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RESUMO 
 

Este projeto, apresentado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal 

do Pará, é dedicado à elaboração de dissertação de mestrado, cujo tema procurará analisar o 

conceito de dignidade kantiano, a partir da sua aplicação na filosofia política de John Rawls, 

considerando as críticas feitas por Martha Nussbaum e tentando oferecer uma reconstrução 

que consiga dar conta de seus problemas através do exposto por Onora O’Neill. Partindo da 

importância que o valor absoluto dos indivíduos possui na construção da ideia de direitos 

humanos no século XX, o esforço do presente trabalho é verificar se é possível manter a 

concepção kantiana de dignidade como fundamento moral de um sistema de justiça, ou se é 

necessário abandoná-la, levando em consideração a impossibilidade de transferi-la para o 

campo da filosofia política, em virtude de certas limitações, em especial, a exclusão de 

pessoas com deficiência. Para tanto, a pesquisa seguirá alguns passos: no primeiro momento, 

abordará o conceito de dignidade na filosofia de Kant, em especial, em sua parte moral. Em 

seguida, a filosofia kantiana, em especial os conceitos abordados na primeira parte serão 

analisados com referência à filosofia de John Rawls, principalmente no que diz respeito à 

forma como a escolha de seus princípios de justiça pode ser vista como uma versão de 

imperativo categórico, bem como, posteriormente, como o autor desenvolve o seu 

construtivismo kantiano, dele derivando um ideal de pessoa. Após este momento, 

considerando essa construção feita por Rawls, será realizado um estudo da forma como 

Martha Nussbaum critica esse ponto de vista a partir da sua filosofia política, em especial com 

a adoção da teoria das capacidades e de um conceito não kantiano de dignidade, focando de 

forma especial no caso das pessoas com deficiência. Por fim, apresentará uma reformulação, a 

partir de Onora O’Neill, considerando, ainda, uma visão construtivista da ética kantiana, 

assim como em Rawls, mas que não esteja ligada a um tipo de sujeito que depende de 

capacidades racionais específicas e que, em verdade, constrói o conceito de dignidade, em 

conjunto, considerando a autonomia e a qualidade de fim em si mesmo de todos os outros 

seres humanos. A partir disso, a hipótese a qual se chega é a de que a filosofia de O’Neill é 

capaz de apresentar uma opção à forma como a filosofia de Kant é na filosofia política 

contemporânea, apresentando uma leitura que parte da tolerância e que considera os sujeitos a 

partir de sua vulnerabilidade, não havendo mais vinculação com uma concepção idealizada de 

ser humano, tampouco uma ligação específica com um tipo de modelo a ser seguido dentro de 

uma teoria da justiça. O trabalho pertence ao campo do estudo teórico, por meio de análises 



   

de conceitos presentes tanto na filosofia moral, quanto na filosofia política, e utiliza técnica de 

pesquisa bibliográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT  
 
 

This project, presented to the post-graduate program of the Federal University of Pará, is 

dedicated to the elaboration of a master's thesis whose theme will seek to analyze the concept 

of dignity in a Kantian perception, starting from its application in the political philosophy of 

John Rawls, considering the criticisms made by Martha Nussbaum and trying to offer a 

reconstruction that can overcome its problems through the reformulations presented by Onora 

O'Neill. Based on the importance that the absolute value of individuals has in the construction 

of the idea of human rights in the twentieth century, the effort of the present work is to verify 

if it is possible to maintain the Kantian conception of dignity as the moral foundation of a 

system of justice, or if it is necessary abandon it, taking into account the impossibility of 

transferring it to the field of political philosophy due to limitations such as the exclusion of 

people with disabilities. To do so, the research will follow a few steps: first, it will approach 

the concept of dignity in the philosophy of Kant, especially in its moral part, then the Kantian 

philosophy, especially the concepts discussed in the first part, will be analyzed within the 

philosophy of John Rawls, specifically in regards as the way in which the choice of its 

principles of justice can be seen as a version of categorical imperative, as well as, later, when 

the author develops his Kantian constructivism, deriving from it an ideal of person; 

Considering this construction made by Rawls, there will be done an analysis of how Martha 

Nussbaum criticizes this point of his political philosophy, especially considering the adoption 

of the theory of capabilities and a non-Kantian concept of dignity, focusing on in the case of 

persons with disabilities; and, finally, it will be presented a Kantian reformulation made by 

Onora O'Neill, considering a constructivist view of Kantian ethics as well as Rawls, but 

which is not linked to a type of subject that depends on any specific rational capacities and 

which, in fact, builds the concept of dignity together, considering the autonomy and quality of 

the ends-in-themselves of all other human beings. Starting from this, the hypothesis that we 

formulate is that O'Neill's philosophy is able to present us with an alternative option to the 

way Kant's philosophy is comprehended in contemporary political philosophy, formulating a 

reading that starts from tolerance in order to considerer the subjects from the perspective of 

their vulnerability, no longer being linked to an idealized conception of human being, nor a 

necessary link to a specific type of model to be followed within a theory of justice. This work 

belongs to the field of theoretical study, through an analysis of concepts that are present in 

both moral and political philosophy, and uses of an bibliographic research technique to fulfill 

its goals. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa tem por objeto principal o conceito de dignidade kantiano no 

âmbito da filosofia política, enquanto fundamento moral para as teorias da justiça 

contemporâneas, considerando que o tipo de conceito argumentado por Kant, quando aplicado 

à seara ora mencionada, aparentemente, traz problemas de justiça sérios, como a exclusão 

daqueles indivíduos com deficiências mentais severas. O foco aqui, portanto, não será uma 

exegese da teoria de Kant, mas a apresentação de uma reconstrução possível do conceito ora 

em comento. Na pesquisa, será necessário, como conclusão, discutir se essa reconstrução 

consegue suplantar as críticas realizadas. Em suma, o foco mais amplo do trabalho, partindo 

do conceito de dignidade kantiana, é entender se esse conceito ainda consegue funcionar 

como um fundamento seguro para a filosofia política ou se, em função das críticas 

apresentadas, ele precisa ser abandonado.  

A dignidade kantiana, como se verá mais adiante, representou um giro dentro dessa 

noção e foi uma primeira forma de fundamentar o valor absoluto e intrínseco dos seres 

racionais com base em critérios que eram capazes de abarcar a totalidade dos seres humanos, 

sem recorrer a bases teológicas. Exatamente por isso, ela foi responsável por fornecer 

fundamento moral para teorias da justiça de peso, como aquela formulada por John Rawls. No 

entanto, o conceito de “universalidade”, abarcado pela dignidade kantiana, é constantemente 

criticado. Hegel, na interpretação de Wood (1993, p. 215), já criticava a moralidade kantiana 

por considerá-la vazia em seus próprios termos, incapaz de abarcar certos tipos de deveres, o 

que lhe gerava um problema endêmico. Assim, havia uma diferença entre a moralidade, 

contida em teorias como a de Kant e que seria um ideal burguês completamente dissociado da 

vida pública, e a vida ética, que não derivaria de uma moralidade abstrata, mas das relações 

provenientes da própria ordem social. 

O próprio conceito de liberdade hegeliano é formulado também em oposição a uma 

noção kantiana de liberdade, que Kant (2009, p. 347-349) denomina de liberdade positiva e 

Honneth (2015, p 83) de liberdade reflexiva. Isso porque esse tipo de liberdade, que tem por 

base a autolegislação, não leva em consideração a relação entre o indivíduo e as instituições 

que o cercam. Ao lado a ausência de uma legislação externa, deve haver, também, uma 

possibilidade de realização dos fins do ponto de vista comunitário (HONNETH, 2015, p 

83/84).  
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Esse tipo de crítica, que também é feita por teorias de base aristotélica que, ao lado 

dos defeitos provenientes de um suposto caráter abstrato e formalista, também acusam a 

filosofia kantiana de não ser capaz de fornecer critérios que sejam, de fato, capazes de abarcar 

a totalidade dos seres humanos. Em função disso, restam excluídas pessoas com debilidades 

severas que não são capazes de se encaixar no conceito de “ser humano” que a teoria kantiana 

prescreve. Isso porque essa noção, na filosofia de Kant, seria vinculada a um tipo de 

racionalidade idealizada que não consegue ser alcançada por todos os seres humanos de forma 

igual1.  

Com isso em mente, essas teorias afirmam que seria necessário abandonar o conceito 

de dignidade kantiano em favor de um que fosse capaz de abarcar outras manifestações da 

vida humana. Contudo, seria esse passo realmente necessário? Contemporaneamente, ao lado 

daquelas teorias de justiça que afirmam ser necessário abandonar a dignidade kantiana como 

um fundamento, existem alguns autores que buscam reconstruir conceitos da filosofia 

kantiana afastando-se, em alguns pontos, da teoria original, a fim de considerar os pontos 

fundamentais dos conceitos de Kant à luz de novos problemas.  

Esta pesquisa parte exatamente da premissa de que essas reconstruções são possíveis e 

capazes de responder, de alguma forma, aos problemas da filosofia kantiana. A hipótese a ser 

abordada aqui, portanto, é a de que é possível manter as bases kantianas do conceito de 

dignidade e, ao mesmo tempo, responder às críticas que são feitas a essa noção. Nesse 

sentido, não seria necessário abandonar completamente a noção de dignidade kantiana.  

O presente trabalho resolveu adotar a perspectiva de trabalhar com autores específicos, 

vez que isso possibilita uma delimitação bibliográfica mais acurada, com a possibilidade de 

apresentar com mais rigor as teorias escolhidas. Isso, também, ajuda na limitação do escopo 

do trabalho, a fim de que não se corra o risco de tornar a pesquisa demasiado ampla. Em 

função disso, existem quatro referenciais teóricos básicos que sustentam a pesquisa a ser 

desenvolvida. O primeiro deles é a teoria moral e, em especial, o conceito de dignidade de 

Kant. Esse é o pano de fundo do trabalho e o conceito do qual a pesquisa parte. Em segundo 

lugar, a teoria da justiça utilizada para analisar as consequências do conceito de dignidade 

kantiano foi a de Rawls. Ainda no âmbito da teoria da justiça, as críticas desenvolvidas por 

 
1 Ao lado da teoria de Nussbaum (2013), fundamentação teórica dessa pesquisa, as teorias de MacIntyre (2007) e 
Finnis (1998), ambos de base aristotélica, apresentam críticas ao caráter idealizado da racionalidade kantiana.  
Todos esses autores divergem, por óbvio, nas demais fundamentações teóricas de sua teoria. Enquanto 
Nussbaum (2013) se define, por exemplo, como uma aristotélica-marxista, Finnis (1998) possui uma 
fundamentação aristotélica-tomista. A crítica à forma de racionalidade kantiana, contudo, é comum a todos.  
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Nussbaum foram escolhidas como terceiro referencial teórico. Por fim, a quarta autora, Onora 

O’Neill, volta para a teoria kantiana propriamente dita e tenta reconstruí-la.  

O referencial teórico escolhido parte, portanto, de alguns pressupostos, que serão 

melhor desenvolvidos no tópico de metodologia, mas que precisam ser aclarados desde já. 

Um desse pontos é a escolha de uma área específica, a fim de limitar a amplitude do trabalho. 

Tornar-se-ia impossível trabalhar com uma crítica que não versasse sobre uma única área. 

Aqui, optou-se pela filosofia política, porque entendeu-se que nessa seara os prejuízos da 

exclusão dos sujeitos de uma comunidade moral tornam-se mais evidentes. Além disso, nesse 

campo, encontra-se, talvez, uma das teorias de base kantiana mais importante do século 

passado, a teoria da justiça de Rawls. No mais, entende-se que somente os autores aqui 

escolhidos já dão um ônus argumentativo considerável para essa pesquisa.  

Com todos esses pressupostos e escolhas metodológicas em mente, a divisão do 

trabalho será feita em quatro partes, o que será explicitado no tópico dedicado ao sumário. Na 

primeira, será abordado o conceito de dignidade kantiana, tanto a partir do que o próprio autor 

escreveu sobre o conceito, quanto a partir de autores comprometidos com uma exegese de sua 

teoria. Na segunda parte, a teoria rawlsiana será exposta. Rawls possui uma teoria bastante 

profunda e que trata de inúmeros assuntos, incluindo questões de economia, sistema de 

mercado e direito internacional. Aqui e na pesquisa a ser desenvolvida, contudo, serão 

tratados somente aqueles pontos que têm relação com a teoria kantiana. Além disso, a forma 

como Rawls (1980, 2016) argumenta a essa filosofia faz parte de uma forma específica de 

teorização denominada de construtivismo kantiano. Dessa forma, a teoria kantiana também 

será apresentada do ponto de vista da visão de Rawls.  

Na terceira parte, será feita a apresentação da crítica de Nussbaum (2013). Tanto na 

sua rejeição à filosofia de Kant quanto o seu desenho normativo alternativo a esta concepção 

serão apresentados, demonstrando como a mudança na fundamentação moral pode, portanto, 

gerar instituições mais inclusivas. Na última parte, será apresentada a teoria de Onora O’Neill, 

especialmente, no tocante às mudanças que esta introduz na teoria kantiana original e as 

soluções que ela apresenta às críticas apresentadas. Por último, será apresentada, na versão 

final do trabalho, uma análise se, de fato, a teoria de O’Neill é capaz de superar as críticas 

apresentadas.  

Com essas quatro etapas, este trabalho tentará, portanto, analisar se é possível manter 

o conceito de dignidade kantiano como fundamento moral de teorias da justiça 

contemporâneas ou se é necessário, como alguns autores argumentam, abandonar tal ideia.  
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 
 

2.1 Dignidade, humanidade e autonomia: 
 

A dignidade, enquanto conceito que se aplica à valoração do ser humano, está presente 

na história das ideias desde a Antiguidade. Nessa época, segundo McCrudden (2008, p. 656-

657), existiam duas formas de conceituar a dignidade. A primeira era voltada para a noção de 

honra ou posição política. Nesse caso, a dignidade não  dizia respeito à pessoa, mas sim ao 

cargo ocupado por esta, tornando-se contingente e não universal. O segundo significado pode 

ser encontrado em alguns textos de Cícero e trata de um valor que é concedido em função de 

características intrínsecas ao ser humano. Na Idade Média, essa ideia ganha contornos 

religiosos. A dignidade é conferida ao ser humano, mas em função da sua posição na criação 

divina.  

Kant abandona as duas visões anteriores de dignidade. Esse conceito geralmente é 

argumentado no autor a partir  das noções de fim em si mesmo e  de humanidade.  Essas duas 

noções estão de acordo com a segunda formulação do imperativo categórico, bem como por 

meio da terceira formulação que, como se explicitará mais adiante, é denominada de fórmula 

da autonomia. Em função disso, a filosofia kantiana é um dos principais fundamentos da 

dignidade enquanto autonomia (MCCRUDDEN, 2008, p. 659-660). 

A fórmula ora referida é a que Kant (2009, p. 243) argumenta na segunda fase de 

derivação do imperativo categórico. A fim de entender como Kant (2009) compreende esse 

conceito, faz-se necessário explicar o seu caminho argumentativo na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, texto onde o autor expõe a ideia de dignidade. O objetivo central da 

obra ora citada é encontrar um fundamento que possa informar a lei moral e que seja 

destituído de qualquer elemento material ou empírico. Essa lei moral, válida para todos os 

seres racionais, primeiro é derivada a partir do senso comum, no que Kant (2009, p. 131- 

133), eliminando os motivos egoístas e as consequências da ação, chega tão somente à forma 

da lei, isto é, à universalidade.  

Dessa maneira, o ser humano, quando age por dever, deve enxergar a ação como 

válida de forma universal, sem que a sua máxima seja incoerente em termos lógicos ou 

indesejável. Com essa conclusão derivada do senso comum em mente, Kant (2009, p. 87) 

parte para a segunda seção da obra ora referida e passa a explicar o princípio descrito com 

base em pressupostos filosóficos. 
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Como dito anteriormente, o que Kant (2009, p. 69/71) propõe, portanto, é encontrar 

princípios puros, que não dependem de fundamentações a posteriori. Esses princípios puros 

da moralidade são aqueles responsáveis por guiar o homem de forma mais certa em direção 

ao conceito de bem, tendo em vista que a razão aqui reconhece o seu valor absoluto, isto é, 

sua dignidade, e consegue se sobressair aos meros conceitos empíricos.  

A fim de estabelecer como a razão extrai as regras de moralidade, Kant (2009, p. 183-

185) começa a analisar a razão prática. A natureza atua segundo leis, sob a representação das 

quais o ser racional age, ao que se pode denominar de vontade. A razão prática é a faculdade 

de derivar ações de leis. A razão pode ser sempre conforme as leis, isto é, objetivamente e 

subjetivamente válida, ou pode ser que haja certas molas propulsoras que atuam na esfera 

subjetiva e, portanto, fazendo com que a vontade nem sempre esteja conforme a lei. Nesse 

segundo caso, a determinação da vontade se chama “necessitação”. A representação do 

princípio que gera a necessitação é o mandamento. A fórmula do mandamento é o imperativo. 

A todos os imperativos subjaz a noção de dever, tendo em vista a necessidade de conformar a 

vontade à lei. Aquilo que determina a vontade de acordo com a razão é bom, em 

contraposição à determinação meramente subjetiva, que diz respeito ao conceito de 

“agradável”. 

A vontade boa é determinada por leis, na esfera objetiva, mas nem sempre está de 

acordo com estas na esfera subjetiva. É nisso que reside a diferença entre a vontade divina e a 

vontade humana, e o conceito de natureza humana corruptível (KANT, 2009, p. 185-189). 

Os imperativos, por sua vez, são divididos em hipotéticos e categóricos. Todos os 

imperativos representam uma vontade que é de acordo com o dever e, portanto, boa. A 

diferença reside naquelas ações que são boas em função de algo ou que são boas por si 

mesmas. Os primeiros são chamados em imperativos hipotéticos, e os segundos de 

imperativos categóricos Os imperativos, assim, demonstram quais ações seriam boas 

considerando uma vontade que nem sempre segue aquilo que é bom. (KANT, 2009, p. 189).  

Os imperativos hipotéticos podem tratar sobre fins gerais ou sobre a felicidade, em 

específico. Em relação a esse último tipo de imperativo, contudo, há um problema de 

delimitação, já que a felicidade não pode ser reduzida a um único conceito que seja válido de 

forma universal. Os imperativos categóricos, que possuem o status de lei, por outro lado, não 

se referem a qualquer fim específico a ser alcançado (KANT, 2009, p. 189-191).  

O imperativo categórico é o único que depende da lei prática, tendo em vista que a sua 

realização não tem por fundamento a mera vontade do sujeito. Assim, os outros imperativos 
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têm por base um raciocínio analítico, enquanto o tipo em comento possui uma estrutura 

sintética-prática a priori (KANT, 2009, p. 211). 

 Os imperativos hipotéticos não possuem um conteúdo pré-determinado, tendo em 

vista a sua referência a um fim que ainda não foi definido pelo sujeito. O imperativo 

categórico, por outro lado, contém apenas a máxima de obediência à lei que, por sua vez, não  

se refere- a qualquer restrição. Assim, dado que a lei não tem conteúdo baseado em questões 

empíricas e nem depende de qualquer fim do sujeito, então, ela será a legalidade universal, ou 

seja, age apenas segundo a máxima pela qual possas, ao mesmo tempo, querer que ela se 

torne uma lei universal (KANT, 2009, p. 213-215).  

A universalidade também se refere a um determinado modo de existência das coisas, 

segundo uma lei da natureza. Assim, o imperativo também pode ser formulado da seguinte 

maneira: age como se a máxima de tua ação devesse se tornar por tua vontade uma lei 

universal da natureza (KANT, 2009, p. 215). 

Kant (2009, p. 215-217) apresenta, então, quatro exemplos dos quais depreende-se 

que, nesse primeiro passo, as máximas não podem apresentar qualquer contradição, seja ela 

interna ou externa. A aplicação da lei moral e o seu caráter universal, não excluem que 

existam, no momento do seu cumprimento, exceções feitas pelo sujeito. Isso, para Kant, 

(2009, p. 237) não representa um problema, vez que, em parte, a vontade do homem é 

completamente de acordo com a razão, mas em outra está sujeita às inclinações. Assim, o 

homem liga a sua vontade, sempre sujeita à inclinações, com o conceito de lei moral de forma 

totalmente a priori. Aqui, portanto, as leis são puras na medida em que dizem respeito à 

relação da vontade consigo mesma sem considerar quaisquer elementos empíricos. 

O que serve como fundamento a uma vontade, enquanto faculdade de agir em 

conformidade com a representação das leis, é o fim que, dado pela razão, é igual em todos os 

seres racionais. Aqui há, contudo, uma distinção entre aqueles fins meramente subjetivos e 

que são meras molas propulsoras e os fins objetivos que funcionam com base em motivos e 

que podem valer para todo o ser racional (KANT, 2009, p. 237).  

Os fins subjetivos são materiais e relativos ao que agrada o sujeito em determinadas 

circunstâncias. Esses fins são os que fundamentam os imperativos hipotéticos. Aquilo que é, 

contudo, um fim em si mesmo e não depende de qualquer princípio empírico é o que funciona 

de fundamento para o conceito de dever. O que funciona como fim em si mesmo é o homem, 

enquanto ser que não pode ser utilizado segundo a mera vontade alheia. Os seres racionais, 

portanto, ao contrário dos objetos das inclinações, possuem um valor incondicional (KANT, 

2009, p. 239).  
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Caso o ser humano não fosse considerado como um fim absoluto então não haveria 

qualquer razão para um princípio prático supremo. Assim, a lei prática deve fazer do fim em 

si mesmo um princípio objetivo, cujo fundamento é a natureza racional. Isto posto, o 

imperativo categórico pode ser formulado da seguinte maneira, no que diz respeito à sua 

matéria: age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto na tua pessoa, quanto na pessoa 

de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio (KANT, 

2009, p. 243).   

Aqui também, assim como na formulação anterior, Kant (2009, p. 245 e ss.) aborda 

quatro exemplos que têm por função demonstrar que esse princípio funciona como uma 

limitação da esfera de liberdade do sujeito, e não é tomado a partir de um conceito subjetivo 

de homem ou de fim, mas sim de forma objetiva, isto é, como uma lei proveniente da razão 

pura que cria um espaço de delimitação para fins subjetivos.  

Assim, a lei prática encontra o seu fundamento objetivo na forma da lei universal e 

necessária, segundo a primeira formulação do imperativo categórico e de forma subjetiva no 

fim, sendo o sujeito deste o ser racional enquanto detentor de humanidade. Desse raciocínio 

Kant extrai uma terceira formulação, que funciona como uma condição de adequação da 

máxima com a legislação prática universal: age de tal maneira que a vontade pela sua 

máxima possa se considerar a si mesma, ao mesmo tempo, como uma legisladora universal 

(KANT, 2009, p. 251) 

Isso significa que somente aquelas máximas que o sujeito dá a si são legítimas 

segundo a razão prática. Assim, o sujeito é soberano e súdito da lei moral. Dessa forma, aqui, 

o ser racional poderia pensar de acordo com uma legalidade e considerando um fim supremo, 

mas não havia nada pressuposto acerca da vontade para obedecer às leis da razão prática 

(KANT, 2009, p. 261).  

A forma como a vontade se adequa a esses princípios de forma completa só ficará 

clara na segunda crítica, mas, aqui, já se tem a diferença na determinação da vontade entre o 

imperativo categórico e o hipotético. A vontade, que é soberana, não pode estar sujeita a 

quaisquer fins derivados da inclinação, tendo em vista que estes sujeitam-se a leis de 

limitação da vontade, o que tiraria da mesma o status de soberana (KANT, 2009, p. 257).  

É essa vontade enquanto legisladora universal que confere a incondicionalidade do 

imperativo categórico, vez que, através dela, é que se pode pensá-lo como livre de todas as 

inclinações. É a isso que Kant (2009, p. 259) dá nome de “autonomia”. É somente a partir 

desse conceito que a lei moral consegue se libertar das inclinações, porque ela não procura 
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mais a sua razão de existir, como acontecia anteriormente, fora do sujeito, mas sim neste 

enquanto ser racional.  

Desse conceito de autonomia, surge o do reino dos fins, ou seja, uma ligação 

sistemática entre os seres racionais por meio de leis comuns que, por obedecerem à legalidade 

universal, não estão atadas à particularidade de cada um. Essa lei, por sua vez, aduz que os 

seres racionais devem se tratar sempre ao mesmo tempo como um fim, nunca meramente 

como um meio. O homem pertence ao reino dos fins como súdito e soberano, na medida em 

que impõe leis a si mesmo e não pode se submeter à legislação de mais ninguém. Assim, a 

liberdade confere ao homem a capacidade de, abstraídas todas as amarras empíricas,  tornar-

se soberano do reino dos fins (KANT, 2009, p. 259).  

Assim, aquilo que determina a moralidade deve estar em estreita conexão com o que 

for possível no reino dos fins. Como a natureza humana não está sempre de acordo com as 

determinações que na vontade humana dá, então, há aqui o dever, que se aplica a todos no 

reino dos fins. A necessidade de agir segundo o dever, por sua vez, não é pautada em qualquer 

sentimento empírico, mas tão somente na relação de legalidade e de fim em si mesmos dos 

indivíduos que ocorre não por qualquer coisa que se possa alcançar a partir disso, mas sim 

porque o ser humano possui dignidade, que pressupõe a autonomia (KANT, 2009, p. 263). 

Assim, tudo o que no reino dos fins for objeto da inclinação ou dos sentidos terá 

meramente um preço e um valor relativo. Mas, ao contrário, aquilo que provier de uma lei que 

o homem dá a si mesmo terá dignidade e, portanto, valor absoluto. Somente a humanidade, 

enquanto possível de moralidade, ou seja, a personalidade, é capaz de fazer com que o homem 

seja um fim em si mesmo (KANT, 2009, p. 265).  

Aquilo que a razão impõe à vontade como dever e, portanto, como boa vontade, possui 

um valor intrínseco, isto é, não em função de alguma realização específica, mas sim somente 

enquanto dever em si. Isso pode ser argumentado a partir da moralidade precisamente porque 

somente através desta é possível argumentar a ideia de reino dos fins e conferir ao homem a 

sua participação neste (KANT, 2009, p. 265).  

Assim, a autonomia funciona como um fundamento do valor absoluto dos seres 

racionais. É, portanto, a forma de legislação que confere valor absoluto ao homem. Da divisão 

e das formulações sucessivas feitas por Kant (2009, p. 269), não se deve inferir, contudo, que 

existam várias leis morais, mas sim apenas uma que, no entanto, possui três faces. A primeira 

é em relação à sua forma, que diz respeito à necessidade de se adequar à uma legislação 

universal e da natureza. A segunda, que representa um fim que limita todos os outros e que, 

nesse caso, é o ser racional enquanto fim em si mesmo. E a terceira face que é a determinação 
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completa da máxima por meio de uma vontade que consegue se coadunar com os fins dos 

demais indivíduos dentro do reino dos fins.  

A dignidade kantiana é, portanto, pautada em alguns pressupostos básicos. Em 

primeiro lugar ela encontra-se no campo da moralidade. É desenvolvida em uma 

argumentação na qual Kant não está lidando com questões de política ou de deveres jurídicos. 

Aqui, o foco é a forma de relacionamento entre indivíduos e a dignidade torna-se um 

pressuposto de respeito entre eles. É por isso que Nussbaum (2013, p. 15-16) acha inusitado 

Rawls basear-se tão somente na moralidade kantiana. A filosofia política de Kant (2010), por 

outro lado, não é necessariamente vinculada à sua teoria moral e possui outros critérios de 

delimitação, como a independência e a liberdade. É objeto de discussão dentro da doutrina 

especializada2 no autor se, de fato, é possível ligar essas duas searas e em qual medida. 

Assim, não necessariamente a forma como o conceito de dignidade é argumentado por Kant 

pode ser transposta, sem que haja uma série de prejuízos, para a seara da teoria política. Isso é 

importante e a pergunta central da pesquisa tomará por base esse ponto, em específico.  

Em segundo lugar, a dignidade funciona como um valor absoluto que é conferido não 

em função do mero funcionamento físico do indivíduo, ou da sua capacidade de desejar, mas 

sim porque o ser humano pode ser pensado com um certo nível de racionalidade. O ato de 

pensar o homem a partir de uma perspectiva racional é tratado por Kant (2009) na terceira 

seção da Fundamentação e retorna na Crítica da Razão Prática. Para o filósofo é possível 

pensar o ser humano como pertencente a dois mundos. O primeiro deles, mundo fenomênico, 

diz respeito à sensibilidade, isto é, aos fenômenos empíricos. O segundo mundo, noumênico, 

pertence ao entendimento e é inalcançável pelos sentidos. O ser humano, portanto, pensa-se 

como vinculado à causas naturais, enquanto ser que pertence ao fundo fenomênico, mas 

enquanto inteligência consegue imaginar-se no mundo noumenico. Com base nisso, na 

Crítica da Razão Prática, Kant (2015) prova a liberdade do ser humano a partir da relação 

entre esses dois reinos. O homem é livre porque pertence, também, ao mundo das coisas em si 

e, por conta disso, é capaz de libertar-se das causas empíricas e pensar em uma lei moral para 

si.  Assim, quer essa racionalidade seja voltada para a mera determinação de princípios do 

agir, quer seja pautada na possibilidade de realização da lei moral, ela está presente na 

 
2Acerca desse ponto verificar Kant on Law and Justice, de Arthur Ripstein, contido em The Blackwell Guide to 
Kant’s Ethics. Também de Arthur Ripstein recomenda-se, para essa discussão, Force and Freedom. Isso também 
é mencionado por Otfried Höffe em ‘Even a Nation of Devils Needs the State': the Dilemma of Natural Justice, 
texto no qual ele apresenta a sua versão dos fundamentos do Estado em Kant.  
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determinação do ser humano enquanto possuidor de valor absoluto. Isso é essencial para que 

se entenda a crítica de Nussbaum (2013).  

Em terceiro lugar, esse conceito de dignidade será, em Rawls (2016, 1980), encaixado 

em uma interpretação específica da filosofia kantiana, denominado de “construtivismo”. 

Rawls (2016, p. 320), portanto, não tem por pretensão de, e isso fica claro no Uma teoria da 

Justiça, simplesmente aplicar o que aqui foi explicado a um certo tipo de esquema de justiça, 

mas reinterpretar a teoria kantiana de modo que ela possa servir como fundamentação moral a 

tal tipo de esquema. Com isso em mente, faz-se necessário, então, entender como a filosofia 

de Rawls (2016, 1980) compreende a filosofia kantiana e a aplica.  

 

2.2 Justificativa 
 

O trabalho pretenderá apresentar uma teoria que seja capaz de superar os problemas 

que advém, exatamente, desse conceito de dignidade kantiano ora apresentado. Conforme 

notou-se no exposto acima, a noção kantiana pressupõe um racionalismo idealizado, sendo a 

dignidade humana vinculada a este. Assim, a dignidade, aqui, é apresentada a partir de uma 

certa característica inerente a todos os sujeitos, independente de questões históricas ou 

culturais.   

A justificativa do presente trabalho parte, considerando o conceito de dignidade, de 

três perguntas centrais, que buscarão demonstrar porque a presente pesquisa é relevante: 1. 

Por que é importante estudar dignidade?; 2. Qual a relevância de analisar um conceito 

filosófico como fundamento da dignidade? e 3. Por que estudar a dignidade a partir dos 

referenciais aqui adotados, notadamente, a filosofia de Kant?   

Começando, então, pela primeira pergunta é importante ressaltar que, de acordo com 

McCrudden (2008, p. 664) a dignidade humana vem sendo utilizada, tanto no contexto de 

documentos internacionais quando no direito doméstico, como um conceito chave. Já durante 

a formulação dos documentos de direitos humanos contemporâneos, como a Declaração 

Internacional dos Direitos Humanos (doravante DUDH), Jacques Maritain, importante 

filósofo no contexto da construção dos diplomas do pós-guerra, usou essa noção como ponto 

central das relações sociais e políticas dos homens, tomando a dignidade como fato. Nesse 

sentido, a dignidade não é vista de um ponto meramente individual, mas como um dos 

elementos para a construção de um bem comum (MCCRUDDEN, 2008, p. 662). 
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Nas três primeiras décadas do século XX, a dignidade passou a ser incorporada nos 

textos constitucionais, tendo por base influências teóricas diversas, de acordo com o contexto 

político de cada Estado. Esse crescimento acelerou-se após o fim da segunda guerra mundial 

(MCCRUDDEN, 2008, p. 664). Sarmento (2016, p. 13-14) ressalta que a dignidade funciona 

como ponto central de quase todos os diplomas de direito internacional, bem como na maior 

parte das constituições vigentes, funcionando como um conceito chave mesmo naqueles 

países nos quais não é presente de forma expressa no texto constitucional. Ele também é 

central na argumentação das Cortes Internacionais de direitos humanos e é utilizada como 

fundamento argumentativo da atuação de diversos Estados na seara internacional. 

Mesmo antes da segunda guerra mundial e da DUDH, a dignidade já aparecia nos 

rascunhos de inúmeros textos de direitos humanos incluindo, por exemplo, a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem. A DUDH, contudo, forneceu uma das maiores 

fontes de interpretação e uso do conceito de dignidade. No dispositivo internacional este 

conceito é utilizado duas vezes no preâmbulo e uma no artigo primeiro, bem como em 

diversos artigos sobre questões específicas, como direito à segurança social e direito ao 

trabalho (MCCRUDDEN, 2008, p. 665-667).  

Também é importante ressaltar, na senda do raciocínio de McCrudden (2008, p. 667), 

que a dignidade também se tornou relevante, no âmbito internacional, através da sua 

incorporação nas Convenções de Genebra. Aqui, a proteção versa especificamente sobre o 

direito humanitário em tempos de guerra e a forma de tratamento de civis e combatentes 

feridos. Essas convenções também deixam clara a proibição de tratamento desumano e 

humilhante, dada a necessidade de respeito à dignidade humana.  

Após a década de 40, a maior parte dos diplomas internacionais incorporou, conforme 

já fora citado brevemente, em contextos gerais e específicos, o conceito ora em comento. O 

direito ao trabalho e a convenção sobre escravidão ganharam uma base pautada nessa noção, 

assim como a maior parte das convenções ulteriores, que em seu preâmbulo trouxeram este 

conceito. Dada essa centralidade do conceito de dignidade, a Assembléia Geral das Nações 

Unidas determinou que qualquer novo instrumento de direito internacional deveria, na sua 

confecção, levar em consideração o desenvolvimento e respeito à dignidade humana 

(MCCRUDDEN, 2008, p. 668/669).  

McCrudden (2008, p. 672/673) afirma que houve uma convergência histórica entre a 

época de incorporação do conceito de dignidade humana em todos os níveis de proteção de 

direitos humanos. Assim, a inclusão deste conceito nas cartas constitucionais ocorreu na 

mesma época da sua inclusão em diplomas globais e regionais. Isso ocorreu, principalmente, 
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por conta de influências socialistas e católicas, e teve seu crescimento acentuado com o fim 

das ditaduras europeias  bem como  a queda do mundo de Berlim. 

No contexto pátrio, esse conceito foi incluído como um dos fundamentos da república 

brasileira, elencado especificamente no inciso III do artigo primeiro da Constituição Federal 

de 1988. Dessa maneira, assim como nos diplomas internacionais, a dignidade funciona como 

um princípio que informa como todo o restante do ordenamento jurídico deverá funcionar. 

Nesse sentido, Sarmento (2016, p. 15) ressalta o número impressionante de decisões das 

Cortes superiores brasileiras que utilizaram como parâmetro decisório o conceito de 

dignidade: 

 
Só no Supremo, por ocasião da finalização da 2ª edição dessa obra, eram 
nada menos do que 315 acórdãos, 2.940 decisões monocráticas e 89 decisões 
da presidência invocando o princípio. No STJ, por sua vez, foram 934 
acórdãos e 28.544 decisões monocráticas. Essas cifras são ainda mais pálidas 
quando comparadas aos números espantosos do TST: nessa corte superior, 
há menção à “dignidade humana” ou à “dignidade da pessoa humana” em 
nada menos do que 103.372 acórdãos e 8.003 decisões monocráticas! Isso 
corresponde a quase 4% de todas as decisões proferidas pelo referido 
tribunal, disponíveis no seu sítio eletrônico de pesquisa.  

 

Assim, nota-se que a dignidade humana funciona como um conceito basilar no direito 

brasileiro, ao que o STF entende que ela funciona como um valor-fonte que irradia por todo o 

ordenamento jurídico. Dessa forma, a dignidade é um conceito importante no tocante à forma 

como os direitos humanos vêm sendo argumentados no pós-guerra, apesar de justificar o uso 

desse conceito pelos tribunais e em todas as suas acepções, a partir da filosofia kantiana, não 

ser o foco desse trabalho. Assim, essa noção é o fundamento principal da concessão desses 

direitos e é o que resguarda o indivíduo perante os desmandos do Estado. Sarmento (2016, p. 

15) ressalta o quanto isso representa um avanço civilizatório na história humana, bem como a 

faceta positiva desse movimento. A dignidade, assim, confere um núcleo específico de 

proteção. 

Impõe-se, contudo, um questionamento central diante de tal importância: o que é a 

dignidade humana? Sarmento (2016, p. 16) destaca que não há consenso em relação ao 

conteúdo que esse princípio possui. Isso porque essa crescente incorporação do conceito de 

dignidade não foi linear na forma de conceber essa ideia, de forma que diferentes abordagens 

a este conceito podem ser notadas. Conforme afirma McCrudden (2008, p. 675), as 

jurisdições usam o conceito de dignidade como “um compreensivo ponto de vista moral”, o 



   17 

que torna o conceito de dignidade complexo, por envolver relações humanas em diversos 

níveis.  

Em outras palavras: existem divergências muito profundas, na contemporaneidade, 

para que seja possível obter somente um conceito de dignidade. Sarmento (2016, p. 16) 

ressalta que, se de um lado, isso é positivo, pois não há um fechamento do núcleo de proteção 

que o princípio pode fornecer, também há prejuízos em relação a sua aplicação. O autor ora 

citado ressalta que a dignidade pode ajudar a fundamentar pontos de vista tão diversos quanto 

aqueles que pregam a autonomia e heteronomia dos indivíduos, isto é, a sua liberdade de 

escolher seus fins ou a imposição de um determinado modelo de vida.  

- Há também diferenças em relação à forma de incorporação do conceito de dignidade, 

isto é, se essa compõe o preâmbulo do texto ou se é utilizada como um princípio geral, por 

exemplo. McCrudden (2008) considera, ainda, as diferentes searas em que a dignidade é 

abordada dentro do contexto de direitos humanos, fundamentando questões como: liberdade 

de expressão, direitos das mulheres e liberdade religiosa, e em cada um desses contextos a 

dignidade é tomada em uma extensão diversa. 

Assim, durante as negociações para a confecção da DUDH, o foco no uso deste 

conceito era encontrar um elemento que fosse capaz de fornecer um substituto teórico para 

uma falta de consenso entre os Estados, para que estes se convencessem que a DUDH era 

coerente com as suas visões de direitos humanos. Para que uma teoria alcançasse esse status 

ela precisaria: 1. ser coerente em relação aos direitos que a compõe; 2. Sensível às diferenças 

regionais; 3. Que considere o indivíduo em sua posição tanto social quando individual; 4. Que 

não dependa exclusivamente da autonomia estatal; 5. Não ideológica; 6. humanística; 7. 

adaptável às mudanças históricas (MCCRUDDEN, 2008, p. 677) 

Não havia base teórica que desse conta de um consenso desse nível. Por conta disso, 

Jaques Maritain propôs que os Estados não deveriam concordar substancialmente sobre a 

dignidade humana, mas apenas formalmente sobre os pontos que a promovem ou 

desrespeitam. Assim, a discussão não era “porque” a prática X é errada, mas somente a 

determinação que a prática X é errada. Nesse sentido, a dignidade humana foi incluída em 

todos os pontos do texto da DUDH nos quais a falta de uma teoria comprometeria o texto. 

Nesse sentido, portanto, a dignidade funcionaria como um “placeholder”3. Nesses pontos da 

 
3“Placeholder é um determinado atributo que é utilizado como uma ferramenta para indicar o que deve ser 
utilizado naquele espaço em específico, nesse caso, o conceito de dignidade é utilizado como uma ferramenta 
para indicar o que deve ser utilizado para preencher uma determinada garantia. Ao contrário do uso corrente do 
termo, contudo, a dignidade, aqui, possui, desde já, uma determinada carga semântica.. 
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DUDH os Estados estão habilitados para incluírem os seus entendimentos sobre as matérias 

das quais a dignidade trata. Ao contrário, contudo, do conceito comum de “placeholder” a 

dignidade carrega alta carga semântica, de acordo com a interpretação que os Estados lhe 

conferem (MCCRUDDEN, 2008, p. 678). 

Nota-se, portanto, a importância de haver um fundamento para a dignidade que seja 

capaz de informar, da melhor forma possível, um conteúdo mínimo para esse princípio. Aqui, 

em específico, a seara escolhida para tal fundamentação foi a teórica. A teoria kantiana servirá 

como chave de interpretação para o conceito de dignidade kantiano. Isso leva à terceira e 

última pergunta aqui proposta, isto é, por que é relevante estudar, especificamente, a 

fundamentação kantiana da dignidade humana? Isto é, dentre tantas correntes filosóficas, por 

que discutir especificamente, a kantiana? Sobre isso talvez seja elucidativo analisar a 

jurisprudência pátria, mais notadamente, o Supremo Tribunal Federal (doravante STF).  

Conforme dito anteriormente, a dignidade é um conceito basilar nos julgamentos da 

Corte ora citada. Nesses julgamentos é possível observar, ainda, que a dignidade é 

argumentada a partir de um referencial kantiano. Em decisões importantes, como no 

julgamento da ADI 4.439/DF, que trata sobre a legalidade do ensino religioso para crianças, é 

possível visualizar tal influência. Em seu voto no julgamento ora citado o Ministro Luiz Fux 

afirma:  

 

E o que a Lei e a Constituição Federal propõem? Que a criança vá formando 
a sua consciência paulatinamente, de acordo com suas próprias convicções. 
Isso está encartado até no núcleo da dignidade da pessoa humana, na visão 
kantiana, porque Kant afirmava que a dignidade está, acima de tudo, na 
autodeterminação(Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.439/DF. 
Supremo Tribunal Federal. Relatoria de: Luiz Roberto Barroso. Data de 
julgamento: 29 de setembro de 2017. Data de Publicação: 21 de junho de 
2018.) 

 
Na senda do mesmo raciocínio, o Ministro Luiz Roberto Barroso, no voto do Recurso 

Extraordinário 580.252/MS, que trata sobre a responsabilidade estatal para com o tratamento 

de indivíduos encarcerados, afirma que:  

 

A terceira e última razão para afastar a aplicação da reserva do possível se 
liga justamente ao valor intrínseco dos seres humanos. Dele decorre um 
postulado antiutilitarista, que se manifesta no imperativo categórico kantiano 
do homem como um fim em si mesmo, e não como meio para a realização 
de metas coletivas ou projetos pessoais de outros. Esse postulado impede 
que preocupações com a saúde financeira dos Estados possam ser utilizadas 
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para negar aos presos a compensação pelos danos morais, ao argumento de 
que os recursos deveriam ser destinados à reforma do sistema 
prisional(Recurso Extraordinário nº 580.252/MS. Supremo Tribunal Federal. 
Relatoria de: Ministro Teori Zavascki. Data de julgamento: 16 de fevereiro 
de 2017. Data de Publicação: 11 de setembro de 2017) 
 

 Na ADPF 132/RJ, que tratou sobre a equiparação entre uniões hetero e homoafetivas, 

o ministro Luiz Fux afirma em um dado momento do seu voto que:  

 

Essa ordem de ideias remete à questão da autonomia privada dos indivíduos, 
concebida, em uma perspectiva kantiana, como o centro da dignidade da 
pessoa humana. Rios de tinta já correram sobre o assunto no Brasil e no 
exterior, fazendo despiciendas maiores digressões sobre o tema. Basta, por 
ora, rememorar que a sua consagração no art. 1o, inciso III, da Constituição 
Federal, traduz-se na previsão de que o indivíduo mereça do Estado e dos 
particulares o tratamento de sujeito e não de objeto de direito, respeitando-
se-lhe a autonomia, pela sua simples condição de ser humano(Ação de 
Descumprimento de Preceito Fundamental132/RJ. Supremo Tribunal 
Federal. Relatoria de: Ministro Ayres Brito. Data de julgamento: 05 de maio 
de 2011. Data de Publicação: 14 de outubro de 2011.) 

 
Por fim, no julgamento sobre a utilização de células tronco embrionárias, para 

pesquisas científicas, a ADI 3.510/DF, a Ministra Carmen Lúcia coloca que:  

 

Para Kant, o grande filósofo da dignidade, a pessoa (o homem) é um fim, 
nunca um meio; como tal, sujeito de fins e que é um fim em si, deve tratar a 
si mesmo e ao outro. Aquele filósofo distinguiu no mundo o que tem um 
preço e o que tem uma dignidade. O preço é conferido àquilo que se pode 
aquilatar, avaliar até mesmo para a sua substituição ou troca por outra de 
igual valor e cuidado; daí porque há uma relatividade deste elemento ou 
bem, uma vez que ele é um meio de que se há valer para se obter uma 
finalidade definida. Sendo meio, pode ser rendido por outro de igual valor e 
forma, suprindo-se de idêntico modo a precisão a realizar o fim almejado.  
(...) Na espécie em apreço, a célula-tronco embrionária põe-se, na legislação 
examinada, como uma dignidade, não havendo como se lhe atribuir um 
preço. Ao contrário. A busca tão apaixonada dos pesquisadores pela 
manutenção de liberdade de pesquisa com ela é exatamente por ser cada uma 
delas insubstituível e, por isso, na compreensão da dignidade que lhe é dado 
conferir e realizar, põe-se ao cuidado do cientista para realizar o único fim 
agora para ela vislumbrada, não implantável no útero como se terá tornado. 
Até porque se assim não fosse não seria ela aproveitável para os fins 
previstos na lei (Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.510/DF. Supremo 
Tribunal Federal. Relatoria de: Ministro Ayres Brito. Data de julgamento: 29 
de maio de 2008. Data de Publicação: 28 de maio de 2010.) 
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Do exposto acima, é possível concluir, portanto, que a linguagem kantiana é fonte de 

uma interpretação possível do conceito de dignidade e que esta é utilizada como argumento 

filosófico em julgados dos mais diversos tipos e assuntos. Por mais que não exista um 

detalhamento exaustivo dos conceitos kantianos nos julgados do STF, vez que aquele espaço 

tampouco seria propício para tanto, os ministros, no momento da fundamentação filosófica do 

conceito de dignidade, recorrem à filosofia kantiana, do que é possível inferir que esse 

conceito é argumentado tendo em mente os conceitos expostos no tópico anterior.  

Conforme já se aventou, a dignidade kantiana foi um marco relevante na formulação 

da ideia de direitos humanos e representou a transição entre o conceito de dignidade,outrora 

religioso e pautado na honra para um conceito mais geral, pautando tão somente na razão 

(MCCRUDDEN, 2008, p. 659-660). Sarlet (2015, p. 41-42) afirma que é a doutrina kantiana 

que influencia a doutrina jurídica nacional e estrangeira na afirmação do conceito de 

dignidade, e que nele essa noção encontra o seu expoente mais brilhante, ainda que possam 

existir críticas em relação à possibilidade de determinar o seu conteúdo a partir de tal filosofia 

e, como esse trabalho irá abordar, ao seu antropocentrismo e à  idealização da razão.  

Contudo, conforme Sarmento (2016, p. 18) ressalta, não é um ponto importante em 

relação ao conceito de dignidade é que ele precisa prover aos indivíduos uma proteção efetiva 

em relação às intempéries da vida e à atuação do próprio estado. No caso desse trabalho isso 

será feito por meio da filosofia política. Em outras palavras, por meio do exercício teórico de 

analisar o conceito de dignidade dentro da filosofia política, verificar-se-á em que medida que 

este interfere no modo de realização das necessidades básicas de todos os indivíduos.  

Nesse sentido, Rawls (2016) formulou o que talvez comumente considera-se um dos 

marcos mais importantes dentro da filosofia política contemporânea. A sua teoria da justiça 

deu origem não somente a teorias destas derivadas, como também foi a fonte principal para a 

crítica de autores de correntes diversas como o comunitarismo, a teoria crítica, teorias 

feministas e mesmo dentro da própria corrente liberal. Um dos fundamentos centrais de Rawls 

(2016) e a base sobre a qual ele formulou o seu conceito de pessoa é a ideia de fim e si 

mesmo kantiana, de forma que  o autor não nega a influência do iluminista na construção do 

seu sistema. Assim, não somente os conceitos kantianos apresentados aqui possuem 

influência em termos de utilização jurídica, como também fazem parte do modo como as 

teorias políticas argumentam o conceito de valor absoluto do ser humano e a sua dignidade 

diante da construção da comunidade política. 

Do exposto, depreende-se, portanto, que a dignidade do ponto de vista aqui trabalhado 

pode ser considerada um tema relevante por três motivos principais: 1. a dignidade é um 
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conceito que funciona como uma das bases mais importantes da noção de direitos humanos 

tanto no contexto pátrio, quanto no direito internacional, ela não possui, contudo 2. um 

conceito bem delimitado, o que torna necessária uma fundamentação para essa noção, que 

aqui será feita a partir da seara filosófica e 3. a dignidade kantiana, especificamente, é uma 

fonte importante de interpretação desse conceito, tanto no âmbito jurídico quanto na seara 

filosófica.   

  

2.3 Pegunta Problema Stricto Sensu: 
 

Diante do exposto acima, notou-se, portanto, que a dignidade kantiana é uma forma 

importante de argumentação desse conceito. Essa fundamentação, contudo, não é aceita de 

forma pacífica. Martha Nussbaum (2013 p. 196-197), filósofa política contemporânea, 

argumenta que a concepção de dignidade kantiana não pode ser utilizada como um 

fundamento, vez que impõe um tipo específico de racionalidade que não consegue abarcar 

pessoas que possuem impedimentos mentais graves. Na senda desse raciocínio, um conceito 

aristotélico-marxista de dignidade seria mais vantajoso do que o kantiano, tendo em vista que 

a noção de razão de Aristóteles é mais ampla e vinculada a conceitos como dependência e 

vulnerabilidade.  

Assim, um conceito de dignidade que não seja pautado em uma racionalidade estrita 

consegue abarcar formas de vida que também são relevantes, mas que são excluídos da 

formulação do conceito de pessoa de Kant. Isso significa que as pessoas com deficiência não 

conseguem alcançar os dois poderes morais que Rawls (1980, p. 525) irá formular com base 

na teoria kantiana, mas são capazes de contribuir de outras maneiras para a comunidade, que 

acabam se perdendo com um conceito de racionalidade idealizada.  

A questão que esse trabalho impõe, contudo, é se é possível, considerando que as 

críticas apresentadas são válidas, reformular a filosofia kantiana de modo tal que esse 

pressuposto racional não se torne mais excludente, como Nussbaum afirma ser. Isto é, se 

existe alguma forma de reconstrução do conceito de autonomia kantiano que não seja mais 

adstrito, tão somente a uma racionalidade estrita e consiga abarcar outras formas de razão.  

Trata-se, portanto, de um trabalho que pretende apresentar uma teoria, a de Onora 

O’Neill, que reformule a filosofia kantiana no sentido ora argumentado e analisar se essa 

teoria consegue dar conta dos problemas expostos por Nussbaum. Como o trabalho pretende 

trabalhar com uma reconstrução e uma crítica contemporâneas, então tornar-se-ia, no mínimo, 
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anacrônico trazer somente a teoria kantiana para o debate. Assim, a dignidade seria 

apresentada já a partir de uma reformulação, notadamente aquela de John Rawls. Isso também 

seria uma forma de aplicar o conceito de dignidade a uma área específica, analisando as suas 

consequências dentro de uma comunidade política.  

É necessário se considerar, como já foi comentado anteriormente, que o conceito 

kantiano de valor absoluto é formulado dentro de sua teoria moral. Isso significa que o 

conceito ora em discussão não foi feito para ser aplicado à seara política, mas tão somente à 

questões de cunho particular e vinculados à moral. Assim, com isso em mente, o presente 

trabalho pergunta-se: a transposição do conceito de dignidade kantiano para a seara da 

filosofia política necessariamente exclui pessoa com deficiência mental? Isto é, se teorias 

como as de Rawls (2016, 1980) podem manter o conceito de valor em si mesmo kantiano e 

mesmo assim considerar como válida a inclusão de pessoas com deficiência dentro da 

comunidade moral. Em outras palavras, é também perguntar se críticas como as de Martha 

Nussbaum (2013) mantêm a sua validade diante de uma reformulação da filosofia kantiana, já 

considerando a necessidade de tomar como importantes certas questões, como aquelas 

referentes a pessoas com deficiência.  

 

3. HIPÓTESE 
 

3.1 Conceitos iniciais: Rawls e a teoria da justiça 
 

Conforme já fora delimitado anteriormente, as teorias políticas a serem trabalhadas 

aqui, como forma de verificação das consequências da aplicação de um conceito de dignidade 

kantiano, encaixam-se no espectro das teorias liberais. O liberalismo tem as suas origens em 

Locke, que ao defender liberdade privada definiu os moldes desse pensamento, em especial 

no tocante à sua vertente econômica. O foco de Rawls, entretanto, é com a afirmação 

lockeana de que todos os homens são iguais em suas liberdades (Freeman, 2007, p. 43).  

Assim, a teoria de Rawls (2016) é liberal na medida em que confere prioridade, como 

se verá mais adiante, a certas liberdades básicas e iguais que fazem com que os indivíduos 

possam exercer livremente a sua consciência e escolher o modo de vida que querem viver, 

com o respeito por parte das instituições governamentais. Isso pressupõe um certo tipo de 

regime democrático que tem bases igualitárias, ou seja,  que estabelece um ponto de igualdade 

com base no qual todos possuem as mesmas oportunidades.  
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Já no início do uma Uma Teoria da Justiça, Rawls (2016, p. 13) deixa claro que uma 

das suas bases para a construção da teoria política por ele proposta é a filosofia moral 

kantiana, mais especificamente aquela contida na Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes. Também desde o princípio, Rawls (2016, p. 13/14) esclarece que tem por escopo 

principal o de apresentar uma possível solução para os problemas de justiça social, encontrada 

a partir de um princípio normativo caracterizado de uma forma específica.  

 O que o filósofo tem em mente é a refutação de dois inimigos: intuicionismo e 

utilitarismo. Partindo, então, de algumas circunstâncias empíricas, derivadas da filosofia de 

David Hume, o autor estabelece dois princípios de justiça que são capazes de informar o 

funcionamento das instituições sociais de acordo com certas características racionais que 

precisam de observação. Como uma teoria contratualista, Rawls (2016, p. 21) tenta delimitar 

os princípios de justiça corretos a partir de uma situação inicial específica. A correção dos 

princípios estará ligada, justamente, à forma como eles são derivados. Freeman (2007, p. 

292293) destaca que Rawls herda essa forma de argumentação de seus predecessores na teoria 

do contrato social e que a justiça como equidade é caracterizada justamente com a descrição 

de um procedimento justo de escolha dos princípios de justiça que tem como resultado, 

justamente, dois princípios que incorporam essa ideia de justiça do procedimento.  

A teoria de Rawls parte do mesmo ponto de teorias contratualistas como as de Hobbes 

e Locke, isto é, considerando que em uma situação inicial surgem certos conflitos entre os 

indivíduos em função do fato de que não é possível que todos, em uma dada comunidade 

política, tenham tudo para si, apesar de assim almejarem. Os outros indivíduos podem desejar 

os mesmos bens e não irão concordar em uma divisão de obrigações que seja pautada em um 

egoísmo. Rawls (2016, p. 04/05) acredita, contudo, que os dois princípios de justiça podem 

ser uma solução pra os problemas de advém desse fato.  

Assim, o acordo entre os indivíduos será feito por meio da escolha de um curso 

possível de ação, a partir da escolha dos participantes. Na formulação de Rawls (2016, p. 

146), em específico, a escolha dos indivíduos, na posição original, também implicará em um 

acordo que pode ser moralmente justificado. Assim, os princípios que forem escolhidos na 

posição inicial proposta por Rawls também serão justos do ponto de vista moral.  

Essa posição inicial, assim como nas teorias contratualistas clássicas, é tão somente 

hipotética e não é a única resposta possível. Podem existir outras descrições da situação 

inicial que, por sua vez, terão como resultado outros princípios. Rawls (2016, p. 147) 

acreditava, contudo, que a sua descrição fornece os princípios de justiça mais desejáveis.  
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Um segundo ponto importante na teoria do americano é o de que, a fim de que se 

possa falar em justiça, é preciso conceber que existem certas circunstâncias de justiça, isto é, 

situações tanto no plano objetivo quanto no subjetivo que possibilitam a existência e o 

desenvolvimento da virtude da justiça. São necessárias, portanto, certas formas de relações 

entre os indivíduos para que possa se falar em justiça, mais especificamente, certos conflitos 

de interesse, no qual cada um quer a maior parcela dos bens para alcançar os seus objetivos 

(RAWLS, 2016, p. 153).  

Rawls (2016, p. 154) divide as circunstâncias de justiça em dois tipos. No primeiro, 

denominado de objetivo, estão questões como a existência de um certo território geográfico 

limitado e capacidade física e mental dos indivíduos. Nesse grupo também está a questão da 

escassez moderada, isto é, os recursos não são nem ilimitados e nem inexistentes. Do ponto de 

vista subjetivo, a circunstâncias de justiça versam sobre as concepções de bens dos 

indivíduos, que variam e que levam, portanto, a reivindicações individuais diversas, bem 

como convicções de vida distintas.  

Rawls (2016, p. 155) retira o conceito de circunstâncias da justiça da teoria de Hume e 

acrescenta que não a estende de forma substancial. Ele também esclarece que as pessoas na 

posição original têm conhecimento das circunstâncias de justiça, bem como que estão em 

busca de promover a sua concepção específica de bem. 

Além disso, as pessoas na posição original não necessariamente precisam guardar 

algum laço de cuidado e afeição com os demais indivíduos, tendo em vista que há o 

pressuposto do desinteresse mútuo. As pessoas também não estão dispostas a sacrificar-se em 

função das outras e se sentem no direito de exercer pressão sobre os demais para que os seus 

projetos de vida e suas concepções de bem possam ser concretizados (RAWLS, 2016, p. 

156/157).  

Existe, ainda, um outro elemento determinante na formulação dos princípios de 

justiça: o véu de ignorância. A fim de anular as contingências que poderiam fazer os 

indivíduos decidirem de acordo com os seus próprios interesses, eles desconhecem a sua 

posição na sociedade, o seu conceito de bem, as circunstâncias da sociedade e seus talentos 

naturais. São conhecidas tão somente as circunstâncias de justiça, o que decorre delas e fatos 

gerais acerca de assuntos econômicos e de teorias que versem sobre o funcionamento geral do 

sistema social. Além disso, mesmo entre esses fatos gerais, são admitidos tão somente aqueles 

que resultem em um conceito de justiça que possua estabilidade (RAWLS, 2016, p. 166-167).  

Assim, a posição original, combinada com o véu de ignorância, consegue estabelecer 

aqueles princípios que seriam escolhidos em um cenário totalmente racional. O véu de 
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ignorância possibilita que as partes sejam tratadas de forma semelhante e, portanto, que todos 

possam ser convencidos pela mesma estrutura argumentativa. Assim os indivíduos não 

conseguem atuar em causa própria e nem formar grupos para prejudicar os demais.  

Sem essas delimitações, não seria possível encontrar um princípio de justiça 

minimamente determinado e nem estabelecer uma forma de distribuição que conseguisse ser 

unânime. Se as particularidades de cada um puderem interferir na forma dos princípios de 

justiça, então, estes seriam arbitrários. Assim, as pessoas na posição original e sob o véu de 

ignorância são racionais e possuem uma determinada concepção de bem, mas não têm acesso 

a qualquer tipo de informação que consiga definir, de forma mais clara, como esse plano 

racional de vida deve ser levado a cabo (RAWLS, 2016, p. 172/173).  

Em suma, portanto, em uma situação de posição original, como não há meios para ter 

para si quaisquer vantagens, então é intuitivo que os sujeitos escolham sempre uma divisão 

igualitária. Como as partes são mutuamente desinteressadas, isto é, não guardam uma 

conexão especial com os interesses dos outros indivíduos e tampouco são motivadas pela 

inveja, então elas também concluem que é possível distribuir os bens de tal forma que mesmo 

os menos favorecidos sejam beneficiados (RAWLS, 2016, p.173).  

A partes que compõem a posição original, para Rawls (2016, p. 184/185), possuem 

dois tipos de interesses. Existem aqueles interesses de ordem superior, que consubstanciam-se 

na preservação da liberdade igual para todos, e aqueles de segunda ordem, que podem ser 

identificados como aqueles planos de vida mais específicos de cada um, mas que não 

guardam relação de identidade com o sujeito e que podem ser modificados a qualquer 

momento. Contudo, para quaisquer que sejam esses interesses de segunda ordem, aqueles de 

primeira ordem precisam ser respeitados.   

Do ponto de vista da posição original, os dois princípios de justiça podem ser 

defendidos a partir de uma regra de maximin. Nesse caso, é adotado aquele princípio cuja  

pior situação seja a melhor possível. As partes escolhem aqueles princípios que as colocam na 

melhor situação, caso a sua situação seja a pior possível. Na posição original, as partes não 

conseguem ter uma noção, sequer probabilística, do que elas podem ter como vantagem. 

Assim, não existe uma base segura para afirmar que as partes podem ou não obter certas 

vantagens, dado o grau de desconhecimento das circunstâncias. As partes também não estão 

dispostas a aceitar uma perda de liberdade, em função da sua necessidade de realizar certos 

projetos de vida racionais. Caso se prove que as alternativas à concepção de justiça como 

equidade gerem princípios que não podem ser aceitos, então, o terceiro argumento a favor da 

regra de maximin pode ser incorporado à concepção de justiça (RAWLS, 2016, p. 186 e ss.).  
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Os dois princípios de justiça também incentivam o autorrespeito. Isso significa que, do 

modo como eles são argumentados, eles incentivam que as pessoas consideram os seus 

próprios projetos de vida como relevantes e não tenham desprezo por si mesmas. Isso faz com 

que, consequentemente, elas não tenham desprezo pelos outros, o que conduz a uma certa 

estabilidade dos princípios de justiça e das instituições. Rawls (2016, p. 218/219) argumenta 

que esse raciocínio a favor dos princípios de justiça conduz a uma visão kantiana de 

contratualismo no qual, ao negociarem de forma pública e não aleatória os princípios de 

justiça, as partes são tratadas não como meros meios, mas sim como fins em si mesmas. 

Dessa forma, a escolha dos princípios de justiça torna-se, em primeiro lugar, um 

empreendimento racional, tendo em vista que as partes conhecem todos os fatores que as 

farão escolher os princípios específicos. As partes também terão mais chances de 

desenvolverem um senso de valor próprio, tendo em vista que, ao contrário do que é 

argumentado pela doutrina utilitarista, aqueles que encontram-se em uma situação menos 

favorável não serão obrigados a aceitar condições extremas. 

Entendidos esses conceitos básicos e a forma mais geral como Rawls (2016) 

argumenta a sua teoria da justiça, é importante destacar como ele entende, na obra ora em 

comento, a filosofia kantiana. O ponto focal no qual Rawls (2016, p. 311) esclarece em que 

medida a sua teoria pode ser tomada de um ponto de vista kantiano é o §40. Lá o autor 

esclarece que alguns pontos de sua formulação teórica, como o procedimento de escolha dos 

princípios de justiça ora explicitado, podem ser tomados tendo por base uma visão kantiana 

de moral.  

O autor americano argumenta que há um erro em dar prioridade para os conceitos de 

generalidade e universalidade da teoria kantiana. Não há nada de novo nessas ideias. Na 

verdade, a ideia interessante da ética kantiana é a noção de autonomia. A partir desse 

conceito, Kant formula uma noção que coloca os princípios morais como fruto de uma 

escolha racional que deve ser partilhada em um reino dos fins , , devendo, portanto, ser 

pública e aceita por todos e que coloca todos os indivíduos como seres morais iguais. A 

posição original é uma interpretação disso (RAWLS, 2016, p. 312-313).  

A autonomia kantiana é caracterizada pela supressão de quaisquer circunstâncias mais 

particulares. Se essas circunstâncias interferirem na escolha, então a ação será heteronoma, e 

não autônoma. A posição original elimina, justamente, aqueles elementos que tornariam a 

decisão heterônoma. É por isso que a escolha dos princípios de justiça é feita considerando 

todos os indivíduos como seres morais iguais e autônomos (RAWLS, 2016, p. 313).  



   27 

Isso acrescenta elementos à teoria de Kant, como a aplicação das suas ideias éticas à 

estrutura da sociedade, mas Rawls (2016, p.313) acredita que isso são implicações necessárias 

do modelo kantiano e, mais tarde, ele irá considerar que esse é um ponto de divergência essa a 

sua teoria e a do iluminista. Isto é, enquanto este último estaria preocupado com a aplicação 

dos princípios às decisões cotidianas, Rawls buscaria a sua inclusão em argumentações em 

termos de justiça social 4 . O filósofo político também vê semelhança entre a noção de 

imperativo categórico, a forma da lei moral que Kant apresenta na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, com a ideia de posição original, vez que nesta as circunstâncias 

individuais não interferem na escolha dos princípios de justiça. Os bens primários, que guiam 

a escolha das partes, são apenas suposições generalizadas, e não objetivos específicos.  

O desinteresse mútuo também é uma forma de interpretação do imperativo categórico, 

vez que delimita que as partes não poderão agir com base em prazeres específicos ou 

altruísmos. Um possível problema com a ética kantiana é que a escolha dos princípios, por 

mais que seja feita de forma livre, não consegue diferenciar entre aqueles que escolhem uma 

vida “santa” e uma vida de “canalhas”. Rawls (2016, 317-318) opõe-se a isso afirmando que a 

escolha de uma vida boa a ser vivida é importante, em Kant, porque expressa a verdadeira 

natureza dos seres humanos, enquanto indivíduos morais, iguais e livres. É exatamente isso 

que leva a doutrina kantiana a possuir um caráter de autoestima e respeito mútuo. É essa 

descrição do conceito que, como se verá adiante, Rawls desenvolve quando especifica a sua 

forma como a sua doutrina pode ser entendida como kantiana.   

A interpretação de Rawls (2016, 319-320) acerca da ética kantiana inclui questões 

como a decisão coletiva de princípios e a suposição que elementos da vida devem se incluídos 

na ética. Isso porque Rawls (2016, p. 320) quer se afastar de pontos controversos da ética 

kantiana, em específico da sua metafísica. Segundo Freeman (2007, p. 288), o ponto mais 

importante em relação à argumentação de Rawls é o de que a ideia de um construtivismo 

kantiano acrescenta a noção de seres livres, iguais e racionais à teoria do autor. Isso, por sua 

vez, gera um pressuposto de igualdade. Todos aqueles que estão na posição original são iguais 

em virtudes da base kantiana. 

O fundamento que a teoria kantiana consegue fornecer, nesse aspecto, é aquele 

pautada em um pressuposto de razão. Aqui, o conceito que fundamenta esse respeito é o de 
 

4 Em Kantian Constructivism Rawls (1980, p. 553/554)argumenta que enquanto a teoria de Kant parte de 
decisões individuais, a teoria do americano tem por base, desde o início, o coletivo. O próprio conceito de 
publicidade de Rawls (1980, p. 553) destaca tem relação com um conceito amplo de moralidade, que envolve 
também questões sobre pano de fundo social, que não parecem estar presentes quando Kant discute suas 
questões sobre moralidade, em especial após a inclusão do conceito de fato da razão à sua filosofia.  
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humanidade, presente na segunda formulação do imperativo categórico kantiano, e já 

abordado anteriormente. Humanidade significa a capacidade do sujeito de estabelecer 

quaisquer fins para si. Em Rawls (2016, p. 318), assim como na filosofia kantiana, a base para 

o respeito é a capacidade para a personalidade moral, e isso inclui dois pressupostos. O 

primeiro é a capacidade de expressar um conceito de bem expresso por um plano racional de 

vida; e o segundo, a capacidade para um senso de justiça.  

Esses dois pressupostos funcionariam como um mínimo necessário para conferir 

respeito a uma pessoa em termos de justiça. Esses poderes ou faculdades também são 

constitutivos na nossa natureza como seres livres, iguais e racionais. Aqui, de acordo com 

Freeman (2007, p. 290), há uma tentativa de Rawls de demonstrar que, quando os indivíduos 

agem de acordo com os princípios de justiça, eles estão realizando a sua verdadeira natureza, 

como seres livres, racionais e iguais. É somente com esse senso de justiça que o indivíduo 

consegue ser completamente autônomo.  

É importante ressaltar, por fim, que em Uma Teoria da Justiça, Rawls (2016, p. 

722/723) considera que não há uma falha em partir de conceitos como  o de dignidade 

humana e respeito e de reconhecimento, tendo em vista que são justamente esses conceitos 

que precisam ser aclarados, e segundo Rawls (2016, p. 723) o são, pelos princípios de justiça. 

Uma vez que estes estejam definidos a partir do procedimento correto de escolha, então, os 

seres humanos estarão sendo respeitados em sua dignidade. É exatamente a ordem lexical dos 

princípios que consegue gerar o respeito pelos indivíduos que Kant argumenta em sua teoria. 

Não há como, de acordo com o autor americano, partir da noção de dignidade, mas somente 

traduzí-las por meio da escolha dos princípios de justiça adequados.  

3.2 O construtivismo kantiano segundo Rawls. 
 

A teoria apresentada, contudo, não foi a versão final da filosofia política de Rawls. 

Freeman (2007, p. 284) considera que uma série de artigos escritos por Rawls após o livro ora 

exposto representam uma mudança de paradigma e abrem espaço para a filosofia 

desenvolvida no Liberalismo Político. Em um desses textos, Kantian Constructivism in Moral 

Theory, de 1980, Rawls explica como a sua filosofia pode ser lida como um construtivismo 

kantiano. 

Um dos pontos centrais do ensaio, e que é importante de ser trabalhado em relação ao 

texto ora citado, é que o construtivismo kantiano tem como premissa distintiva a existência de 

um agente racional, que por meio de um processo de construção de acordo com princípios da 
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razão, consegue especificar, por meio de acordos, o primeiro dos princípios de justiça. Isso 

significa que os princípios de justiça encontrados a partir desse processo racional devem ser 

aqueles que são praticáveis e que conseguem funcionar enquanto tais e que podem, portanto, 

ser encontrados a partir desse processo (RAWLS, 1980, p. 516).  

Os princípios de justiça, em realidade, não são dados por nenhum tipo de entidade 

exterior aos indivíduos. A única coisa que já é estabelecida é o processo de escolha e isso 

significa, portanto que é o próprio processo racional, bem como a sua discussão em uma 

sociedade, que irá determinar quase são os princípios adequados. O mesmo ocorre, dentro da 

filosofia kantiana, com a determinação da lei moral. Não existe um único mandamento que 

seja considerado correto, e é por isso que Kant (2009) trabalha com exemplos e não com uma 

lista de regras especificadas, mas sim um processo específico para que cada ser humano 

consiga chegar à leis morais. Segundo Freeman (2007, p. 293), esse é o ponto central da 

doutrina construtivista que Rawls argumenta a partir de Kant.  Esse processo de construção é 

o que Rawls (1980) denomina de autonomia e é o que acaba ligando, portanto, o princípio da 

liberdade a um conceito específico de pessoa. 

De acordo com Freeman (2007, p. 290) o conceito de autonomia possui algumas 

interpretações. No construtivismo kantiano, a ideia principal é a de que a autonomia pode ser 

concebida como uma razão que dá princípios a si mesma a partir de seus próprios recursos. 

No pensamento liberal, por outro lado, esse conceito está ligado a uma certa liberdade de 

escolha e de controle externo. Dentro da seara filosófica, esse conceito pode ser entendido, 

ainda, como um autogoverno, isto é, o ser humano não retira a sua concepção de vida boa das 

outras pessoas, mas  cria o seu próprio plano de vida. Essa interpretação presente em Mill 

lembra, segundo Freeman (2007, p. 290), aquela utilizada por Rawls. Contudo a autonomia de 

Rawls é mais completa, vez  que a filosofia de Kant de onde ele retira o conceito em comento 

exige, como já se explicitou acima, que a razão dê normas a si mesma de acordo com os seus 

próprios recursos. Aqui, a autonomia configura-se como um bem intrínseco  que inclui tanto a 

uma autonomia racional quanto a uma autonomia moral. Isto posto, os princípios de justiça 

têm origem na razão prática e há, portanto, uma rejeição do que Rawls denomina de 

intuicionismo racional. Isso só põe a lume, mais uma vez, que os princípios de justiça aquisão 

derivados da razão prática e são alcançados por meio de um processo racional, encontrando 

sua origem nos poderes morais (FREEMAN, 2007, p. 290).  

É necessário deixar claro, ainda, o próprio conceito de autonomia que Rawls está 

tratando e que encerra quatro elementos. O primeiro deles é que a ação seja de acordo com 

um determinado plano de vida racional que foi criado com base no exercício livre das 
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capacidades de racionalidade deliberativa e que, como segunda característica, é subordinado a 

princípios de justiça. Como terceiro elemento tem-se que esses princípios seriam escolhidos 

em uma posição original que incorpora todos os requerimentos relevantes da razão prática. 

Por fim, esse conceito representa todas as pessoas como livres e iguais dotadas de razão e de 

razoabilidade relacionando-se em um contexto de uma sociedade bem ordenada (FREEMAN, 

2007, p. 290291).  

É esse conceito de autonomia plena que funciona como um pano de fundo para o 

construtivismo kantiano que Rawls adota e que faz com que os princípios de justiça derivem 

do exercício da razão prática. Essa ideia, por sua vez, liga-se a uma concepção de pessoa que 

tem relação direta com a noção de igualdade da qual Rawls parte no Uma Teoria da Justiça. 

Com a base na filosofia kantiana, então, o conceito de pessoa será pautado em dois poderes 

morais que estabelecem o nível mínimo de racionalidade exigido para a participação da 

cooperação social, no Liberalismo Político (FREEMAN, 2007, p. 290).  

Importante dizer, na senda do que Freeman (2007, p. 287) expõe, que esses poderes 

não são necessários para que o indivíduo tenha direito a uma consideração moral e questões 

como a das pessoas com deficiência, foco desse trabalho, não são abordadas aqui porque não 

se referem ao conceito de justiça social de Rawls adota.  

Dessa forma, o foco principal de uma doutrina kantiana é encontrar as bases mais 

fundamentais de um acordo que pode ser feito entre os indivíduos, conectando-os com um 

fundamento mais profundo de reflexão crítica. Contudo, é necessário entender qual é, afinal, 

esse conceito de pessoa. Para Rawls (1980, p. 518) é aquele que coloca os indivíduos como 

seres livres e iguais, capazes de agir de forma razoável e racional e de tomar parte em uma 

cooperação racional com outros indivíduos.  

Isso se liga com uma noção de justiça, na medida em que o que faz com que este seja 

verdadeiro é a forma como ele se coaduna com a nossa forma mais profunda de tomarmos a 

nós mesmos, bem como a nossa realização enquanto sociedade, que se baseia em uma certa 

história e tem certos planos de desenvolvimento. Assim, o conceito de justiça deve possuir 

uma conexão com essa ideia de pessoa. Os princípios de justiça encontrados a partir desse 

processo racional devem ser aqueles que são praticáveis e que conseguem funcionar enquanto 

tais. Isso parte do pressuposto de que existem certos princípios que podem, de fato, ser 

alcançados a partir desse processo racional (RAWLS, 1980, p. 519).  

É necessário entender, ainda, do que se trata a doutrina construtivista. Existem 

diversas formas de construtivismo moral, mas a ideia comum que subjaz a todos é a de que os 

princípios morais, ou nesses casos os princípios de justiça, são corretos na medida em que 
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eles são o resultado de um procedimento deliberativo que incorpora certos critérios corretos 

para a racionalização. Isso significa que não existe uma medida de julgamento anterior ou 

externo que informe quais são os mandamentos corretos (FREEMAN, 2007, p. 519).  

Isso é expresso no final do texto, quando Rawls (1980, p. 557) argumenta que a sua 

versão do construtivismo kantiano pode ser explicitada em oposição ao que ele denomina de 

“intuicionismo racional”. Esse tipo de argumentação entende que conceitos morais não são 

analisáveis em termos de conceitos não morais e que os primeiros princípios da moral 

mostram, de forma auto evidente, quais são as ações corretas. Isso significa que qualquer 

concordância em termos de princípios da justiça, na verdade, é pautada em verdades 

autoevidentes sobre boas razões. E o que são essas razões é fixado por uma ordem moral 

anterior aos nossos conceitos de pessoa ou do papel da moralidade.  

Esse tipo de visão é oposto ao tipo de construtivismo de base kantiana porque a 

determinação de princípios por uma ordem que seja independente da autonomia dos 

indivíduos acaba gerando uma heteronomia, o que iria de encontro à moralidade. Isso não 

quer dizer que os princípios não possam ser sintéticos a priori, mas que o seu surgimento é a 

partir da razão prática, tomando os indivíduos como seres que se representam de forma igual e 

livre em termos de personalidade moral. Por conta disso, na noção kantiana, o conceito de 

pessoa é mais forte do que na ideia de intuicionismo racional (RAWLS, 1980, p. 559-560).  

É esse conceito de pessoa, considerando o seu viés moral, bem como a noção de 

sociedade bem ordenada que permite que Rawls (1980, p. 520) integre conceitos kantianos ao 

seu construtivismo. A isso ele denomina de “concepções modelo”: a sociedade bem ordenada 

e o indivíduo moral. Para Rawls (1980, p. 520), essas noções servem para destacar a nossa 

concepção básica de pessoa, bem como a nossa relação com a sociedade, estabelecendo suas 

características, considerando que certas condições morais e de relação entre os indivíduos 

estão presentes. Freeman (2007, p. 293) explica que elas são semelhantes ao que Kant chama 

de “ideias da razão”, vez que são resultado do raciocínio humano, e não dadas anteriormente. 

Na filosofia de Rawls, as diversas características da posição original funcionam como uma 

representação das concepções kantianas de pessoas livres, iguais e morais e de uma sociedade 

bem ordenada. Para tal caracterização, ele entende pessoas morais a partir de duas 

características.  

A primeira delas trata da razoabilidade, isto é, a noção de que  as pessoas conseguem 

cumprir certos termos equitativos de cooperação, ou seja, termos que poderiam ser aceitos 

tanto pelos participantes quanto por qualquer outro indivíduo, havendo, portanto, mutualidade 

e reciprocidade.O elemento racional, por sua vez, trata da prerrogativa que as pessoas 
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possuem de avançar ou fazer valer as suas concepções de bem específicas e como elas podem 

ser harmonizadas com o seu sistema mais amplo de fins (RAWLS, 1980, p. 528).  

 Assim, Rawls (1980, p.543) possui dois conceitos centrais que ele liga a uma filosofia 

kantiana: liberdade e igualdade. A igualdade ocorre na medida em que todos conseguem ser 

plenamente cooperativos. Pode ser que haja níveis diferentes para a aplicação dos princípios 

da justiça, mas ainda assim todos possuem um nível mínimo de capacidade de cooperação. 

Isso fornece a todos a oportunidade igual de representação, tendo em vista que todos são 

membros plenamente cooperativos, o que significa também que todas as condutas estão de 

acordo, na maior parte, com as concepções de justiça dos indivíduos (RAWLS, 1980, p. 546).   

A liberdade, por sua vez, pode ser compreendida a partir de três pontos de vista. No 

primeiro deles, os cidadãos fazem considerações sobre a forma como as suas instituições são 

desenhadas e conseguem interferir nesse desenho. Isso significa que as assertivas que os 

indivíduos fazem, nesse contexto, são importantes em si mesmas e não são derivadas de 

deveres anteriormente colocados ou da sua posição social (RAWLS, 1980, p. 543). 

Um segundo conceito de liberdade é aquele que versa sobre o reconhecimento por 

parte dos cidadãos que consideram uns aos outros como possuidores de um poder moral de ter 

uma determinada concepção de bem. Isso significa também que as pessoas podem mudar a 

sua concepção de bem, o quer dizer que o cidadão terá uma nova forma de ver a sua relação 

com os outros e com o mundo. A partir disso, gera-se uma estabilidade no conceito de pessoa 

moral, tendo em vista que essa noção se mantém mesmo com a mudança na concepção de 

bem. Os dois conceitos de liberdade versam, portanto, sobre a capacidade de ser gerador de 

um conjunto de reivindicações e sobre a independência de uma concepção de bem. As 

pessoas, ainda, como terceiro ponto de vista, devem possuir responsabilidade sobre seus fins, 

ou seja, estes não são simplesmente algo fora do seu controle, derivados unicamente de 

desejos naturais. (RAWLS, 1980, p. 544-545).   

Os cidadãos que vão escolher os princípios de justiça, portanto, são pessoas morais 

livres e iguais que possuem, cada uma, uma concepção de bem com base na qual fazem suas 

escolhas. Na posição original, assim, as pessoas possuem determinados interesses ou agem 

como representantes de pessoas com determinados interesses (RAWLS, 1980, 547-548).  

Essas pessoas morais possuem dois poderes. O primeiro é o de ter um senso de justiça 

efetivo, isto é, o de pensar, agir de acordo e aplicar certos princípios de justiça. Aqui, Rawls 

(1980, p. 547) não está exigindo uma mera obediência cega, mas sim que as pessoas consigam 

agir de forma crítica com base nesses princípios que elas escolhem. O segundo poder moral é 

agir da mesma forma crítica em relação ao conceito de bem. As pessoas agem, portanto, de 
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acordo com certos interesses que são, efetivamente, capazes de cumprir esses poderes morais. 

As partes também são tomadas como pessoas morais desenvolvidas, isto é, que possuem um 

esquema final de fins e que são capazes de ter uma concepção particular de bem. Por mais que 

a posição original e o véu de ignorância não considerem, portanto, essas concepções de bem 

relevantes, assim mesmo elas podem ser possuídas.  

Aqui, Rawls (1980, p. 548) introduz a ideia de “autonomia racional”, isto é, a noção 

de que os indivíduos agem de acordo com certos interesses. Existem certos impulsos mais 

básicos, como aquele por comida e bebida, que são considerados heteronomia e, em contraste 

a isso, existe o desejo de realização dos bens humanos básicos, que guardam relação com a 

personalidade moral dos agentes e do seu conceito de bem. Isso diz respeito não a um desejo 

egoísta, mas a uma intenção autônoma.  

Essa autonomia, que segundo outra divisão já mencionada é o que Rawls (1980, p. 

548) denomina de autonomia racional, portanto, tem dois aspectos importantes. Em primeiro 

lugar, as partes não são guiadas por qualquer conceito de direito ou de justo, o que já ficou 

claro na noção de justiça procedimental pura. Em segundo lugar, tem-se a adoção de fins para 

realizar, tão somente, os desejos de ordem superior dos indivíduos. Isso é um aspecto da 

noção de racionalidade, descrita anteriormente. É com base nisso que Rawls justifica a sua 

lista de bens primários básicos. Esses são necessários para que os indivíduos desenvolvam 

certos poderes morais.  

Freeman (2007, p. 297/298) destaca que o ponto aqui é que ter esses interesses de 

ordem superior no desenvolvimento dos poderes morais é um reflexo do que é ser uma pessoa 

racional, que se considera, assim como os demais indivíduos, como livre e igual. Isso faz 

parte da tradição contratualista à qual Rawls se vincula. Todas as partes que integram o 

contrato social possuem, em alguma medida, algum interesse fundamental. Esse conceito de 

racionalidade não quer dizer, contudo, que todos os indivíduos devem possuir um certo tipo 

de plano escolhido após uma reflexão detalhada, mas tão somente que eles possuem liberdade 

no sentido anteriormente explicado.  

Essas duas características são refletidas de forma específica na posição original. 

Dentro desse raciocínio, os sujeitos são tomados como possuidores de uma forte vontade de 

cumprir com os princípios de justiça ora estabelecidos e que eles possuem a capacidade de 

entender tais princípios. Isso significa que eles serão capazes de seguir os princípios de justiça 

ora delimitados, vez que, debaixo do véu de ignorância, as pessoas não conhecem a sua 

concepção de bem. Contudo, eles seguirão os princípios de justiça com bom grado, apesar de 
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não saberem o conteúdo da sua concepção de bem. Isso leva, também, a uma interpretação 

meramente formal do conceito de bem (RAWLS, 1980, p. 548-549).  

É importante ressaltar, ainda, que a forma como os indivíduos escolhem, dentro da 

posição original, depende exatamente da forma como eles são caracterizados enquanto 

pessoas morais. Isso significa que, uma vez dadas as características morais dos indivíduos, 

eles são levados a desenvolver as capacidades dessas derivadas e que levam aos interesses de 

ordem superior. Isso também faz supor que os sujeitos são mutuamente desinteressados, ou 

seja, que estão preocupados com a melhor forma de garantir a concretização dos seus fins 

específicos, mesmo que esses sujeitos não possuam informações detalhadas sobre a sua 

situação. Isso porque, nesse caso, a escolha dos princípios ainda é possível, vez que a 

deliberação racional vai partir do que os seres humanos, de fato, querem ser. Isso faz com que 

os princípios não sejam derivados de conceitos anteriores, mas sim auto impostos (RAWLS, 

1980, 548/549). 

Em uma visão que deriva de um construtivismo kantiano, portanto, as pessoas 

colocam-se acima de qualquer tipo de avaliação externa e se movem pelas suas considerações 

particulares de bem. Isso também é válido em relação ao véu de ignorância. Os indivíduos 

não conhecem os seus fins e eles escolhem os princípios de justiça com base nas condições 

sociais que permitem a relação dos seus interesses de ordem superior. A filosofia kantiana, 

contudo, tem por foco um véu de ignorância mais espesso. Isso porque a forma de exclusão 

das informações que os indivíduos possuiriam pode ser tomada de duas formas, que pode 

levar a um véu de ignorância mais ou menos fino. Aquele tipo de racionalidade que é 

explicada a partir de Hume tenta prevenir um tipo de razão que é pautada em um medo de 

ameaças. Isso consegue atingir um determinado nível de imparcialidade. As informações são 

excluídas, nesse caso, tão somente na medida em que um determinado resultado é garantido e 

as partes ainda permanecem com algumas informações (RAWLS, 1980, 549-550).  

A forma como a doutrina kantiana funciona nesse aspecto é, contudo, diferente. Ela 

começa excluindo todos os tipos de informações e as conferem novamente ao sujeito tão 

somente na medida em que se torna possível fazer um acordo racional. Isso não significa que 

eles não serão capazes de tomar decisões com base em um critério de vantagem para sua 

situação, mas sim que os indivíduos serão influenciados tão somente por aquelas informações 

que são capazes de fazer chegar a um acordo racional. Assim, se uma informação, em 

específico, for necessária para que o acordo seja alcançado, então, essa informação é 

conferida às partes. O véu de ignorância mais espesso é preferível, vez que ele liga de forma 

mais clara os princípios ao conceito de pessoa igual e moral (RAWLS, 1980, p. 549-550).  
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A forma como o princípio da igualdade é representado é mais simples, vez que todos 

os sujeitos são representados de forma igual em direitos e poderes no momento de alcançar o 

acordo. É necessário, portanto, que haja equidade entre os indivíduos, para que isso seja 

transferido para os princípios de justiça daí derivados. Essa equidade é garantida na medida 

em que todos são representados como possuidores dos mesmos poderes morais, sem 

considerar qualquer tipo de qualidade especial que possa dar algum tipo de vantagem 

(RAWLS, 1980, p. 550).  

Ou seja, não existe qualquer tipo de critério anterior e independente que consiga se 

sobrepor ao acordo entre as partes, vez que o único critério de avaliação dos princípios de 

justiça é o próprio acordo entre as partes, na posição original. Assim, o benefício em relação a 

certas decisões deriva da forma correta de decisão na posição original. Dessa forma, a posição 

original começa a ser vista como equitativa, pelo menos de um ponto de vista kantiano, vez 

que reconhece os conceitos de pessoas iguais e livres e sua autonomia (RAWLS, 1980, p. 

550).  

Dessa forma, os indivíduos não têm conhecimento da sua classe social, dos seus 

talentos naturais e tampouco status social. Eles também não sabem quais fins irão escolher e 

nem como irão se comportar, psicologicamente. Ninguém é beneficiado, portanto, por 

qualquer tipo de contingência natural e, assim, torna-se impossível fazer qualquer tipo de 

barganha no momento da escolha dos princípios (RAWLS, 1980, p. 550).  

Com base, portanto, nessa concepção de pessoa, no conceito de posição original e na 

ideia de véu de ignorância, os princípios que são delimitados conseguem atingir um nível 

máximo de justiça procedimental pura. Aqui, ao contrário do que ocorreria com um 

procedimento perfeito de justiça, não existe um critério prévio que determina aquele 

procedimento que é justo. O procedimento puro de justiça, ou seja, aquele que é feito com 

base no esquema proposto por Rawls (1980, p. 550) é melhor porque é capaz de expressar, 

com clareza, a natureza autônoma dos indivíduos.  

Os princípios de justiça são escolhidos com base em um balanceamento das razões que 

são apresentadas pelas partes, de acordo com sua força. Não existe, assim, nenhum critério 

externo capaz de estabelecer um conceito de justo. Essa noção é encontrada tão somente por 

meio do procedimento de justiça realizado de uma determinada maneira. Existem, é lógico, 

limitações para essa ideia apresentada por Rawls, em especial naquilo tocante à relação entre 

os indivíduos e os demais seres vivos, bem como entre as nações. Rawls diz que a sua teoria 

da justiça não pode apresentar nenhuma resposta direta para isso, mas que se forem 

estabelecidos os princípios de justiça básicos em uma sociedade, então eles podem ser 
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estendidos tanto para as relações externas quanto para as internas, com alguma modificação 

esquema inicial. Algumas dessas limitações serão tratadas no tópico que se segue, com base, 

principalmente, na filosofia de Martha Nussbaum, a partir da teoria das capacidades.  

 

3.3 Capabilidades e racionalidade idealizada: fundamentos kantianos vs. aristotélicos 
 

Independente de como Rawls entende a posição da teoria kantiana dentro de seu 

sistema político, alguns problemas permanecem. Uma parte desses problemas foi colocada 

justamente pela teoria liberal, mas que tem por base outros conceitos de dignidade e critérios 

para a distribuição diversos. A teoria das capabilidades, criada por Amartya Sen e 

desenvolvida por Martha Nussbaum, é uma fonte relevante desse tipo de crítica. As críticas 

desenvolvidas nesse campo partem de um ponto de vista específico: apesar de abstratas, as 

teorias da justiça devem considerar, no momento de sua formulação, questões que interferem 

no modo como os bens ora distribuídos podem ser usufruídos pelos indivíduos. Isso significa 

que nada adianta um país, onde existem riquezas, se há, por exemplo, um forte índice de 

desigualdades econômicas. Isso porque Sen e Nussbaum partem de contextos de países não 

desenvolvidos, nos quais não necessariamente o nível do PIB representa a quantidade de 

distribuição de recursos em uma sociedade (NUSSBAUM, 2011, p. 01).  

Esse argumento está presente no início do livro Creating Capabilities, de Martha 

Nussbaum (2011, p. 01), no qual a autora destaca que as medições de qualidade de vida 

tradicionais, pautados em critérios econômicos, não conseguem dar conta das humilhações 

sofridas, diariamente, por grupos oprimidos. As formulações teóricas devem dar conta desses 

problemas fáticos que afetam, diretamente, a forma de vida dessas pessoas e o seu gozo da 

dignidade. Assim, uma abordagem focada no desenvolvimento, ou seja, em tornar as coisas 

melhores precisa levar em consideração que a liberdade dos sujeitos de escolher é afetada 

pelo modo como o Estado atua.  

A forma como o desenvolvimento geralmente é argumentado, contudo, foca no 

crescimento econômico de um país, o que não consegue alcançar aqueles sujeitos que sofrem 

limitações severas, como violência doméstica ou privações nutricionais. Para esses tipos de 

pessoas, é irrelevante se o PIB per capita cresceu o decresceu, ainda mais se isso por 

proveniente de capital estrangeiro. Isso porque esse tipo de riqueza alcança, primariamente, as 

camadas mais abastadas da sociedade, e não aqueles que tem a sua igual dignidade 

constantemente desrespeitada (NUSSBAUM, 2011, p. 13).  
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Uma saída para esse tipo de abordagem é a teoria das capabilidades, ou capabilidades. 

Esse tipo de formulação, elaborada no contexto de um certo desenvolvimento internacional 

que possui como foco nações mais pobres, lida com problemas que comprometem a qualidade 

de vida dos indivíduos. Nussbaum (2011, p. 20), como citado anteriormente, adota tal visão, 

mas difere de outros teóricos, como Amartya sem, por possuir uma lista fechada de 

capabilidades que, segundo ela, derivam da observação de contextos específicos de luta pela 

promoção de igual dignidade dos indivíduos. Ela também inclui alguns outros elementos, 

como a noção de dignidade, o que faz com que a sua argumentação difira da filosofia 

desenvolvida por outros teóricos das capabilidades. 

Antes de adentrar no conceito de dignidade da autora em comento, primeiramente é 

necessário especificar o que ela entende por capabilidades, já que a forma como estas são 

argumentadas sofre interferência direta do conceito de valor intrínseco, conforme será 

explicitado mais adiante. Capabilidades referem-se a diferentes e importantes elementos que 

integram a qualidade de vida dos indivíduos e que são qualitativamente distintos. Nussbaum 

(2011, p. 18) cita alguns como saúde, integridade física e educação. Todos esses elementos 

não podem ser reduzidos a uma única medida sem que sejam causadas distorções. Essa 

pluralidade e tendência à distorção são duas características centrais dentro da abordagem, que 

na teoria de Sen, quer na de Nussbaum. Com isso em mente, portanto, um dos elementos 

centrais da teoria é a qualidade de vida dos indivíduos, bem como a abordagem de questões 

sobre a justiça social. Dessa forma, o questionamento principal da vertente filosófica em 

comento será “o que cada pessoa pode ser e fazer?”. Segundo Nussbaum (2011, p. 18, 

tradução nossa):  

 
Em outras palavras, a abordagem considera cada pessoa como um fim, 
questionando não somente acerca do bem estar total ou geral, mas sim sobre 
as oportunidades disponíveis para cada pessoa. É focada na escolha ou 
liberdade, sustentando que as sociedades boas devem estar promovendo para 
os seus indivíduos um conjunto de oportunidades, ou liberdades 
substanciais, que as pessoas, então, poderão ou não exercer de fato: a 
escolha é delas.  

 

Há também, como já foi citado, uma pluralidade de valores, impossibilitando que eles 

sejam avaliados a partir de uma única escala numérica. Esse tipo e abordagem também leva 

em consideração a forma como os indivíduos podem ser marginalizados e discriminados, 

preocupando-se, portanto, com a relação entre desigualdade e justiça social. Esse tipo de 

abordagem tem como principal ponto a necessidade de ações governamentais e políticas 



   38 

públicas, como forma de promover a qualidade de vida dos indivíduos, levando em 

consideração as suas capacidades (NUSSBAUM, 2011, p. 18-19).  

Voltando, contudo, especificamente para o conceito de capabilidades, Nussbaum 

(2011, p. 20) afirma que estas podem ser definidas como “liberdades substanciais”, isto é, um 

conjunto de oportunidades de escolher e de agir, o que vai ao encontro da pergunta que a 

autora já colocou como central, isto é, o que cada pessoa é capaz de ser e fazer?  

Essas capabilidades não são simples habilidades, e nisso reside a diferença de 

tradução, mas sim são liberdades ou oportunidades criadas a partir de uma combinação de 

habilidades pessoais e o ambiente político, social e econômico que uma dada pessoa reside. 

São essas liberdades substanciais de Sen que Nussbaum (2011, p. 20-21) incorpora como 

“capabilidades combinadas”. Existem ainda, contudo, determinadas características que podem 

ser imputadas a uma pessoa específica e que se referem a traços de personalidade, 

capacidades intelectuais e emocionais, dentre outros, que são relevantes para a forma como as 

capabilidades combinadas serão exercidas. Nussbaum (2011, p. 21) denomina isso de 

capabilidades internas. Esses tipos de capabilidades, contudo, não são inatas, mas derivadas 

de um desenvolvimento de certos traços e habilidades com base no ambiente que o indivíduo 

vive.  

É importante distinguir entre esses dois conceitos porque eles são desenvolvidos a 

partir de duas atividades diferentes. Um determinado país pode desenvolver bem 

determinadas capabilidades internas, através da educação, por exemplo, mas falhar em fazer 

com que os indivíduos, de fato, empreguem essa capabilidade de modo funcional. Não é 

possível, contudo, pensar em capabilidades combinadas sem que se pense no 

desenvolvimento de capabilidades internas. Isso porque se criam estruturas capazes de gerar 

participação popular, mas a capacidade interna para política não é desenvolvida, então, nesse 

caso, não existe nem uma capacidade combinada e nem uma capacidade interna 

(NUSSBAUM, 2122).  

Além desses dois tipos de capabilidades, faz-se necessário diferenciar um terceiro, que 

não se confunde com as capabilidades internas. As capabilidades básicas são as capacidades 

inatas da pessoa que podem, mais tarde, ser desenvolvidas e treinadas a partir das 

capabilidades internas que estiverem disponíveis. Assim, esses dois tipos, apesar de não se 

confundirem, estão intrinsecamente conectados. Isso não significa que aqueles com o maior 

número de capabilidades básicas terão prevalência, mas sim que um país deve funcionar de tal 

maneira que todos, independente de suas capabilidades básicas, possam exercer de forma 

adequada as suas capabilidades combinadas (NUSSBAUM, 2011, p. 24).  



   39 

Um outro aspecto da teoria das capabilidades é o funcionamento. O funcionamento 

pode ser caracterizado, segundo Nussbaum (2011, p. 24-25), pela realização ativa de uma ou 

mais capabilidades. As capabilidades, contudo, pressupõem a liberdade de escolha. As 

pessoas podem ter o mesmo funcionamento, mas não possuírem capabilidades, isto é, a 

oportunidade de escolher. As capabilidades são importantes, contudo, no sentido que podem 

contribuir para o funcionamento. Assim, a funcionalidade é um ponto final para o conceito de 

capabilidades, na medida em que estas promovem certas áreas de liberdade, fazendo com que 

as pessoas desenvolvam funções de uma determinada maneira. Dessa forma, o que deve ser 

desenvolvido pelo governo é sempre a capacidade, vez que esta é que promove a liberdade de 

escolha do indivíduo. 

Nesse ponto, Nussbaum (2011, p. 27) passa a expor a posição da dignidade no seu 

sistema, a partir do questionamento sobre quais capabilidades são importantes para o 

desenvolvimento dos indivíduos. Essas capabilidades centrais derivam da noção de dignidade 

que aqui é intuitiva, mas que, conforme já de discutiu nesse trabalho anteriormente, não fica, 

de plano, clara. Esse conceito não pode, de imediato, ser aplicado como fundação de uma 

teoria sem que antes seja aclarado. É por isso que, mesmo na teoria de Nussbaum (2011, 

p.29), a dignidade funciona com um elemento central, mas que está interconectada com outros 

conceitos.  

Aqui, contudo, uma noção central para entender a ideia de dignidade humana é o 

conceito de respeito, bem como os princípios políticos. O ponto central para a dignidade é que 

alguns estilos de vida são valorosos, enquanto outros não. Note que, nesses casos, a dignidade 

ainda é intrínseca aos seres humanos, mas ela não é, e fato, realizada. A importância desse 

conceito pode ser vista através, por exemplo, do tratamento de pessoas com deficiência. Se 

uma política tem por foco o desenvolvimento da dignidade, então, ela incentivará a 

capacidade de agir dessas pessoas, e não de modo a infantilizá-las. Isso faz com que elas, por 

exemplo, tenham acesso a serviços educacionais adequados (NUSSBAUM, 2011, p. 30).  

A dignidade da pessoa pode ser violada de maneiras distintas. Pode ser que 

circunstâncias sociais gerem uma limitação na escolha dos funcionamentos que ela deseja ou 

pode ser que o próprio desenvolvimento de suas capabilidades internas seja afetado. Esse 

último caso Nussbaum (2011, p. 31) considera mais gravoso, já que ele invade a vida interna 

da pessoa, mudando a sua relação consigo.  

A ideia de dignidade é diretamente vinculada à de “esforço ativo”, o que a liga 

diretamente às capabilidades básicas. É, assim, algo inerente aos indivíduos, mas que se 

manifesta por meio de elementos externos, mas que não é afetado em função das diferenças 
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entre as capabilidades básicas dos indivíduos. Isso faz com que todas as pessoas devem ser 

tratadas de forma igual, mas não significa que todas as vidas devem ser equalizadas. Dessa 

forma, portanto, a teoria das capabilidades vai ter como foco a proteção daquelas áreas que 

dada sua importância, são essenciais para uma vida digna. Esses pontos podem ser objeto de 

um consenso geral, bem como sofrer modificações ao longo da história, gerando a inclusão de 

novas liberdades. Segundo Nussbaum (2011, p. 32), é necessário abrir um debate para que se 

entenda que uma determinada liberdade é importante para a ideia de dignidade humana. Isso 

significa que o conteúdo da dignidade não pode ser discutido meramente apelando esse 

conceito em si, mas através de um processo de debate extenso, levando em consideração a 

qualidade dos argumentos apresentados em favor da inclusão de uma dada liberdade.  

 Essa dimensão construtiva do conceito de dignidade de Nussbaum (2011), levando em 

consideração a forma como grupos minoritários experimentam a dignidade, pode ser 

explicada por uma contextualização história. O projeto do pós-guerra de naturalização do 

conceito de dignidade encontrou problemas na sua concretização, justamente como questões 

econômicas de silenciamento de grandes massas em relação às suas demandas, tendo em vista 

que os direitos humanos não seriam capazes de traduzir essas reivindicações. Assim, há uma 

diferença entre um conceito kantiano de dignidade, que é representativo dessa construção de 

direitos humanos do século XX e que já foi exposta anteriormente e o tipo de teoria que 

comumente engloba autores como Martha Nussbaum. A partir disso, um ponto de vista 

possível é a associação entre dignidade e formas vida que liga esse princípio à ideia de 

humilhação. Dentro desse tipo de argumentação pode ser citada a teoria de Bieri, na qual 

figura como central uma interpretação a partir das formas de vida e do caráter narrativo da 

dignidade e encontra-se no mesmo espectro, apesar de não ser idêntica, ao que Nussbaum 

argumenta (MATOS, 2018, p. 15). 

Voltando, portanto, à teoria de Nussbaum (2011, p. 33-35), é com base nesse tipo de 

entendimento sobre a dignidade humana que a autora elege dez capabilidades centrais: vida, 

saúde física, integridade física; sentidos, imaginação e pensamento; emoções; razão prática; 

afiliação; relação com outras espécies; lúdico e controle político e material sobre o ambiente. 

Essas capabilidades permitem pensar os indivíduos como fins em si mesmos, e não como um 

mero meio para o desenvolvimento das capabilidades dos demais ou do todo. Esse valor não é 

fundamentado na forma como as pessoas se veem na prática, mas sim na igualdade de 

respeito que elas possuem.  

Posteriormente, no Fronteiras da Justiça, Nussbaum (2013, p. 02) desenvolve a sua 

teoria a partir de uma crítica às teorias políticas de cunho contratualista. Ela parte do 
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pressuposto de que existem problemas inerentes ao modo como essas correntes são 

argumentadas e que é necessário, portanto, mudar o ponto de partida a partir do qual a 

distribuição de recursos é pensada. Nussbaum (2013) trata, no primeiro capítulo da obra, de 

três problemas que ela considera como focais (e como limitações para teorias contratualistas 

clássicas): pessoas com deficiência, nacionalidade e pertencimento à espécie.  

 No primeiro caso, o que ocorre é que as teorias contratualistas clássicas, até então, não 

vêm incluindo as pessoas com impedimentos mentais graves na qualidade de cidadãos, tendo 

em vista o seu foco único em situações que geram uma vantagem mútua. Também é preciso 

definir um tipo de justiça que consiga ser global, isto é, que impeça que questões de 

nacionalidade limitem o modo como as pessoas irão usufruir de certos bens. Por fim, há a 

questão do tratamento dispensado aos animais não humanos, que por vezes têm que suportar 

humilhações diversas por serem considerados meramente objetos, dignos tão somente de 

compaixão. As teorias contratualistas, talvez o tipo mais forte de solução pra problemas 

políticos proposto dentro da filosofia política, não conseguem encontrar solução para esses 

três tipos de problema, mesmo que ela seja formulada à sua melhor luz. Isso porque os 

problemas do contratualismo são profundos e aderem à sua própria estrutura teórica 

(NUSSBAUM, 2013) 

 O que Nussbaum (2013, p. 08) propõe, contudo, não é um abandono das ideias liberais 

– ela mesma se considera uma liberal – mas tão somente uma nova proposta pautada, como já 

se expôs, na noção de capabilidades. Conforme já fora dito anteriormente, o foco do presente 

trabalho será a questão das pessoas com deficiência e, em função disso, a crítica às teorias de 

fundamento contratualista com base nesse ponto serão tratadas mais detidamente. As teorias 

contraturalistas, comumente, partem do ideal de que os contratantes originais são homens que 

possuem capacidades aproximadas e que podem ser socialmente produtivos.  

Isso excluía, tradicionalmente, alguns sujeitos, como pessoas idosas, crianças e 

mulheres. Esses pontos, especificamente, foram abordados pelas teorias da justiça 

contemporâneas, mas a questão da capacidade mental continua sendo um problema não 

abordado. Essas pessoas, portanto, nunca são incluídas na escolha dos princípios de justiça e o 

entendimento comum é de que, apesar disso, os princípios de justiça seriam aplicados a esses 

sujeitos sem que os seus projetos fossem levados em consideração (NUSSBAUM, 2013, p. 

18-19).  

 Mesmo nesse caso, as teorias contratualistas são prejudiciais porque duas perguntas se 

confundem: quem escolhe os princípios e para quem são escolhidos. Em outras palavras: 

aqueles que fazem o acordo possuem as mesmas capacidades daqueles cidadãos que se 
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beneficiam da distribuição dos bens sociais. Ou seja, as características que determinam 

aqueles que escolhem os contratos refletem-se nos indivíduos passivos. Para Nussbaum 

(2013, p. 22), no caso de Rawls, isso se torna claro no livro O Liberalismo Político. Nele, os 

indivíduos na posição original são representantes dos cidadãos, o que faz com que eles 

incorporem, necessariamente, certa racionalidade idealizada contida no Uma Teoria da 

Justiça. Para a autora ora em comento, pode existir um modo de dissociar essas duas questões 

e valorizar a dignidade das inúmeras formas de vida escolhidas pelos indivíduos, imputando a 

todas dignidade, o que não poderia ser relegado a um momento posterior da teoria qualquer 

tipo de argumentação. Rawls reconhece que esse ponto da sua teoria encontra um problema 

que não consegue solucionar (NUSSBAUM, 2013, p. 29).   

 É também no Fronteiras da Justiça que Nussbaum (2013, p.163-165) distancia o seu 

conceito de dignidade do kantiano, associando este a uma noção estoica de liberdade e 

capacidade moral que não guardam conexão com a noção de animalidade, à qual sua teoria 

vincula-se. Isso significa que a racionalidade humana não pode ser tomada de forma 

idealizada e que, ao lado desta, a vida humana está permeada de vulnerabilidade e 

necessidade física. É exatamente isso que permite que a autora consiga incluir pessoas com 

deficiência na forma de argumentação dos seus princípios de justiça.  

A dignidade humana é, portanto, a dignidade específica de um certo tipo de animal, 

que está ligada à sua característica de ser moral e vulnerável. Isso também afasta o tipo de 

raciocínio que coloca o ser racional como afastado da comunidade política. O ser humano 

precisa conviver em uma comunidade e guardar laços com outros indivíduos, incluindo 

aquelas relações de dependência. Mesmo em Nussbaum, e Formosa e Mackenzie (2014, p. 

879) destacam que esse é um ponto de inconsistência dentro de sua teoria, os seres humanos 

precisam ser capazes de ter o mínimo de capacidade de ação, ao passo que pessoas em estados 

vegetativos permanentes ou crianças anencéfalas não possuem o que eles denominam de 

dignidade de status, ou seja, não são consideradas como seres humanos. 

Também no livro ora em comento, Nussbaum (2013, p. 93-94) destaca que as 

capabilidades podem ser desenvolvidas de formas diferentes por cada sociedade, mas sem 

qualquer delas a vida não é digna e, portanto, essas dez capabilidades são, para Nussbaum 

(2013, p. 94), passíveis de um acordo internacional, o que as aproximaria da ideia de direitos 

humanos e da sua conexão com a dignidade. Essa lista, contudo, pode passar por um processo 

de revisão e, portanto, é aberta ao pluralismo de capacidades e de concepções, como a autora 

já havia destacado no Creating Capabilities.   
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Isso é claro quando se aborda, por exemplo, a educação de crianças com alguma 

deficiência cognitiva. Nussbaum (2013, p. 120) dá o exemplo de seu sobrinho, Arthur, que 

possui uma série de dificuldades sociais, decorrentes de algumas deficiências cognitivas. Se 

Arthur não tivesse acesso à educação e, portanto, não fosse capaz de desenvolver alguma das 

capabilidades da lista de Nussbaum (2013, p. 121) que estariam ao seu alcance, então isso 

geraria um problema de justiça. Naqueles casos, nos quais não é possível que uma pessoa 

alcance uma determinada capabilidade em função de uma deficiência, então, Nussbaum 

(2011, 2013) admite a existência de um guardião para que a capabilidade seja acessada e que 

nesse caso, em específico, pode ser caracterizada como uma capacidade básica. Isso não 

significa, portanto, que aqueles com deficiência terão uma lista de capabilidades diversa, o 

que seria ignorar que os indivíduos possuem uma dignidade derivada de suas capabilidades 

básicas.  

Aqui vê-se, já, a diferença entre a dignidade argumentada por Rawls (2016, 1980), a 

partir do conceito de autonomia kantiano, e aquela que Nussbaum (2011, 2013) utiliza em sua 

teoria. A dignidade é conferida a todos os indivíduos que possuem um nível mínimo de 

capacidade de agir e isso é vinculado a um conceito de ser humano que guarda relações com 

noções de vulnerabilidade e dependência mútua, bem como em uma noção de florescimento 

humano que pressupõe a ideia de animalidade aristotélica.  

A autora ressalta que esse conceito de dignidade, compreendido da maneira ora 

exposta, é o ponto de partida da teoria alternativa de justiça que ela se propõe a descrever. 

Isso porque o enfoque das capabilidades parte da noção de dignidade, para então determinar 

quais são os procedimentos adequados para garanti-la. O resultado aguardado, nesse caso, é a 

justiça e o procedimento correto é aquele que é capaz de gerá-la (NUSSBAUM, 2013, p. 

105). 

No caso das pessoas com deficiência, enfoque que esse trabalho toma a título de 

demonstrar a forma como as teorias da justiça são aplicáveis a todos os indivíduos de acordo 

com o seu fundamento, há uma exclusão da forma como o contrato social é argumentado em 

função da maneira como a pessoa é entendida enquanto tal. Os indivíduos, na formulação dos 

princípios da justiça, são vistos como seres “livres, iguais e independentes” e detentores de 

uma racionalidade idealizada. Uma teoria da justiça que realmente se proponha a resolver os 

problemas sociais precisa lidar com o modo como os princípios devem ser abordados para 

essas pessoas com determinados impedimentos. Elas precisam de arranjos sociais específicos 

e necessitam, portanto, que os princípios da justiça sejam formulados levando em 

consideração a sua forma de vida (NUSSBAUM, 2013, p. 110).  
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A teoria da justiça de Rawls parte do pressuposto de que os indivíduos estão 

preocupados, em primeiro lugar, com a realização dos seus projetos de vida em específico, 

bem como, em função do véu de ignorância, concebe a todos como possuidores do mesmo 

nível de capacidade cognitiva. Esse prejuízo para com o tratamento das pessoas com 

deficiência deriva de dois aspectos básicos da teoria de Rawls. O primeiro deles, que não será 

abordado aqui, é o da necessidade de estabelecer um contrato que seja pautado na vantagem 

mútua. O outro tipo de problema surge da concepção kantiana da filosofia de Rawls e que foi 

exposta acima. A questão aqui, como aliás ficou claro do modo como Rawls argumenta no 

texto Kantian Constructivism in Moral Theory, é que certas capacidades mentais são tomadas 

como centrais para a consideração dos indivíduos como seres que possuem o mesmo tipo de 

respeito e dignidade.  

A teoria de Rawls divide, portanto, a personalidade da animalidade. É exatamente para 

resolver os problemas que derivam dessa separação que Nussbaum (2013, p. 196) propõe o 

conceito de dignidade que fora exposto acima e que tem por base uma teoria aristotélica. Na 

teoria kantiana, a animalidade não possui qualquer tipo de dignidade e esse aspecto é 

ignorado em relação às vidas humanas. Isso também não engloba a forma como alguns 

indivíduos dependem dos outros e como, mesmo as pessoas sem impedimentos mentais, 

envelhecem e passam a depender dos cuidados de outros.  

As formas de vida das pessoas com impedimentos mentais graves são ignoradas 

porque não possuem o exato tipo de racionalidade idealizada que a filosofia kantiana exige, 

apesar de representarem formas complexas de interação. Esses indivíduos não possuem as 

duas capacidades morais que foram expostas anteriormente, mas conseguem interagir de 

outros modos. Elas também não entram no conceito de sujeito idealizado que é formulado por 

Rawls no liberalismo político e, portanto, também não podem figurar como cidadãs 

(NUSSBAUM, 2013, p. 196).  

Apesar de todos esses problemas, Nussbaum estaria correta em afirmar, de forma 

categórica, que é necessário abandonar o fundamento kantiano de dignidade, a fim de adotar 

tão somente uma perspectiva aristotélica? Não haveria outro modo de interpretar a filosofia 

kantiana que fosse compatível com os problemas colocados por Nussbaum ou há, de fato, 

algum tipo de problema inerente com a concepção de Kant que a torne impossível de ser 

utilizada como fundamento de qualquer teoria política? São esses questionamentos que serão 

centrais na hipótese a ser abordada na pesquisa ora em desenvolvimento.  
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3.4 Hipótese: uma possível solução a partir da filosofia de Onora O’Neill 
 

Uma das formas de discutir a pergunta colocada ao final do último tópico é por meio 

de uma reconstrução dos conceitos kantianos que, de alguma forma, tente atualizar as ideias 

colocados pelo autor da Crítica da Razão Pura. Esse movimento começou a se tornar comum 

no final no século XX a partir de autores como Höffe e Korsgaard. 

Uma terceira autora, que fora escolhida como foco do presente trabalho, reformula a 

filosofia de Kant concedendo uma importância maior para as suas metáforas de construção e 

dos conceitos contidos na primeira crítica e na filosofia política. Onora O’Neill, uma 

construtivista assim como Rawls, busca trabalhar em seus textos com a limitação da razão 

teórica e da supremacia da razão prática, com a consequente responsabilidade de construção 

final dos conceitos como pertencentes ao campo da racionalidade prática, por meio da 

interação entre os sujeitos, levando em consideração a existência e necessidade de 

concordância de uma audiência universal (O’NEILL, 1989, 2015).  

Essa limitação da razão teórica é o que vai mostrar, mais tarde, a importância do 

conceito de autonomia e, portanto, de dignidade. Para O’Neill (1989, p. 29), essa limitação é 

explicada por meio da importância maior que Kant concede para a razão prática, tornando-a 

superior à razão teórica. Isso ocorre por meio da limitação em relação às categorias que 

podem ser encontradas na razão teórica, possuindo consequências, para a autora, em relação à 

forma como Kant argumenta a sua filosofia política e em qual tipo de construtivismo a sua 

teoria consegue dar origem. No que se segue, a forma como O’Neill entende a filosofia 

kantiana será abordada, para que, em seguida,  discuta-se como isso consegue dar origem a 

um certo tipo de construtivismo que, segundo a autora, não se liga a um tipo de sujeito 

idealizado e que consegue fornecer uma maneira de estabelecer princípios de justiça que 

consegue levar em consideração as vulnerabilidades e limitações reais dos sujeitos.  

3.4.1 O princípio fundamente da relação entre os sujeitos: a tolerância 
 

A fim de entender o ponto de partida da tarefa kantiana é necessário imaginar que 

um grupo de indivíduos está construindo um prédio. Essa tarefa torna-se difícil, em 

primeiro lugar, pela existência de parco material para tanto: o que se possui poderia 

construir, no máximo, uma pequena cabana. Uma segunda dificuldade que surge é que os 

indivíduos não possuem coordenação nenhuma. Eles não são automaticamente guiados 

para construir o prédio e, o que surge como uma terceira dificuldade, eles não sabem nem 

sequer que tipo de prédio construir. É desse ponto de partida que Kant, segundo O’Neill 
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(2015, p. 23), desenvolve a sua filosofia prática. Ao final da Crítica da Razão Pura, a 

razão teórica, que outrora caíra em antinomias ao alçar voos que não conseguia sustentar, 

acaba descobrindo que não possui o material necessário para construir estruturas 

monumentais de pensamento e ação por si tão somente.  

Na verdade, o ato de raciocinar ocorre apenas no momento em que a ação e o 

pensamento dos indivíduos é realizado levando em consideração a possibilidade de 

entendimento do ato ou raciocínio por parte dos demais. Essa aceitação depende, e esse é 

um ponto que O’Neill (1989) já tratou no Constructions of Reason, como se verá mais 

adiante, da possibilidade de rejeição do raciocínio por parte dos demais sujeitos. Isso, em 

Constructing Authorities, aparece ligado aos conceitos de razão pública e de autonomia. 

Esses dois conceitos não são meramente ligados à noção de legalidade em termos de 

forma, mas exigem que os demais indivíduos possam compreender e discutir os padrões 

morais e políticos que estão sendo oferecidos, para que então se tenha um escopo universal 

(O’NEILL, 2015, p. 117).  

Segundo O’Neill (1989, p. 29), Kant oferece várias linhas de argumentação nesse 

sentido, mas uma, bem clara, é aquela que coloca a razão pura como incompleta e 

naturalmente dada para antinomias. Além disso, a prova da liberdade humana e a relação 

entre o ser humano e a natureza ocorre, em última instância, no campo da razão prática. 

Mas, para a autora, resta necessário entender, ainda, de onde a razão prática consegue tirar 

tanta força e no que a sua autoridade se baseia. Se isso não ocorrer, então, ou o raciocínio 

será circular, isto é, fundamentará a autoridade da razão prática em si mesma, ou tornará o 

argumento falho, vez que ele não terá prova de sua validade. Nesse caso, é preciso provar, 

em primeiro lugar, porque alguns padrões podem ser, de fato, considerados como 

derivados da razão. Isso não irá gerar um princípio que seja capaz de resolver todos os 

problemas práticos, mas isso não quer dizer que se deva desistir de todo e qualquer 

princípio que seja norteador de discussões públicas. 

Para O’Neill (1989, p. 30), quando Kant fundamenta a razão ele apela 

principalmente para o conceito de tolerância, através da repetida frase “o uso público da 

razão deve ser sempre livre”. Isso liga a filosofia de Kant, principalmente aquela contida 

nos textos avulsos de filosofia política, ao conceito de tolerância. Essa noção, que poderia 

ser entendida como uma mera indiferença e que, portanto, pareceria pouco convincente e 

exagerada, na realidade é pensada de forma mais robusta quando se tem em mente que a 

forma de se expressar dos indivíduos é, essencialmente, comunicativa e isso exige mais do 
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que uma somente uma indiferença. Em realidade, uma atitude desse tipo, nos casos de 

razão pública seria considerada, inclusive, ofensiva.  

Aqui, a tolerância é importante porque, em termos kantianos, ela consegue, 

segundo O’Neill (1989), afastar formas de individualismo, sem apelar para uma razão 

transcendental e sem fundamentos. A leitura desse conceito exposta da forma como 

O’Neill (1989) argumenta, encontra-se no texto “Resposta à Pergunta: O que é o 

Iluminismo?”. Nesse texto, datado de 1784, Kant (2015, p. 09-10) apresenta os seres 

humanos como presos aos mandos de tutores, os quais, por preguiça dos indivíduos de 

saírem de um estado de menoridade, continuam controlando a vida humana. É nesse texto, 

bastante famoso na obra do iluminista, que há a formulação do que ele considera ser o 

lema do Iluminismo, isto é, sapere aude, ousa saber. O que faz com que os indivíduos 

consigam sair desse estado de preguiça, alcançando a iluminação é a liberdade de fazer o 

uso público da razão.  

Uso público da razão é uma diferença que é feita por Kant (2015, p. 11-12) no 

texto, em oposição ao conceito de uso privado da razão. Uso privado da razão é aquele que 

é feito dentro de um determinado contexto de obediência ou de hierarquia. É o contexto do 

cobrador de impostos, que deve obedecer à lei quando do montante a ser pago, ou do 

soldado que obedece às leis emanadas por seu superior. Onora O’Neill (1989, p. 32) diz 

que a principal diferença entre esse tipo de racionalidade e o uso público da razão é a 

audiência que a comunicação tem a capacidade de alcançar. Isso porque, para Kant 

(2015,p. 12), o uso público da razão é aquele que é feito perante o público letrado, por 

aqueles mesmos indivíduos que, em contextos privados, obedecem às normas e a mandos 

legais ou hierárquicos. É somente o uso público da razão, ele irá argumentar, que 

produzirá uma comunidade verdadeiramente ilustrada.  

Desse raciocínio O’Neill (1989, p. 33) destaca que a argumentação, para Kant, 

deve ser totalmente publicizável, e por isso ele confere uma importância fundamental para 

a liberdade intelectual, bem como para o alcance da maior audiência possível, disso 

derivando a importância concedida por Kant para o conceito de razão pública. Aquelas 

razões que não pressupõem qualquer tipo de autoridade externa são aquelas que podem 

integrar o uso público da razão. Somente aquilo que é possível de interpretação pode 

chegar a uma audiência irrestrita e é isso que faz com que, para Kant, a tolerância seja tão 

relevante.  

O’Neill (1989, p. 35) destaca que esse argumento pode parecer puramente uma 

visão não liberal, em função da prevalência da razão pública, mas que, em realidade, ele 
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reside nos limites que Kant encontra na razão teórica e que possibilita a fundamentação da 

razão prática e de uma comunidade possível. Voltando ao uso público da razão, 

especificamente, O’Neill (1989, p. 35) afirma que como os argumentos, presentes na 

argumentação da razão pública, precisam alcançar o maior número de pessoas possível e, 

considerando que o mundo como um todo não aceita uma única autoridade externa, então 

autoridade precisa ser interna. Essa autoridade interna, por sua vez, é a razão.  

Assim, não basta ter a intenção de comunicar algo, produzindo uma fala ou um 

texto, mas é necessário que este preencha requisitos mínimos dados pela razão. E é 

exatamente entender quais são esses requisitos o papel das críticas kantianas. Na primeira 

crítica, Kant conclui que as categorias do entendimento não conseguem fornecer estrutura 

suficiente para o entendimento, para ação ou para fundamentar a própria razão (O’NEILL, 

1989, p. 35).  

É por isso que o homem precisa ir além e alcançar os postulados que pertencem à 

razão prática. São as ideias da razão e os postulados da razão prática pura que conseguem 

fornecer uma unidade para as experiências vivenciadas. É por isso que, na crítica da razão 

prática, Kant afirma que o conceito de liberdade, provada justamente por meio do uso 

prático, é o princípio regulador da razão prática. A autoridade desses princípios, contudo, 

não são auto evidentes e nem tampouco já dados. O que dá a eles a autoridade necessária é 

o fato de que eles estão, sempre, disponíveis a uma auto avaliação e correção. É 

simplesmente o fato que esses princípios podem passar por uma crítica que traz a eles 

autoridades. É por isso que o conceito de tolerância, aqui, é tão importante (O’NEILL, 

1989, p. 36).  

O mero uso privado da razão não possui qualquer importância porque, aqui, a razão 

não é plenamente livre. Assim, a tolerância no uso público da razão é necessária para a que 

haja uma comunicação plenamente racional entre os indivíduos. É exatamente esse 

processo de racionalidade que a intolerância interrompe. A intolerância coloca em risco 

todos os usos públicos da razão e, nesse caso, a razão depende meramente de um acordo, o 

que não lhe confere autoridade alguma. Esse acordo precisa de alguma base mais forte e 

esta é dada pelo criticismo da razão para com consigo (O’NEILL, 1989, p. 37).  

Essa auto crítica é melhor incentivada em um debate livre, crítico e universal. É por 

isso que formas de autoritarismo não são possíveis, vez que elas não conseguem garantir 

que os indivíduos possam raciocinar por si, por meio de argumentos dados pela razão. 

Dessa forma a razão consegue verificar possíveis falhas em seu raciocínio, a sua 

autoridade é delimitada e as antinomias são evitadas. Assim os princípios da razão 
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adequados são aqueles encontrados por meio do uso público da razão. A tolerância, na 

filosofia kantiana, permite que seja possível encontrar a verdade nos padrões de 

argumentação da razão (O’NEILL, 1989, p. 38).  

A comunicação, aqui, é um atividade livremente empreendida e não totalmente 

derivada de um processo natural. Os indivíduos são relativamente independentes e 

racionais. Isso não significa que a comunicação não tenha a sua vertente natural, mas ela 

não é totalmente caracterizada por isso. A comunicação tem a sua história específica de 

desenvolvimento e seus princípios são estabelecidos por meio da interação humana. Isso 

significa que não existe, portanto, qualquer tipo de harmonia pré estabelecida. Não há uma 

garantia de que existirá uma comunicação ou harmonia com os demais indivíduos e, em 

função disso, os princípios práticos devem ser escolhidos de modo tal que eles garantam 

uma melhor comunicação entre indivíduos separados, livres e potencialmente racionais 

(O’NEILL, 1989, p. 43).  

Isso acaba culminando em um tipo de princípio, o que inclui, inclusive, o 

Imperativo Categórico, que não possui qualquer tipo de posição especial, mas sim que 

serve para guiar a forma de interação e comunicação dos indivíduos em uma dada 

comunidade. Assim, os princípios da razão servem, tão somente, para uma possível 

comunidade de seres humanos, e não são derivados de seres humanos específicos e reais e 

que necessitam de coordenação, vez que essa não é dada naturalmente (O’NEILL, 1989, 

43/44).  

Isso fica claro, para O’Neill (1989, p. 44), quando Kant fala da fórmula do reino 

dos fins, mas também encontra-se presente, de certo modo, nas demais formulações. A 

ideia de lei universal, por exemplo, invoca a ideia de agentes livres e racionais, que ajam 

de determinado modo que não atinja capacidade de agir dos demais. A fórmula do reino 

dos fins, segundo O’Neill (1989, p. 44), “invoca a noção de uma pluralidade de agentes 

que controlam as suas ações para alcançar um respeito coordenado pela liberdade e 

racionalidade dos demais”.   

As formulações do imperativo categórico conseguem fornecer à comunidade, com 

base em um julgamento reflexivo, um princípio que possa guiar as ações dos indivíduos 

em uma dada comunidade. A escolha de uma máxima que possa servir, em um debate, 

como um princípio que possa ser adotado por indivíduos plenamente livres e racionais não 

pressupõe qualquer forma de individualismo, demandando somente uma pluralidade de 

agentes, em qualquer tipo de debate, mas que sejam, até algum ponto, independentes. Essa 
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independência é necessária para que seja possível uma pluralidade de pontos de vista 

(O’NEILL, 1989, p. 46).  

Se essa independência não ocorre, então a tolerância se torna inútil. Uma segunda 

máxima necessária para o raciocínio prático é tomar o ponto de vista de todos os outros 

sujeitos. O que é exigido aqui, portanto, é um ponto de vista universal. Segundo O’Neill 

(1989, p. 46; tradução nossa): 

 
Sem um ponto de vista transcendente, levar em consideração  uma 
visão universal ou destacada não pode ser uma questão de adotar 
qualquer ponto de partida neutro ou arquimediano, mas somente 
ver os julgamentos iniciais de um sujeito sob o ponto de vista dos 
demais. Aquele que dota uma máxima de pensamento expandido 
deve, portanto, escutar o que os demais estão, de fato, julgando e 
comunicando. Não existe qualquer posição acima do debate, como 
deveria haver se a razão humana tivesse um fundamento 
transcendental. Existe somente a posição daquele que se esforça 
para alcançar e entender as perspectivas dos demais.  

 

Desse modo, portanto, a tolerância deve ser incentivada ou, de outro modo, a 

comunicação e o debate, nos moldes descritos acima, não podem ser completamente 

estabelecidos e mantidos. A razão, nesses casos, não pode ser reivindicada porque falta a 

base para que ela possua autoridade, isto é, o debate e a comunicabilidade dos princípios 

de um determinado corpo político. Assim, a tolerância, para O’Neill (1989, p. 48) é um 

ponto central da filosofia política de Kant, estabelecendo as bases segundo as quais os 

princípios devem passar a integrar a esfera pública. 

A tolerância é central na filosofia de Kant porque a sua garantia gera, em última 

instância, a liberdade e, portanto, a autonomia dos sujeitos. Aqui, contudo, esse conceito 

não guarda qualquer tipo de fundamentação transcendental absoluta, mas sim é construído 

por meio da comunicação entre os sujeitos, que precisa ser garantida de forma completa. A 

autonomia, que em Kant (2009) liga-se especificamente ao conceito de dignidade, vez que 

é o que diferencia os indivíduos de meros objetos também é trabalhada por O’Neill (1989) 

em seus textos, especificamente no que concerne à sua ligação com o aspecto da justiça, 

como se verá no tópico que se segue.   

3.4.2 A autonomia enquanto princípio fundamental da razão 
 

Ainda em  Constructions of Reason, O’Neill (1989, p. 51) afirma que um dos 

pontos mais obscuros da Fundamentação da Metafísica dos Costumes é a passagem da 

segunda para a terceira seção da obra. É somente na terceira seção da obra que Kant 
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(2009) irá discutir a relação do que foi colocado durante as duas outras partes do livro com 

a ideia de liberdade. Isto significa que ainda fica incerto como que tudo o que foi discutido 

se aplicaria a seres humanos. Para a autora, a Crítica da Razão Prática fornece uma 

possível pista para entender como funciona a argumentação moral de Kant. Ainda na 

Fundamentação, o filósofo argumenta que a razão prática deve demonstrar que há uma 

unidade entre razão prática e razão teórica, isto é, que existe tão somente uma razão 

(O’NEILL, 1989, p. 51).  

Isso significa que deve existir tão somente um princípio da razão, que seja válido 

tanto para a razão teórica quanto para a razão prática. Na Fundamentação fica especificado 

que o imperativo categórico é o princípio supremo da razão prática. Diante disso, O’Neill 

(1989, p. 52) argumenta, é possível dizer que o imperativo categórico é o princípio 

supremo de toda a razão. Como resultado dessa proposição, a liberdade e a autonomia, 

conceitos centrais dentro do imperativo categórico, estariam no centro de toda a 

construção da razão. Por conseguinte, é possível dizer que a dignidade também acaba 

funcionando como um elemento central dentro da filosofia do iluminista.  

O’Neill (1989, p. 54) afirma que, do exposto na terceira seção, não é possível 

entender, contudo, porque os princípios da razão possuem autoridade. O mesmo ocorre 

com a autonomia e com a liberdade. A autonomia só é relevante se for possível provar que 

os indivíduos são, de fato, racionais da forma como Kant argumenta e, para O’Neill (1989, 

p. p. 54), o filósofo tem consciência disso. O mero fato de que nós devemos nos ver como 

seres livres não consegue fornecer uma justificativa para que a liberdade possa ser 

provada.  

Isso porque as experiências da vida humana não podem provar a existência e a 

realidade da liberdade. Em suma, o homem pode estar meramente se perdendo em 

experiências ilusórias e por isso não é fiável provar a liberdade dessa forma. É importante 

provar esse ponto da filosofia kantiana porque, sem ele, a razão torna-se meramente 

escrava das inclinações do homem (O’NEILL, 1989, p. 55).  

Esse problema dentro da argumentação moral de Kant só consegue ser pensado, e 

esse é o movimento da terceira seção da Fundamentação, a partir do ponto de vista de uma 

Crítica da Razão Prática. Nela, Kant realiza, ao modelo do que fora feito na sua filosofia 

do conhecimento, uma virada copernicana. E para entender as críticas, conforme já fora 

explicada em relação ao conceito de tolerância, é necessário não considerar um ponto de 

vista transcendental, para além de todo conhecimento possível, mas sim avaliar o ponto de 

partida da razão de forma crítica. E essa forma crítica parte do pressuposto de que sujeitos 
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que são capazes de racionalidade acabam levando o seu raciocínio a erros, as chamadas 

antinomias (O’NEILL, 1989, p. 55-56).  

Toda a primeira parte da Crítica da Razão Pura nada mais é do que um mero 

experimento, que resulta em uma lista de materiais que poderiam ser utilizados pela razão 

de forma, dessa vez, segura. Isso significa que toda a demonstração dos conceitos de 

sensibilidade e entendimento não possuem qualquer função em estabelecer a autoridade da 

razão sobre o homem. A doutrina do método, segunda parte da primeira crítica, já traz um 

cenário em que não existe qualquer entidade metafísica que determine os fundamentos da 

razão. Isso significa que a disciplina que a razão pura precisa impor, e que gera todo o 

tribunal da razão, não é dada por motivos internos, mas sim é auto-imposta, isto é, 

autonomia de pensamento (O’NEILL, 1989, p. 56).  

Essa necessidade de disciplina, por parte da razão, é essencial para entender a sua 

autoridade. Somente a razão que é autônoma pode ser considerada razão. Assim, a relação 

entre a razão e a autonomia não pode ser justificada pelo fato dos indivíduos serem 

racionais, mas sim porque os indivíduos são autônomos é que quaisquer princípios da 

razão, inclusive da razão teórica, são possíveis. A razão não tem uma autoridade 

transcendental, mas sim essa autoridade provém do exercício da autonomia de 

pensamento.  

A autonomia não pressupõe a razão, mas antes a constitui. Os princípios que 

podem ser considerados incondicionais são aqueles que apelam tão somente para a 

autonomia de pensamento. É exatamente por isso que o imperativo categórico consegue 

funcionar como um princípio da razão. Ele é responsável por discipliná-la e torná-la 

autônoma, de forma tão que seja possível tanto uma razão teórica quanto uma razão 

prática. Assim, o princípio supremo da moralidade emerge de uma disciplina do 

pensamento humano no que se refere ao pensamento, à ação e à comunicação. A 

autoridade da razão será pautada, portanto, na autonomia (O’NEILL, 1989, p. 57-58). 

O que significa exatamente essa noção de autonomia, dentro da argumentação 

filosófica, O’Neill (2000,p. 30) aponta, é uma questão complexa. Esse conceito, 

normalmente, é considerado essencial e, assim como a argumentação aqui apresentada, ele 

é normalmente ligado a diversas outras noções, como aquela de dignidade. A importância 

da autonomia é vista como de essencial relevância para muitas teorias éticas, mas vertentes 

como a ética da virtude, comunitarismo e feminismo consideram, contudo, que a 

autonomia, da forma como normalmente é argumentada, é contrária a noções como 

independência, cuidado e tradição.  
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Um desafio para formular um conceito de autonomia, segundo O’Neill (2000, p. 

31), é evitar tanto um conceito ligado meramente à independência, quanto um que diga 

respeito tão somente à racionalidade ou coerência. Isso porque a independência do sujeitos 

pode ser um conceito visto de forma negativa, como aliás o é por Nussbaum (2013), e a 

coerência nem sempre prova que a ação foi autônoma. Isso poderia gerar, inclusive, um 

ceticismo em relação à utilização desse conceito.  

Em Kant, argumenta O’Neill (2000, p. 31-32), a autonomia é ligada ao contrário do 

que se poderia argumentar a partir de uma semelhança com Rousseau, ao conceito de 

vontade e não de política. Isso porque a autonomia interliga-se, fundamentalmente, com o 

conceito de moralidade e de liberdade. É por isso que, nos seus escritos, a autonomia não é 

meramente ligada à independência, mas também à coerência.  

A argumentação de O’Neill (2000, p. 42) começa com o ponto no qual Kant 

discute o conceito de autonomia, isto é, na segunda e terceira seção da Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes. Conforme explicou-se anteriormente, nesse ponto da obra Kant 

busca ligar a argumentação que é feita ao longo da obra com o conceito de liberdade e, 

portanto, fornecer coerência a tudo o que foi dito. Ali, ele explicita dois conceitos de 

liberdade. O primeiro deles, negativo, é a mera não sujeição a causas externas ou naturais, 

e a liberdade positiva, que é a utilização da liberdade de uma forma específica, ou seja, 

coerente e proveniente da razão. 

A liberdade negativa pressupõe um tipo de escolha que não expressa 

necessariamente racionalidade ou coerência. A liberdade é pensada, de forma mais 

completa, quando consegue fornecer leis para si mesma. O ponto central da filosofia 

kantiana e que confere importância ao conceito de autonomia é, portanto, a noção de que 

os princípios podem ser universalmente adotados porque eles possuem a forma correta, 

mas também podem ser rejeitados por essa mesma universalidade. Esse, segundo O’Neill 

(2000, p. 43), é o ponto mais relevante da ética kantiana. Assim, viver de forma autônoma 

é viver de forma tal que uma pluralidade de agentes pode adotar determinado princípio. 

Em Autonomy: the Emperor’s New Clothes,contido em Constructing Authorities, 

O’Neill (2015, p. 109) volta a trabalhar o conceito de autonomia. No texto, ela afirma que 

Kant trabalha essa noção de um ponto de vista prático que pouco tem a ver com as noções 

de autonomia trabalhadas por autores mais contemporâneos. Para Kant, os agentes teriam 

poder de escolha o que eles utilizariam para adotar uma ou outra determinação da vontade. 

É assim que os sujeitos determinam a sua máxima de agir. As máximas são dos mais 

diversos tipos e podem dizer respeito tanto ao sujeito quanto a terceiros.  
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A determinação da vontade especifica a forma pela qual o agente atua. O seu foco é 

não no modo como a vontade causa algo, mas sim no que é escolhido por essa. Assim, a 

autonomia não pertence aos agentes ou aos atos, mas sim à vontade. Isso também não 

possui relação, e isso, como será visto adiante, é um dos problemas com o construtivismo 

de Rawls, com um conceito de razão instrumental. Ele não está preocupado, portanto, com 

a efetividade do que é escolhido para alcançar determinados fins (O’NEILL, 2015, p. 110).  

A determinação da vontade, por sua vez, possui ligação tanto com o conceito de 

autonomia quanto com o de heteronomia. Tanto os agentes que escolhem de forma 

autônoma quanto os que decidem de forma heterônoma possuem poder de escolha. A 

diferença é o que eles procuram quando escolhem os princípios para agir. A ação 

heterônoma procura princípios para agir em alguma autoridade externa e arbitrária 

(O’NEILL, 2015, p. 111). 

Mas se tanto a heteronomia quanto a autonomia são  referentes ao poder de 

escolha, como diferenciar ambas? A resposta a isso é que Kant vê a autonomia nem 

somente como um processo de escolha e nem como um conteúdo específico. Ela é mais do 

que o primeiro e menos do que o segundo. Assim a autonomia kantiana parece se adotar 

princípios com uma determinada estrutura ou forma. Assim, a autonomia vincula-se à 

escolha de princípios com uma determinada forma. Um raciocínio sem essa forma levaria 

ao colapso de qualquer tipo de interação e, portanto, de comunidade (O’NEILL, 2015, p. 

115).  

Mas a mera forma do princípio pode parecer uma razão insuficiente para 

diferenciar autonomia e heteronomia. Isso porque a ação ainda sim pode ser heterônoma 

em toda a sua extensão. Por conta disso é que os princípios devem guardar uma segunda 

característica: universalidade de escopo. Como os princípios heterônomos podem levar em 

consideração desejos específicos, então, eles nunca serão heterônomos no que diz respeito 

ao escopo. Os princípios que são adotados de forma heterônoma não conseguem alcançar 

uma audiência irrestrita porque sereferem, especificamente, à audiência daquele que adota 

os princípios (O’NEILL, 2015, p. 115).  

Assim, a autonomia, segundo Onora O’Neill (1989, 2000, 2015) possui uma função 

fundante dentro do sistema kantiano, tendo em vista a posição que o imperativo categórico 

ocupa  na formulação do conceito de razão. Esse conceito de autonomia também deve ser 

tomado de um ponto de vista específico, com referência a um tipo de conceito que leva em 

consideração tanto uma forma específica, mas também a capacidade de interação entre os 
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indivíduos e, portanto, preocupa-se com a audiência que será levada em consideração no 

momento da escolha dos princípios.  

Mas e em relação ao conceito de dignidade? A dignidade, dentro da filosofia de 

O’Neill, não pode mais ser vista como um valor fundante do sistema filosófico, tendo em 

vista que a autora vincula-se a uma corrente de interpretação dos textos kantianos que nega 

que isso seja possível (SENSEN, 2011, p. 02). Dessa forma, a dignidade seria uma 

característica derivada da autonomia dos indivíduos, mas que não poderia, aqui, funcionar 

como um valor, tendo em vista que isso iria de encontro à negação, feita pela autora de 

qualquer tipo de valor fundamental que possa funcionar como um ponto de partida da 

filosofia kantiana.  

Assim, da mesma maneira como a autonomia seria um conceito construído por 

meio da interação entre os indivíduos, vez que, como já se viu, nem mesmo o Imperativo 

Categórico possui uma fundamentação transcendental, a dignidade também seria fruto 

dessa construção. Resta ainda saber, contudo, como O’Neill lida com a necessidade de 

ligação do sujeito kantiano com uma racionalidade idealizada, antes que se possa saber 

como o que aqui fora discutido até então interfere para o seu entendimento do 

construtivismo de Rawls.  

3.4.3 Os sujeitos como fins em si mesmos: humanidade sem harmonia pré-estabelecida 
 

Assim, é relevante entender como O’Neill compreende o nível de racionalidade 

exigido dos sujeitos dentro das teorias de fundo kantiano. A negação de O’Neill (1989, p. 

206) em apelar para o que ela denomina de “questões morais transcendentes” pode ser tratada 

de um ponto de vista mais amplo, abordando, inclusive, o modo como ela trabalha a filosofia 

política kantiana, como já se mostrou, ou através do que será discutido, considerando a 

questão da racionalidade dos agentes.  

O’Neill (1989) aborda esse último ponto, especialmente importante para a discussão 

que aqui está sendo realizada, por meio da segunda fórmula do imperativo categórico e do que 

significa tratar os indivíduos como fins em si mesmos. Isto é, todos os indivíduos devem ser 

tratados sempre, ao mesmo tempo, como fins, e não como meros meios, e isso funciona como 

limitação para a liberdade dos indivíduos. Na segunda parte de Constructions of Reason, mais 

especificamente no capítulo Between Consenting Adults, O’Neill (1989, p. 105) discute essa 

formulação. Aqui, ela argumenta que a visão acerca daqueles que podem, de fato, consentir 

em uma relação entre adultos não é aquela de sujeitos abstratos, mas sim de pessoas 
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particulares, que possuem capacidades limitadas para entender e consentir sobre propostas 

para a ação.  

Para a autora, isso deve ser levando em consideração ou, de outra forma, os seres 

humanos não seriam tratados enquanto pessoas, mas sim enquanto seres idealizados. O’Neill 

(1989, p. 106) também busca argumentar que algumas partes da ética kantiana não dependem 

de uma versão inflada das capacidades humanas e não geram certas implicações que são 

insensíveis a possíveis variações destas, bem como que não estão presas a uma visão 

individualista de agência.  

Uma forma de tratar os outros sempre como fim e nunca meramente como um meio é 

permitir o seu consentimento em ações que os afetem de maneira moralmente significativa. 

Isso significa que se os indivíduos não podem concordar com a forma como são tratados, vez 

que não tem a opção de consentir sobre as ações que os afetam, então eles não estão sendo 

tratados como fins. O problema com esse tipo de abordagem é o conceito de consentimento. 

Mesmo que exista uma ideia fechada do que essa noção trata, ainda assim existirão questões 

práticas, como erro na interpretação e não conhecimento dos termos que afetarão o grau de 

efetiva concordância em relação ao que está sendo acordado (O’NEILL, 1989, p. 106/107).  

Um outro problema em relação a esse conceito é o fato de que talvez ele não consiga 

abarcar o tipo de atividade que é realizada a partir dele. Isso ocorre em casos nos quais não 

existe uma real opção de escolha dos sujeitos no momento que o contrato é realizado. Em 

termos práticos, não é porque em uma sociedade onde há a prática do casamento arranjado 

que o fato da mulher poder escolher o marido seja tratá-la como um fim em si mesma, vez 

que o casamento, em si, não foi algo consentido. Uma terceira dificuldade são aqueles casos 

nos quais os indivíduos não estão em paridade de capacidades cognitivas. Aqui O’Neill 

(1989, p. 108) dá o exemplo de um médico e de um paciente que não está em posição de 

realmente concordar com o tratamento que será feito, vez que não possui capacidade completa 

para compreende-lo.  

O problema mais geral, contudo, é que o consenso é originado a partir de um tipo de 

raciocínio que nunca pode ser plenamente conhecido. Não há como ter certeza, nunca, de 

todos os termos que serão acordados. Assim, alguns aspectos específicos da ação precisam ser 

objeto de consenso. Esses aspectos é que precisam ser determinados, assim, certas partes 

específicas da ação precisam ser selecionadas a fim de que possam fazer parte de um acordo 

(O’NEILL, 1989, p. 108/109).  

Uma outra forma de solucionar esse problema, é por meio de um acordo hipotético 

entre seres plenamente racionais que seriam capazes de aceitar tal proposta. O’Neill (1989, p. 



   57 

109) aponta quais seriam alguns dos méritos dessa proposta. O primeiro deles é apontar que o 

consenso real entre os sujeitos não é moralmente decisivo, mesmo se bem informado. Uma 

outra vantagem é que a escolha sempre será feita levando em consideração o nível mais alto 

de racionalidade, considerando todos os sujeitos como possuidores das mesmas capacidades.  

Essas aparentes vantagens, contudo, são acompanhadas de alguns problemas graves. 

Isso força, por exemplo, aqueles que não estão sendo alcançados pelo tipo de racionalidade 

máxima, que é suposta no acordo, aceitem certos tipos de ações que eles, talvez, não 

considerassem permissíveis. Isso parece ser incompatível com tratar as pessoas sempre como 

fim. Em realidade, isso parece tratar aqueles indivíduos que não estão no nível de 

racionalidade idealizado meramente como meios. É exatamente o nível de racionalidade 

idealizada dada para os sujeitos, dentro de um consenso hipotético que consegue fazer com 

que eles conheçam todos os pontos necessários acerca do acordo (O’NEILL, 1989, p. 109-

110).  

Assim, tanto a noção de consenso, dada a partir de um ponto de vista meramente legal 

ou institucional, quanto aquela tomada a partir de um cenário hipotético falham em tratar os 

indivíduos como fins em si mesmos. O que é moralmente relevante, para O’Neill (1989, p. 

112), ao contrário dessas duas concepções apresentadas inicialmente, é tornar possível que as 

pessoas concordem ou discordem daquele tipo de ação que está sendo proposta. Aquilo que 

pode ser objeto de consenso ou de dissenso é o que deve ser tomado como moralmente 

relevante dentro de um acordo possível. Os indivíduos devem ser capazes de expressar, de 

forma completa, a sua concordância ou discordância dos princípios que são propostos.  

Esses indivíduos, por sua vez, são considerados através de uma visão individualizada, 

que os toma em suas fraquezas e capacidades específicas. O’Neill (1989, p. 115) entende que 

tratar as pessoas como fins significa, em última instância, considerar as suas particularidades. 

É isso que ela chama de “toque pessoal” ao tratamento para com os demais indivíduos. 

O’Neill (1989) aborda essas questões, especificamente, a partir de casos específicos, como o 

direito das mulheres e as questões de bioética. 

Assim, tratar os indivíduos como fins em si mesmos significa respeitar a sua 

capacidade de ação e de determinar os fins que serão seguidos. É permitir que eles sejam 

capazes de escolher como determinar a sua vontade, de acordo com a sua autonomia. 

Contudo,  O’Neill discute essas questões tão somente do ponto de vista de questões como 

direitos da mulher e bioética, o que poderia deixar de fora pessoas com deficiência, tema a ser 

abordado nesse trabalho.  Em função disso, Friedman (2013, p. 49-50) questiona se o mesmo 

valeria para pessoas com deficiência. O’Neill (2013, p. 232-233) argumenta que, em alguns 
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casos, devido ao nível de deficiência, incluir pessoas com deficiência no escopo da 

negociação é simplesmente impossível. Mas não há nada que vincule, necessariamente, uma 

argumentação de modelo kantiano à exclusão de pessoas com deficiência, como será visto no 

tópico que se segue. O que pode ocorrer, em verdade, é simplesmente que outras partes da 

argumentação do autor, como a redução da audiência a ser alcançada, limite a argumentação.   

 

3.4.4 Construtivismo Kantiano: Uma alternativa aos sujeitos idealizados por meio do 
conceito de vulnerabilidade 
 

Com base o exposto, é necessário verificar em que pontos a filosofia de O’Neill 

consegue criar um construtivismo que seja diferente do de Rawls. Em Constructions of 

Reasons, O’Neill (1989, p. 218, tradução nossa) afirma que a sua forma de argumentar o 

construtivismo kantiano difere em alguns pontos daquilo descrito pelo autor de Uma Teoria 

da Justiça: 

 
Primeiro, visões idealizadas de agentes, a sua racionalidade e a sua 
independência mútua são explicitamente rejeitados: Não há apelo 
nenhum, mesmo oblíquo, para afirmações morais transcendentes. Em 
segundo lugar, abstrações de determinados desejos dos agentes são 
completas: vez que nenhuma ingenuidade especial é necessária para 
evitar nem a heteronomia ou as formas mais cruas de relativismo. 
Em terceiro lugar, como uma consequência, é impossível responder 
questões sobre escolhas hipotéticas de agentes abstratos. Em quarto 
lugar, a construção, portanto, tem que recair em questões modais 
sobre a possíveis escolhas de agentes abstratos, e construir uma 
resposta para a questão “Quais princípios uma pluralidade de agentes 
abstratamente caracterizados deve rejeitar?” Finalmente, a rejeição 
de princípios não universalizáveis pode guiar a ação requerindo que 
sejam garantidos que agentes de fato afetados, com as suas 
identidades particulares e vulnerabilidades, possam genuinamente 
escolher ou rejeitar esses princípios. 

 

Ainda na mesma obra, a autora afirma que as críticas à abstração na teoria de Rawls, e 

nesse ponto O’Neill (1989, p. 208-209) trata especificamente do Uma Teoria da Justiça, 

provém não de um problema intrínseco ao ato de abstrair uma teoria. Partindo do mesmo 

raciocínio de Nussbaum (2013), ela entende que há relevância em tornar uma teoria mais 

geral. O ponto que torna a abstração feita por Rawls problemática é, portanto, outro. A 

questão, aqui, é que o modo como Rawls argumenta o véu de ignorância, que fora explicitada 

anteriormente, é guiada por um certo ideal de sujeito humano.  
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Assim, o problema não é simplesmente em termos de abstração, mas sim com o fato 

de que idealizações lidam com certos sujeitos que se identificam com um determinado ideal. 

Isso não afeta somente aqueles indivíduos que possuem deficiências ou algum tipo de atraso, 

mas também pressupõe um tipo de independência que é falso para todo e qualquer ser 

humano. Mesmo a tentativa de “simplificação” de Rawls, quando aliada ao dito de 

idealização ora descrito acaba não por simplificar, mas sim por endossar certo tipo de 

capacidade específica, excluindo outros tipos. Certos tipos de vida são apresentados como 

universais, mas na verdade são privilegiados pelo tipo de idealização adotada (O’NEILL, 

1989, p. 209).  

Nas leituras na qual Rawls desenvolve a sua concepção kantiana de justiça, O’Neill 

(1989, p. 210-211) destaca que fica evidente a mudança de perspectiva de Rawls em relação 

ao conceito de pessoa. Aqui já é apresentado, de forma mais evidente, um certo conceito 

idealizado de pessoas por meio dos dois poderes morais. Esse tipo de raciocínio não é, 

novamente, uma mera abstração daquilo existente, mas sim uma idealização a partir de um 

certo tipo de pessoa.  

Mas mesmo com uma concepção idealizada e kantiana de pessoa, ainda sim Rawls 

precisaria fundamentar a sua noção de pessoa. Ou seja, necessita demonstrar que o seu 

conceito de pessoa é o mais plausível. Segundo O’Neill (1989, p. 211) em Justice as 

Fairness: Political Not Metaphysical,ele argumenta que o seu ideal de pessoa não depende de 

uma abstração de um tipo de sujeito, mas sim possui relação com um determinado tipo de 

pessoa, especificamente aqueles de cidadãos em uma sociedade política democrática, que 

aceitam a posição original como um mecanismo de representação. Assim, a teoria da justiça 

de Rawls, a partir desse texto, passa a ser ligada a uma concepção de igual cidadania. Isso 

significa que não há nada a dizer sobre aqueles que não compartilham o mesmo ideal de 

cidadania democrática. É nesse ponto que retornam as preocupações acerca de um possível 

relativismo.  

Para O’Neill (1989, p. 212) muitos dos problemas advindos de uma teoria da justiça 

que busque ter contornos kantianos provém do grau de dependência entre a construção dos 

princípios em questão e os desejos dos indivíduos. Isso afeta a teoria de Rawls na medida em 

que, ao escolher um conceito instrumental de razão, ele precisou do véu de ignorância para 

evitar a heteronomia da vontade e para conferir certa determinação ao debate. Para moldar o 

véu de ignorância ele precisou recorrer a um conceito de pessoa que, por fim, foi preciso 

defender um certo ideal de democracia. “Em resumo, uma das características menos kantianas 
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do construtivismo de Rawls produziu uma série de dificuldades” (O’NEILL, 1989, p. 212, 

tradução nossa) 

O primeiro movimento de O’Neill (1989, p. 212-213) para apresentar uma alternativa 

ao construtivismo proposto por Rawls é aceitar que existe uma pluralidade de agentes e negar 

a importância das circunstâncias de justiça. Deve haver algum potencial para conflito entre os 

sujeitos, que devem poder interagir entre si. Os sujeitos também devem ser entendidos a partir 

de um ponto de vista não metafisicamente exorbitante, mas sim menos determinado. A 

racionalidade e a independência dos agentes não são totalmente determinadas. A 

racionalidade consegue conferir aos agentes somente a capacidade de compreender algumas 

formas de vida social, bem como de encontrar alguns meios para os fins dos sujeitos, 

independente de quais eles sejam. Isso não gera, portanto, um comprometimento com a 

eficiência dos fins escolhidos pelos indivíduos, de outra forma ideais sociais e morais teriam 

que ser escolhidos.  

Dessa maneira, esse ponto vista assume, tão somente, que os agentes formam uma real 

pluralidade, com graus de dependência e independência distintos. Dentro do raciocínio de 

O’Neill (1989, p. 213, tradução nossa) é importante que se pense esses dois conceitos como 

importantes, vez que:  

 
Um completa erosão das capacidades para uma ação independente 
destrói a pluralidade e, com isso, o contexto da justiça; um 
completa erosão da dependência privilegia um ideal de pessoa 
para a qual não tem uma relevância certa para a vida humana.  

 

Esse tipo de perspectiva, O’Neill (1989, p.213) admite, não consegue fornecer uma 

resposta à perguntas hipotéticas sobre escolha de princípios no modelo proposto por Rawls, 

mas consegue determinar quais princípios podem ser escolhidos por uma pluralidade de 

agentes, com uma racionalidade mínima e capacidades indeterminadas para independência 

mútua. Isso porque nenhuma pluralidade pode escolher princípios que tentem desconsiderar 

ou destruir a capacidade de agir de alguns de seus membros. Isso porque esses membros, caso 

não sejam considerados, não conseguem, efetivamente, agir de acordo com os princípios que 

são colocados e não são tratados, como se viu anteriormente, como fins em si mesmos.  

Outro ponto a ser observado é o papel desses princípios a serem determinados. Em 

Rawls eles são princípios de direito, e não de obrigações. O primeiro princípio da justiça 

resulta em direitos para uma liberdade básica mais extensa e o segundo princípio uma maior 

parcela de igualdade econômica, em especial para aqueles em desvantagem. Para O’Neill 
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(1989, p. 214), construir uma série de direitos difere, por exemplo, de construir uma série de 

obrigações. Isso porque uma visão que adote a perspectiva de definir uma série de direitos 

acaba por ter que fazê-lo em geral, ou seja, princípios que possam ser aplicados a todos os 

indivíduos. Como existem vários conjuntos de direitos que podem ser igualmente aplicáveis, 

então um deve ser escolhido. Isso pode ser feito, por exemplo, escolhendo os princípios que 

apresentam o número máximo de direitos. Esses direitos máximos, contudo, só são 

determinados caso se tenha uma métrica que possa ser utilizada. Nem a liberdade e nem o 

segundo princípio de justiça conseguem ter essa métrica, vez que os agentes que escolhem os 

princípios de justiça não conseguem se ligar a qualquer tipo de desejo,seja de agentes 

idealizados ou reais.  

Caso, segundo O’Neill (1989, p. 214), fosse adotada uma perspectiva de obrigações, 

então os princípios poderiam ser estabelecidos. Isso porque esse tipo de perspectiva permite 

adotar uma visão segundo a qual não é necessário assumir uma métrica para a liberdade ou 

para questões de desigualdade. Além disso, uma vez encontradas as obrigações, podem ser 

encontrados os direitos referentes às mesmas.  

Para que se construa, portanto, uma perspectiva que não pressuponha qualquer ideal 

de pessoa e que não privilegie a noção de direitos é necessário ter em mente que existem 

certas limitações nos princípios de agir que podem ser adotados por uma pluralidade de 

agentes, que interagem de uma forma específica, e para os quais é assumida uma 

racionalidade mínima e uma independência mútua indeterminada. Isso poderia parecer fraco 

demais, e levar a um formalismo kantiano que, como já fora comentando aqui anteriormente, 

vem sendo objetado desde a filosofia de Hegel (O’NEILL, 1989, p. 215).  

O’Neill (1989, p. 215) argumenta, contudo, que deve ser levando em consideração que 

o que se tem é uma pluralidade de agentes que irão dividir o mesmo mundo. Qualquer tipo de 

princípio que é adotado por todos os membros em tais pluralidades afetam o modo como esse 

mundo é vivido e, portanto, não se pode ter um formalismo vazio segundo o qual qualquer 

princípio de justiça podem ser escolhidos por qualquer sujeito. Isso significa que qualquer 

princípio que tome por vítima, destrua ou paralise as características de alguns agentes de 

qualquer forma não pode ser adotado de maneira universal.  

Esses princípios precisam ser, portanto, passíveis de recusa por aqueles que estão em 

uma situação de vulnerabilidade. O foco aqui, de acordo com O’Neill (1989, 216), não é em 

agentes ideais em um acordo hipotético ou de agentes reais, o que poderia acabar caindo em 

uma realismo ou em um relativismo, mas sim em um possível consentimento entre agentes 

reais. O consentimento e a aceitação dos princípios não precisa ser total, mas sim abrir espaço 
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para que eles possam ser negociados e plenamente recusados. Essa forma de aplicar princípios 

de justiça, portanto:  

 
(…) exige mais, não menos, justiça para com aqueles que são vulneráveis e 
que, e que o consentimento legítimo é minado pelas mesmas instituições que 
mais facilmente asseguram uma aparência de consentimento (O’NEILL, 
1989, p. 217, tradução nossa) 

 
Isso é ignorado pelas teorias que, como a de Rawls, tendem a uma idealização ou a 

uma relativização, esquecem que aqueles em situação de vulnerabilidade necessitam mais 

justiça do que aqueles mais fortes, vez que, de um lado, ignoram tais vulnerabilidades e de 

outro tendem a legitimá-las. 

Assim, retomando o raciocínio que fora feito, O’Neill (1989) argumenta uma releitura 

da filosofia kantiana a partir, primeiramente, da consideração de que a razão teórica não 

consegue fornecer todos os tipos de mecanismos necessários para guiar a ação humana e, por 

isso, em última instância, Kant acaba concedendo mais importância para a razão prática onde 

a liberdade, por fim, será provada e os princípios práticos poderão ser efetivamente realizados 

pelos agentes. Isso significa, que, como não existe qualquer tipo de raciocínio transcendental 

a priori, então não há uma harmonia pré estabelecida entre os indivíduos, o que leva à 

necessidade de interação de formas específicas e a partir de determinados pressupostos, como 

a tolerância, a fim de que os seres humanos possam estabelecer princípios práticos para si.  

Esses princípios, quando estabelecidos, devem levar em consideração situações de 

vulnerabilidades de alguns sujeitos e, portanto, focar em um consenso possível que pode ser 

alcançado por meio da possibilidade de rejeição, por aqueles que estão em uma situação de 

vulnerabilidade, do que está sendo proposto. Isso leva a uma certa concepção de 

construtivismo que não é pautada em um sujeito idealizado, mas sim que possui um nível 

mínimo de racionalidade, mas ainda sim está sujeito a certas vulnerabilidades que precisam 

ser levadas em consideração no momento do estabelecimento de qualquer tipo de princípio.  

3.4.5 Hipótese Strictu Sensu: A dignidade kantiana como valor não fundante e os seres 
humanos enquanto indivíduos essencialmente vulneráveis 
 

Considerando, assim, o que fora argumentado, verifica-se, em primeiro lugar, que a 

comunidade política tem como principal valor fundante a tolerância. Isso faz supor, desde já, 

que deve existir um tipo específico de interação entre os sujeitos, pautada em princípios que 

podem ser comunicáveis. Somente esses princípios podem fazer parte de uma teoria política 

de base kantiana, nos moldes colocados pela reconstrução de O’Neill. Essa comunidade 
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política, por sua vez, é formada por seres racionais que não conseguem, por uma insuficiência 

da razão teórica, ser guiados por qualquer princípio transcendental e, em função disso, 

dependem da forma como a razão prática argumenta os seus conceitos.  

Por isso, o conceito de imperativo categórico que aqui, aliás, não é fundamentado de 

forma transcendental, guia a razão como um todo, em função da capacidade de autonomia dos 

seres racionais. Essa autonomia, por sua vez, está ligada à capacidade de determinação da 

vontade dos indivíduos, por meio do poder de escolha. Esse conceito também guarda relação 

com a interação dos indivíduos na medida em que a escolha autônoma deve observar, de um 

lado, uma forma específica, sem a qual não há qualquer tipo de interação possível e, de outro, 

uma comunidade de indivíduos. Os princípios aqui devem poder ser escolhidos.  

A autonomia que é, comumente, ligada à dignidade kantiana também vai, como todos 

os demais conceitos em O’Neill, ganhar um caráter não transcendental e será fundada, na 

construção prática. Isso significa que ela não irá funcionar como um valor fundante de todo o 

sistema, mas antes como um resultado da construção reflexiva dos conceitos.  

A dignidade e a autonomia também estarão ligadas a um tipo de sujeito específico que 

aqui será tratado não mais de forma idealizada, como Nussbaum acusa, mas simplesmente de 

acordo com as vulnerabilidades que seres humanos reais vivenciam. Em função da existência 

dessas limitações, esses seres humanos devem, como ponto essencial de um acordo possível, 

conseguir concordar com os princípios que estão sendo escolhidos.  

A escolha desses princípios, ao contrário do que Rawls argumenta, não está ligada a 

um conceito de razão instrumental ou de ser humano idealizado e tampouco possui relação 

com um tipo de governo específico. Esses elementos ou não fazem parte da filosofia kantiana 

de forma essencial, ou não condizem com o argumentado pelo iluminista, ou mesmo reduzem 

o escopo do seu conceito de autonomia e de esfera pública. Com tudo isso em mente, a 

filosofia kantiana consegue se sustentar como uma forma viável de fundamentação do 

conceito de dignidade partindo de conceitos que não possuem uma relação direta com a esfera 

transcendental e que dependem, portanto, de uma construção de comunidade que não parte de 

um sujeito idealizado, e que levam em consideração uma autonomia de forma e de escopo no 

momento da adoção dos princípios de justiça.  

4 OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo Geral 
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Considerando o que fora exposto, portanto, o objetivo geral da presente pesquisa é 

analisar se é possível utilizar o conceito kantiano de dignidade como fundamento de teorias da 

justiça contemporânea, ou se a sua transposição para o campo da teoria política é 

inerentemente problemático.  

Conforme o que já foi abordado e como ficará claro na exposição do referencial 

teórico, essa abordagem será feita considerando o espectro da teoria liberal, inclusive as 

críticas dentro da própria teoria, consubstanciadas na filosofia de Martha Nussbaum e a partir 

do enfoque das capabilidades. O ponto central aqui, portanto, será analisar em que medida o 

pressuposto da igualdade sofre interferência em função do conceito de dignidade e de 

pessoa,derivado da filosofia kantiana, e tentar apresentar uma solução para isso a partir da 

filosofia de Onora O’Neill.  

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

A. Explicitar, principalmente a partir da teoria contida na segunda e terceira seções na 

Fundamentação da Metafísica dos Costumes, bem como na Crítica da Razão Prática, qual 

o conceito de dignidade kantiana, delimitando os conceitos de fim em si mesmo e de 

autonomia, com os quais Kant fundamenta o seu conceito de valor em si.  

B. Verificar de que modo o conceito de dignidade kantiano foi aplicado no âmbito da teoria 

política, considerando a forma como Rawls utiliza a filosofia kantiana como 

fundamentação, utilizando, mais especificamente a primeira parte do Uma Teoria da 

Justiça, bem como o §40 da referida obra, como uma forma de apresentar a maneira geral 

da filosofia de Rawls e especificar como os conceitos centrais expostos no livro, como o 

de posição original e véu de ignorância são lidos com base na filosofia kantiana.  

C. Especificar como Rawls desenvolve o seu conceito de construtivismo kantiano no escrito 

posterior ao Uma Teoria da Justiça, Kantian Constructivism in Moral Theory, 

considerando como o conceito de pessoa é apresentado com referência à igualdade, 

liberdade e humanidade e como o essa noção é importante para dar coerência à forma 

como Rawls apresenta a sua teoria.  

D. Apresentar como Rawls argumenta o seu conceito de pessoa no Liberalismo Político, 

explicitando a forma como este se interliga com o conceito de cidadão e de sociedade bem 

ordenada.  
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E. Expor as críticas aos fundamentos kantianos da teoria de Rawls, em especial a partir da 

teoria da capabilidadede Nussbaum, no contido, principalmente, nos três primeiros 

capítulos do Fronteiras da Justiça e no disposto no Creating Capabilities. A fim de 

demonstrar em que medida que a mudança no paradigma da dignidade, como Nussbaum 

propõe, interfere na formulação das instituições, será apresentada a forma como 

Nussbaum constrói as instituições sociais a partir da ideia de capabilidades, que é gerada a 

partir de um conceito de dignidade aristotélico-marxista e de que forma esse novo 

conceito de dignidade é capaz de tornar as instituições de justiça melhores.  

F.   Apresentar a teoria de Onora O’Neill, em especial o contido nos livros Constructing 

Authorities e Constructions of Reasons. Dentro da teoria da autora será apresentada, 

primeiramente, a forma como ela concebe o conceito de autonomia e respeito kantiano, 

para em seguida delimitar quais limitações a britânica encontra na forma como Rawls lê a 

teoria kantiana, em especial no que diz respeito à forma de pensar a participação de cada 

indivíduo no conceito de autonomia e na formação da razão pública.  

G. Cotejar as teorias de Rawls, Nussbaum e O’Neill a fim de entender de que forma a 

filosofia desta última oferece uma forma de ler a filosofia kantiana que consegue 

responder às críticas como a tratada por Nussbaum, portanto, manter a filosofia kantiana, 

em especial o seu conceito de dignidade como fundamento de teorias da justiça, sendo 

capaz de gerar um sistema que inclua pessoas que não tem um nível de racionalidade 

idealizado. Para tanto o conceito de autonomia de Onora O’Neill será desenvolvido, em 

especial como forma de apresentar a teoria original de Kant como uma forma mais 

interessante de ver esse conceito do que aquele desenvolvido por Rawls ao longo de sua 

filosofia.  

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO:  
 

O trabalho terá como base quatro referenciais teóricos que serão interligados e 

abordados a partir do conceito de dignidade. A forma como esses tópicos serão abordados e a 

sua exposição esquemática será feita no presente tópico. O primeiro referencial teórico é a 

filosofia moral Immanuel Kant, mais especificamente aqueles pontos que são importantes 

para entender o seu conceito de dignidade.  

O conceito de dignidade kantiano, conforme já fora exposto no objetivo específico A e 

no primeiro tópico da hipótese, é exposto na segunda seção da Fundamentação da Metafísica 
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dos Costumes. Ali, Kant (2009) especifica que todos os indivíduos devem ser tratados como 

fins em si mesmos e, portanto, não devem se considerados meros meios para os fins dos 

outros indivíduos. Aqui, portanto, a dignidade funciona como uma limitação à esfera de 

atuação dos indivíduos.  

Além disso, a dignidade aqui pode ser compreendida como uma expressão da 

autonomia do indivíduo, isto é, dignidade é aquilo que pertence aos homens na medida em 

que eles são capazes de fornecer leis morais para si mesmos, sem para isso depender da 

determinação empírica dada pela causalidade natural (KANT, 2009).  

Aqui, portanto, a dignidade pode ser ligada ao conceito de humanidade ou de 

personalidade, na medida em que se refere a uma dada capacidade do indivíduo de se 

autodeterminar e de escolher os fins que pretende seguir. Essa autonomia, mais tarde, liga-se 

a um conceito de fato da razão, que torna a moralidade conhecida de forma a priori e 

consegue dar realidade, ao mesmo tempo, ao conceito de liberdade. Esse conceito, essencial 

na filosofia kantiana como um todo, na seara moral, tem por pressuposto a noção de que o 

indivíduo é livre na medida em que ele possui liberdade reflexiva, ou seja, que ele é capaz de 

se impor leis no campo da moral (KANT, 2009).  

Assim, a dignidade kantiana, em última medida, portanto, está ligada à capacidade de 

se determinar e impor leis para si, tendo em vista que agora o ser humano, através do fato da 

razão, é capaz de possuir liberdade positiva, e não somente negativa e de se determinar 

enquanto sujeito independente de causas naturais. Aqui, portanto, a dignidade pertence 

intrinsecamente ao ser humano em função de um conceito de racionalidade universal e 

idealizado que, teoricamente, pertence a todos de forma igual e o respeito aos indivíduos dá-

se em função dessa capacidade (KANT, 2009).  

Isso é incorporado por diversas teorias éticas e políticas, mas talvez uma de suas 

formas mais influentes tenha sido o seu papel no desenvolvimento da filosofia política de 

John Rawls. Exatamente em função disso a teoria desse último fora escolhida como o 

segundo referencial teórico do trabalho. O autor adota essa ideia como ponto de partida, em 

especial da sua ideia de igualdade, colocando a noção de fim em si mesmo como pressuposto 

para que todos os indivíduos estejam em uma posição equitativa no momento da formulação 

dos princípios da justiça. A forma como Rawls (2016; 1980) argumenta o seu conceito de 

pessoa deriva de um conceito kantiano de sujeito e, portanto, também pressupõe um nível de 

racionalidade que faça com que o indivíduo seja capaz de escolher fins para si e de entender 

uma certa concepção de justiça.  
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Disso depende, inclusive, o pressuposto de igualdade do qual Rawls (2016) parte. 

Assim, os indivíduos que são considerados iguais e que participam da formulação dos 

princípios de justiça são aqueles que possuem os dois poderes morais ora em comento 

minimamente desenvolvidos. Assim, o conceito de igualdade parte em Rawls (1980) assim 

como em Kant, de um conceito idealizado de pessoa e de racionalidade e é isso o que confere 

valor ao sujeito.  

A forma como isso determina os princípios da justiça que Rawls (2016) formula 

encontra-se presente, primeiramente, no Uma Teoria da Justiça, onde a filosofia de Kant 

desempenha um papel interpretativo. A forma como os conceitos de posição original e de véu 

de ignorância são argumentados tem como inspiração a noção de imperativo categórico e o 

conceito de igualdade, aqui, já pressupõe um certo conceito de pessoa que é capaz de 

participar da escolha dos princípios de justiça.  

Isso é desenvolvido e torna-se mais evidente com e alguns artigos publicados após o 

livro ora citado. Nestes há a demonstração de como a filosofia kantiana pode ser incorporada 

ao seu conceito de justiça, estabelecendo a forma como os princípios de justiça são 

argumentados a partir de um pressuposto construtivista que parte de um conceito de pessoa 

que é argumentado partir da filosofia kantiana e que serve como ligação entre o conceito de 

posição original e os princípios de justiça que serão escolhidos. O que ocorre, portanto, é que 

vai ficando, ao longo do desenvolvimento da filosofia de Rawls, cada vez mais clara uma 

ligação com um conceito idealizado de pessoa e a relação desta com certos poderes morais 

que precisam ser pressupostos no momento do acordo. Em outros termos, portanto, o conceito 

de pessoa de Rawls acaba se tornando cada vez mais exigente (RAWLS, 2016; 1980).  

Esse conceito de racionalidade idealizada que fundamenta a ideia de fim em si mesmo 

e, portanto, de dignidade vem sendo questionado em favor de um conceito de valor absoluto 

que não guarda relação com um conceito de racionalidade estrito. Essa crítica parte do 

pressuposto de que a dignidade não tem relação com uma certa característica comum, inerente 

a todos os seres humanos, mas sim possui relação com uma determinada forma de vida e a 

preservação de certas funcionalidades. Isso vincula-se a uma mudança na leitura do conceito 

de dignidade kantiana que, em termos contemporâneos, já não guarda mais relação com 

formas de conceitos absolutos e idealizados e que não consigam dar contras de problemas 

reais de grupos marginalizados.  

Uma das filósofas que leva a cabo essa tarefa de desenvolver uma crítica ao 

pressuposto kantiano é Martha Nussbaum. A crítica de Nussbaum (2013) a Rawls parte da 

noção de contrato social, que subjaz a teoria do autor e que ele tenta reconstruir através da sua 
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teoria da justiça. As teorias contratualistas partem do pressuposto de que as pessoas, enquanto 

seres livres, iguais e independentes, escolhem certos princípios de justiça que, em função do 

modo ou do procedimento em que foram escolhidos, podem ser considerados justos 

(NUSSBAUM, 2013). 

Já na introdução do Fronteiras da Justiça Nussbaum (2013) argumenta que existem 

três problemas justiça social que, até o momento, ainda não foram solucionados pelas teorias 

da justiça de base contratualista: deficientes físicos, nacionalidade e pertencimento à espécie.  

No primeiro caso, apesar do seu pertencimento ao gênero humano, essas pessoas ainda 

não foram efetivamente pensadas como cidadãos e no mesmo nível de igualdade dos demais 

ocupantes da comunidade política (NUSSBAUM, 2013).  

Esse é o mesmo ponto de Felipe (2005), quando a autora argumenta que essa visão de 

igualdade das teorias liberais acaba pressupondo alguém que não é “igual”, isto é, determina 

um certo padrão que deve ser seguido por todos e que acaba excluindo certos indivíduos da 

comunidade moral e, nesse caso, da associação política.  

Segundo Nussbaum (2013) as teorias contratualistas pressupõem que os sujeitos que 

fazem o contrato social possuem certos tipos de capabilidades. Que são senhores de si e 

sujeitos produtivos. Isso não englobava as mulheres e tampouco as pessoas com deficiência. 

No caso das primeiras houve alguma remediação, mas no que diz respeito às pessoas com 

deficiência, contudo, o problema ainda permanece sem solução.  

Para Nussbaum (2013) isso é ainda pior em questões práticas, porque nas teorias 

contratualistas as pessoas que escolhem os princípios de justiça também são aquelas 

beneficiadas por suas consequências. Assim, há uma exclusão das pessoas com deficiência 

tanto do âmbito de escolha quanto do benefício dos princípios de justiça. Isso não se resolve 

em Rawls porque, na posição original, os sujeitos escolhem os princípios de justiça pensando 

que seus destinatários estarão no mesmo nível de “normalidade” do que eles.  

Como já fora argumentado, Rawls está partindo de um noção de pessoa que engloba 

três características: liberdade, igualdade e independência. O primeiro conceito pode ser 

questionando quando se tem em mente que nem todos os indivíduos possuem as 

características que esse tipo de liberdade pressupõe, ou seja, a capacidade de escolha moral 

(NUSSBAUM, 2013).  

A segunda característica, a da igualdade, também pressupõe que todos os seres 

humanos possuem mais ou menos os mesmos tipos de capabilidades básicas. Nussbaum 

(2013) distingue, contudo, dois tipos de igualdade: de poder e capacidade e igualdade moral. 

Negar o primeiro tipo de capacidade significa ir de encontro às noções de hierarquia que são 



   69 

instituídas injustamente entre os seres humanos. Mas isso pressupõe que pessoas com 

impedimentos mentais graves não integram o contrato social, vez que não são “iguais”.  

A independência exclui pessoas idosas, crianças e, no contexto histórico das teorias, 

mulheres. Isso significa que todas essas teorias não dão lugar para aqueles indivíduos que não 

se encontram no mesmo nível de independência que o padrão requer (NUSSBAUM, 2013).  

Disso é possível retirar um problema comum que é inerente a todas as teorias do 

contrato social: a pressuposição de um determinado nível de racionalismo. Nas palavras de 

Nussbaum (2013, p. 65):  

 
Sem dúvida, não se pode fazer um contrato sem algum tipo de racionalidade, 
e, assim, há boas razões para a tradição concentrar-se na racionalidade como 
um atributo da cidadania, dado o modo como a cidadania já havia sido 
articulada à capacidade de realizar um contrato. 
 

Isso, de acordo com Nussbaum (2013), é um problema dentro da teoria de Rawls, pois 

ela não consegue integrar os direitos das pessoas com deficiência. Rawls exige um grau 

mínimo de capacidades para construir a sua noção de igualdade, o que excluiria aquelas 

pessoas com limitações mentais severas. Por conta disso, mais tarde em sua obra, Nussbaum 

(2013) vai formular um conceito de dignidade que não está mais ligado às noções de 

humanidade ou personalidade5, mas sim que considera a animalidade como um conceito 

relevante dentro da natureza humana e que também deve ser considerado quando da 

formulação de um conceito de valor absoluto.  

Esse conceito de dignidade, por sua vez, realiza-se por meio da garantia de certas 

funções básicas, que Nussbaum denomina de capabilidades e que são desenvolvidas não com 

base em um conceito de racionalidade estrito, mas que interligam-se com outras funções dos 

seres humanos, como por exemplo o lúdico (ou jogo), que também são relevantes e deveriam 

ser levadas em consideração no momento da formulação dos princípios de justiça 

(NUSSBAUM, 2013).  

Esse tipo de crítica é comum à filosofia kantiana e toda a tradição da teoria crítica 

parte desse pressuposto. Mesmo dentro das teorias liberais, como aquela de Martha 

 
5 Wood (2008) argumenta que a filosofia moral de Kant pressupõe três tipos de capacidades. A animalidade é a 
realização de necessidades empíricas. A humanidade, presente na segunda formulação do imperativo categórico 
e que exige que as pessoas não sejam tratadas como mero meio para a vontade dos outros, pressupõe que os 
seres racionais são capazes de estabelecer quaisquer fins para as suas ações. A personalidade diz respeito à 
capacidade de obedecer à lei moral, e que Kant coloca como pressuposto na terceira formulação do imperativo 
categórico.  
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Nussbaum, há uma tentativa de abandono do ideal de racionalidade kantiano em favor de 

conceitos que consigam abarcar uma comunidade moral mais extensa. Isso não quer dizer, e 

esse será o quarto e último referencial teórico do trabalho, que a filosofia kantiana não seja 

defendida por autores contemporâneos que, longe de realizarem somente uma exegese, tentam 

reconstruir alguns conceitos trazidos pelo autor a fim de trabalhá-los já a partir das críticas 

que foram feitas aos mesmos.  

Na contemporaneidade, uma dessas autoras é a filósofa britânica Onora O’Neill. Em 

sua obra, ela parte de um conceito kantiano de autonomia que, para ela, consegue ser mais 

produtivo do que reconstruções feitas por autores como Habermas e Rawls. Aqui, o conceito 

de autonomia não seria pautado em um individualismo e nem tampouco seria centrado 

totalmente no sujeito. Exatamente por isso ele não seria capaz de admitir visões restritivas de 

razão pública e de comunidade política como aquelas formuladas por Rawls e Habermas 

(O’NEILL, 2015).  

O’Neill (2015), assim como Rawls, é uma construtivista, o que significa que ela 

acredita que os princípios da moralidade e da política, em Kant, são formulados a partir de um 

empreendimento conjunto e que os conceitos básicos que compõem essa seara não são dados 

pela racionalidade teórica. Assim, os homens teriam que construir uma torre sem ter acesso ao 

projeto e sem uma relação harmônica de cooperação. 

Dentro da teoria política esse processo seria realizado, em parte, por meio do conceito 

de autonomia. Esse conceito teria, em Kant, duas dimensões diversas. A primeira delas seria 

uma dimensão de forma, isto é, uma forma universal que teria como base a consideração de 

todos os indivíduos, mas também deveria possuir um escopo universal, isto é, todos os 

indivíduos deveriam conseguir concordar com aquele princípio que está sendo ali construído. 

E esse conceito de indivíduo trazido por O’Neill (2015) aqui é amplo. Todo e qualquer 

indivíduo existente na terra deveria conseguir concordar com os princípios trazidos pela razão 

pública. É por isso que determinados conceitos trazidos por Rawls e Habermas são 

limitadores e representam uma má interpretação do conceito de autonomia kantiano. 

A formulação do conceito de pessoa, nesse caso, leva em consideração a forma como 

os indivíduos interagem em uma sociedade, a comunicação que é possibilitada pela adoção de 

princípios corretos, bem como as vulnerabilidades de cada um no momento de acordos a 

serem realizados (O’NEILL, 1989) 

Assim, o presente trabalho tem, portanto, quatro referenciais teóricos. Dois desses 

referenciais são da filosofia política, estritamente falando, e encontram-se dentro do espectro 

da filosofia liberal. Aqui eles serão analisados, considerando o recorte que o objeto formal do 
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presente trabalho pressupõe, somente os pontos desses referenciais teóricos que tem conexão 

com o conceito de dignidade, mas considerando, quando for necessário, outros pontos da 

teoria. Os outros dois referencias, Kant e O’Neill, não tratam diretamente da filosofia política, 

mas focam em (re)construir os conceitos morais que dão embasamento àquela e também serão 

tratados na medida em que abordam o conceito de dignidade. Assim, apesar do número 

extenso de referenciais teóricos, o trabalho tem um fio condutor em relação a todos eles, qual 

seja, o conceito de dignidade. 
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O CONCEITO DE DIGNIDADE KANTIANA NA TEORIA POLÍTICA: CRÍTICAS E 
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8. METODOLOGIA: 
 

A pesquisa, conforme já se aventou anteriormente, pertence à vertente teórica e tem 

por intenção, portanto, a análise de pressupostos conceituais, com a sua consequente 

discussão do conceito ora apresentado, nesse caso o de dignidade a partir da filosofia de Kant, 

com a aplicação do mesmo à seara política. O ponto de partida para a análise do conceito, 

portanto, é a utilização da bibliografia especializada já elencada anteriormente.  

Nesse caso, e dada a função principiológica que o conceito de dignidade apresenta no 

ordenamento jurídico vigente, faz-se essencial, primeiramente, a análise da filosofia moral, 

em especial daquela que trata do conceito de dignidade dentro do espectro kantiano. Em 

segundo lugar faz-se imprescindível, para o formato que o trabalho propõe, analisar o campo 

da filosofia política, em especial o uso do conceito moral de dignidade como forma de 

fundamentação dos princípios de justiça que são responsáveis por delimitar a forma como as 

instituições funcionam.  

Assim, o primeiro esforço a ser realizado é o de delimitação do conceito de dignidade 

dentro da filosofia moral, especificamente o seu conceito e no que ele se baseia, para então 

investigá-lo dentro da filosofia política, entendendo as suas limitações. Para tanto serão 

utilizadas as obras de Immanuel Kant, John Rawls e Martha Nussbaum. Como um último 

passo, o trabalho tentará reconstruir a filosofia kantiana apresentada primeiramente, a fim de 

verificar se a mesma ainda pode servir como base de uma teoria política. Para tanto será 

utilizada a filosofia de Onora O’Neill.  

A metodologia será pautada, portanto, em um movimento analítico, no sentido de 

definir os conceitos principais da pesquisa e reconstrutivo, no sentido de tentar apresentar 

uma teoria que seja capaz de superar as críticas colocadas dentro da própria teoria liberal ao 

conceito de dignidade. Pra tanto, será utilizada a bibliografia especializada que contribuía 

diretamente para o debate, bem como será feito um recorte, dentro das teorias dos autores, 

daqueles pontos que são essenciais para a discussão acerca do tema proposto.  
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