aspectos da animalidade humana. Martha Nussbaum (2007) é uma das principais autoras a 

defender esta concepção. 

Nussbaum, elabora uma teoria ligada à ideia de capacidades (capabilities), tal qual 

Amartya Sen, que, de forma geral, é a concepção substantiva de algumas habilidades centrais e 

oportunidades, fundada na liberdade de escolha, que permite uma análise comparada da 

qualidade de vida entre sociedades, a fim de designar o quantum de justiça sócio-distributiva 

aquela sociedade concede aos seus cidadãos (NUSSBAUM, 2007, p. 161). 

Faz-se necessário compreender três conceitos na Teoria das Capacidades: 

funcionalidade, capacidade e bem. A funcionalidade diz respeito ao querer ser, ter e fazer do 

indivíduo, de acordo com aquilo que ele almeja no percurso da sua vida; a capacidade, por sua 

vez, se assenta na realização da possibilidade de poder ser, ter e fazer, é a liberdade de 

materializar as funcionalidades; e o bem, é o substrato material da ação, que permite a 

experiência de forma empírica. Dentre os três, a capacidade é o foco central. 

Para Sen (2011, p. 199) “A capacidade (...) é nosso potencial de realizar várias 
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combinações de funcionamentos que possamos comparar e julgar entre si com relação àquilo 

que temos razão para valorizar.”. Nussbaum, por sua vez, define:  

Qué son las capacidades? Son las respostas a la pergunta: «Qué es capaz de hacer y 

de ser esta persona?»... La capacidad viene a ser, por lo tanto, una especie de liberdad: 

la liberdad sustantiva de alcanzar combinaciones alternativas de funcionamientos»... 

no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino que 

incluyen también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación 

entre esas facultades personales y el entorno político, social e económico. (2012, 

p. 40). (Grifo nosso) 

Vários pensadores preocupam-se em desenvolver modelos de justiça social em busca 

de contribuir de forma empírica com a redução da desigualdade e da marginalização social. 

Martha Nussbaum - a partir de sua vivência social na Índia, compreendendo as condições 

humanas básicas vivenciadas ali, principalmente no que tange aos direitos das mulheres - 

pensou uma teoria da justiça social básica, com foco no desenvolvimento de capacidades para 

que uma pessoa viva de forma digna, em qualquer sociedade que se encontre (NUSSBAUM, 

2012). Ressalta-se que não é uma teoria sobre a natureza humana, contudo uma teoria ético-

normativa, uma vez que formula normas de conduta moral a serem seguidas para se alcançar 

justiça social, assentada sob a previsão constitucional de direitos (Nussbaum, 2012, p.56) e a 

proteção de políticas públicas que efetive a dignidade humana e a vida humana digna (MOTA, 

2016, p. 09). 

Destaca Gough: 

El objetivo de Nussbaum es ofrecer las bases filosóficas para una explicación de los 

principios constitucionales básicos que deberían ser respetados e implementados por 

los gobiernos de todas las naciones, como mínimo indispensable para cumplir la 

exigencia de respeto hacia la dignidad humana. (2007, p. 181). 

Um dos principais pontos que diferenciam a teoria de Nussbaum da teoria de Amartya 

Sem, dá-se pela construção de uma lista de capacidades básicas que devem ser protegidas dentro 

de uma sociedade para que se promova a justiça social. A autora elenca uma lista de dez 

capacidades centrais, a saber 1) vida. 2) saúde corporal, 3) integridade corporal, 4) sentidos, 

imaginação e pensamento, 5) emoções, 6) razão prática, 7) afiliação, 8) outras espécies, 9) 

capacidade para jogar e 10) controle sobre o próprio meio político e material. (NUSSBAUM, 

2012, pp. 53-55) 

O projeto visa debater o direito de orientação sexual de pessoas LGBTI+ enquanto 

direito decorrente da capacidade de afiliação. A definição de afiliação por Nussbaum satisfaz-

se em duas perspectivas: 

a) Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar interés por otros seres 

humanos, participar en formas diversas de interacción social; ser capaces de imaginar 

la situación de otro u otra. (Proteger esta capacidad implica proteger instituciones que 
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constituyen y nutren tales formas de afiliación, así como proteger la libertad de 

reunión y de expresión política.) b) Disponer de las bases sociales necesarias para que 

no sintamos humillación y si respeto por nosotros mismos; que se nos trate como seres 

dignos de igual valía que los demás. Esto supone introducir disposiciones que 

combatan la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, 

religión u origen nacional. (2012, p. 54) 

De modo prático, a afiliação pode ser compreendida como a capacidade que busca uma 

estrutura social mais holística, compassiva e solidária, ao mesmo passo que busca impedir a 

humilhação e o desrespeito decorrente de qualquer discriminação social, inclusive por motivos 

de orientação sexual. Nussbaum não estipula qualquer hierarquia à sua lista, mas chama atenção 

à especialidade da razão prática e da afiliação por serem capacidades de organizar as demais 

capacidades (NUSSBAUM, 2012 p. 60) e levam à busca e proteção da Dignidade Humana (DE 

MATOS e DA SILVA, 2017, p. 176). 

 

3.3 A DIGNIDADE DE LGBTIS+ E O DIREITO DE NÃO HUMILHAÇÃO 

Para propiciar uma investigação mais eficiente do debate em torno da dignidade, esse 

projeto apresenta a busca por uma perspectiva contingencial, a partir dos fatos e vínculos sociais 

que constituem a relação entre o Estado e o indivíduo, identificando práticas políticas e jurídicas 

diante da dignidade de pessoas LGBTI+.  

No que tange a sua relação com a dignidade, Lopes faz a seguinte ponderação:  

Creio que não há nada de questão menor nesse ponto. Nesse ponto, creio que dizer 

algo nesse sentido, que a liberdade individual, inclusive a liberdade sexual é menor 

ou pode esperar, significa colocar a pessoa humana abaixo de objetivos falsamente 

mais altos. O argumento é típico dos que não valorizam a autonomia e acreditam que 

alguém está acima do próprio sujeito para determinar-lhe a vida. O argumento é 

encontradiço entre os que têm convicções religiosas (sejam elas religiosas no sentido 

vulgar, sejam elas convicções políticas com o caráter absoluto da verdade típico das 

convicções religiosas). A falsidade disso está em que essa espécie pressupõe muitas 

vezes um todo universal (‘a sociedade’) que existe acima e fora dos sujeitos que o 

compõem. Ora, a noção de autonomia que fundou o constitucionalismo moderno 

rejeita esta ideia normativa. (...) Logo, não se pode, sem boas razões, submeter a 

autonomia dos sujeitos a fins que ele não escolheu e cuja realização não elimina a 

possibilidade de outros escolherem e realizarem fins diferentes. A liberdade, 

compreendida no limite do respeito simultâneo e compatível com igual liberdade de 

outrem, não é objeto de transação, pois se trata de um fim inerente à própria natureza 

humana, cuja proteção é a razão de um estado de direito constitucional. (2007, pp. 52-

53). 

Ressalta-se que, um dos pressupostos - não o único - da dignidade, fala do respeito ao 

ser humano em si mesmo, sendo inadmissível que este seja usado como meio para satisfação da 

heterogeneidade moral de terceiros, logo, livre de qualquer imposição de alheia a sua vontade 

ou condicionamentos a outras visões de mundo. 
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No que tange ao direito de não ser humilhado, decorrente da dignidade, de acordo com 

Matos (2018, p. 17), “é possível afirmar que o núcleo dessa experiência de humilhação é a 

experiência da incapacidade ou ausência de poder para se autodeterminar”, logo, diz respeito à 

impossibilidade de praticar a própria vontade. Outro ponto que deve ser levado em 

consideração, segundo o autor, está na demonstração de poder daquele que humilha (Ibidem, 

p. 18).  

Embora o autor considere como último elemento da humilhação o prazer da 

demonstração do poder, a hipótese é que, na dimensão Estado-indivíduo, a demonstração de 

prazer nem sempre se faz necessária para caracterizar humilhação, seja por se tratar de prática 

social estrutural, ou pela dificuldade de demonstração decorrente da volubilidade dos discursos 

políticos ou, principalmente, por esse tipo de humilhação ser, sobretudo, decorrente da omissão 

do Estado na proteção da dignidade dessas pessoas.  

De tal modo, concorda-se que a dignidade humana compreende, em um significado 

derivado, o direito de não ser humilhado, todavia, na hipótese desse projeto, humilhação 

também pode ser compreendida pela demonstração de controle sobre a autodeterminação de 

forma ostensiva, de modo comissivo ou omissivo por parte do Estado, possibilitando a 

submissão de sua própria liberdade ao mesmo Estado ou a terceiros. De mesmo efeito, ocorre 

a exclusão da autoridade individual de decidir sobre a nossa própria vida (Ibidem, p. 18). 

 

4 METODOLOGIA 

Os principais métodos empregados na realização da pesquisa serão o método dedutivo 

e o dialético. O método dedutivo será empregado no sentido de que o presente estudo não parte 

de análises jurisprudenciais, ou de dados coletados da realidade acerca da pesquisa, mas, sim, 

da compreensão de conceitos. A dialética corresponde à busca por uma compreensão 

abrangente acerca da realidade, não ignorando os momentos históricos que constituem o objeto 

do projeto. A pesquisa será desenvolvida a partir do método de leitura estrutural para textos 

filosóficos (MACEDO JUNIOR, 2008).  

De modo apriorístico, para que o objetivo seja debatido de forma pontual, porém 

substancial, é necessário apresentar delimitações ao objeto de estudo. Dessa forma, será 

realizado estudo da obra de Ronald Dworkin, Justiça para Ouriços (2012), a fim de 

compreender sua distinção dos domínios da Ética, da Moral, da Moralidade Institucional (ou 

Política) e do Direito, compreendendo sua perspectiva de Moralidade Institucional.  
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Uma vez compreendida aquela divisão, no domínio da Moralidade Institucional, com 

alguns reflexos no domínio do Direito, será analisada a proposta dimensional do conteúdo 

mínimo da dignidade de McCrudden, na obra Human Dignity and Judicial Interpretation of 

Human Rights (2008), com especial atenção à dimensão que corresponde à relação Estado-

indivíduo. A partir daqui toda pesquisa terá como referencial a Relação Estado-indivíduo no 

domínio da Moralidade Institucional. 

Posteriormente será realizado o levantamento bibliográfico acerca da liberdade de 

orientação sexual, a fim de mapear, de forma acadêmica, seu conteúdo, pois, assim, haverá 

substrato para compreender de forma panorâmica a dignidade de pessoas LGBTI+ em 

perspectiva material. Os livros e artigos do Professor Roger Roupp Rios e o livro Sexual 

Orientation and Human Rights (1995) de Robert Wintemute formarão a base bibliográfica 

principal. 

Em seguida, será realizado o estudo sobre a Teoria das Capacidades em Martha 

Nussbaum, a partir das obras "Crear Capacidades" (2012) e "Las Fronteras de la 

Justiça"(2007), com especial atenção à: a) possibilidade do uso da teoria como substrato 

material para o conceito de dignidade, na hipótese de superação do modelo formal kantiano 

atual; e b) análise estrutural da capacidade de afiliação. 

Posteriormente, a hipótese de que “na dimensão Estado-indivíduo, a demonstração de 

prazer daquele que exerce o poder nem sempre se faz necessária para caracterizar humilhação”, 

ocorrerá a partir da análise do ensaio Dignidade Humana, Humilhação e Forma de Vida (2018) 

e dos encontros de orientação com o Professor Saulo de Matos, autor do texto e orientador 

pretendido. 

Finalmente, será feito o confronto da pesquisa desenvolvida, correlacionando a 

liberdade de orientação sexual à capacidade de afiliação. Uma vez harmônicas entre si, o 

resultado do projeto será apresentar os impactos materiais desta correlação para dignidade 

humana de pessoas LGBTI+ na relação do Estado-indivíduo, compreendendo a existência, ou 

não, de responsabilidade por parte do Estado e, havendo, quais as principais obrigações morais 

seriam decorrentes. 

Os autores e obras expressamente apresentados acima, compreendem dados primários 

de pesquisa, acerca do objeto de pesquisa. Todavia, todos os procedimentos metodológicos 

serão acompanhados por fontes secundárias, para servir de auxilio sistemático e crítico. Artigos, 
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periódicos, revistas e livros, impressos e digitais, preferencialmente em português, espanhol e 

inglês, serão utilizados, certificando-se da credibilidade acadêmica. 

 

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

 Na expectativa de executar este pré-projeto, a metodologia narrada acima deverá ser 

realizada dentro do prazo comum estipulado pelo PPGD-UFPA, conforme o seguinte 

Cronograma de Execução: 

ATIVIDADES 
ANO 2019 

M A M J J A S O N D 

Finalização dos Créditos para Qualificação           

Revisão das fontes primárias do pré-projeto           

Levantamento das fontes secundárias e estudo sobre 

Moralidade Política e conteúdo mínimo da dignidade 

          

Levantamento bibliográfico sobre Liberdade de 

Orientação Sexual 

          

Mapear o conteúdo da Liberdade de Orientação 

Sexual  

          

Analisar a justificativa da categoria de capacidades 

como substrato material para o conceito de dignidade 

          

Levantamento das fontes secundárias e estudo sobre 

a Capacidade de Afiliação  

          

 ANO 2020 

J F M A M J J A S O N D 

Finalização dos Créditos para Qualificação             

Redação da Qualificação             

Compreender o direito à não humilhação na 

perspectiva da dignidade das pessoas 

LGBTI+ 

            

Correlacionar o conteúdo da Liberdade de 

Orientação Sexual à Capacidade e notar os 

impactos materiais desta correlação para 

dignidade humana de pessoas LGBTI+ 
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Revisão da Qualificação             

Exame de Qualificação             

Redação da Dissertação             

Revisão da Dissertação             

Defesa da Dissertação             
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