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Prefácio
Em 1993 defendi, na Universidade Livre de Berlim, o meu doutorado
sobre a fundamentação moral dos direitos sociais básicos. Minha
preocupação, naquela época, era fornecer argumentos que
comprometessem, não apenas o Estado, mas a sociedade, como um todo,
com a adoção de condutas, normas e políticas públicas voltadas para a
satisfação das necessidades básicas de todos os integrantes da sociedade.
Defendi a garantia dos direitos sociais básicos como uma exigência de uma
perspectiva moral de igual consideração ou respeito a todos os indivíduos.
Tinha total consciência de que minha argumentação seria inócua frente
a todos que estivessem decididos a considerar moralmente somente um
grupo especíﬁco de indivíduos. Reconhecia, assim, no particularismo moral
um limite evidente à minha argumentação. Meus argumentos, caso
cogentes, estariam restritos apenas aos que endossassem uma concepção
moral universalista: uma perspectiva moral que atribui aos juízos uma
pretensão de universalidade.
De lá para cá, mantive meu campo de atuação na ética e na ﬁlosoﬁa
política, porém cada dia mais cética quanto à possibilidade de promover um
debate ﬁlosóﬁco que realmente pudesse interferir no modo concreto de
estruturação do Estado e na conduta dos cidadãos. Na ﬁlosoﬁa percebi que a
convergência quanto aos objetivos não garantia um autêntico diálogo entre
os interlocutores e que, mesmo declarando intenções universalistas, a
arrogância intelectual do ﬁlósofo eurocentrado, o cegava à multiplicidade e
diversidade dos que ﬁcavam à margem de suas teorias.
Herdeiros da tradição kantiana costumam recorrer a aspectos formais,
estruturais, da natureza humana ou do próprio discurso moral para garantir
a universalidade desejada. Adotam uma concepção abstrata ou metafísica
do agente moral que faz com que estes sejam igualmente capazes de
identiﬁcar “o melhor” ou “o desejável” para todo e qualquer indivíduo. O
agente moral, como aquele capaz de se autodeterminar, deliberar sobre
normas e endossá-las publicamente, torna-se foco da moralidade. Agente e
concernidos morais passam a identiﬁcar o mesmo grupo de indivíduos.
Entendo a pretensão à universalidade do discurso moral como o
compromisso de adotarmos normas e condutas morais capazes de abarcar,
sempre, o maior escopo possível de indivíduos. Ou seja, como o

compromisso com a produção de um discurso pautado não apenas na
coerência, mas também na sua abrangência. Neste sentido, a identiﬁcação
entre agentes e concernidos pode signiﬁcar, ela mesma, uma violação da
pretensão almejada.
Para provar esta tese e buscar uma alternativa efetivamente mais
abrangente, procurei reconstruir criticamente as perspectivas de justiça de
John Rawls, Ronald Dworkin, Nancy Fraser, Amartya Sen e Martha
Nussbaum. Guardadas as devidas diferenças argumentativas, mais uma vez,
os concernidos foram identiﬁcados como indivíduos capazes de exercer
uma certa racionalidade e liberdade. Em outras palavras, indivíduos capazes
de assumir o papel de agente.
A reconstrução das perspectivas analisadas é feita no primeiro capítulo
deste livro. No momento, gostaria de destacar apenas dois aspectos
fundamentais. O primeiro diz respeito ao caráter francamente excludente
da delimitação do âmbito dos concernidos ao universo dos agentes. Ela
exclui, de antemão, todos os indivíduos não-humanos e muitos seres
humanos que jamais poderão ou, já não podem, atuar como agentes.
Finalmente, exclui também todos os seres humanos, ao menos em
determinadas fases de sua existência. O segundo aspecto diz respeito ao
modo pouco ou nada crítico como a tradição ﬁlosóﬁca frequentemente
atribui racionalidade e liberdade a agentes ou seres humanos, em abstrato.
Um uso descontextualizado destes termos é vulnerável a todo tipo de
preconceito, podendo ter seu signiﬁcado e aplicação ﬁxados de acordo com
padrões eurocêntricos, elitistas, raciais, patriarcais e/ou especistas. Agentes
existem em contextos concretos, nos quais a racionalidade e a liberdade são
exercidas em graus e sentidos bastante diversos. Não há uma forma neutra
ou unívoca de traduzir estes termos, mas sim uma tradução, acrítica,
dominante.
Para encontrar uma identiﬁcação dos concernidos, mais compatível
com o projeto de uma perspectiva moral mais inclusiva e construir uma
perspectiva de justiça mais apta a enfrentar os problemas de sociedades
reais, desestruturadas, colonizadas e marcas por hierarquias as mais
diversas, que tornam a desigualdade de tratamento uma regra estrutural,
busquei uma concepção minimalista de indivíduo. Uma caracterização que
por si só não contivesse um conteúdo moral, nem legitimasse juízos
valorativos hierarquizantes.

Adotei, então, uma individuação funcional do indivíduo, de acordo
com a qual todo indivíduo é identiﬁcado por suas características funcionais.
Minha hipótese era a de que a caracterização de um indivíduo como um
sistema funcional forneceria uma alternativa mais próxima à realidade de
cada um de nós e, ao mesmo tempo, mais promissora, em termos morais.
De acordo com tal caracterização, somos todos sistemas funcionais
dinâmicos, ﬂexíveis, que se transformam e se moldam, numa tentativa de
melhor se harmonizar com seu entorno. Redeﬁnindo quem somos, procurei
eliminar a possibilidade de concedermos privilégios hierárquicos aos
realizadores de determinadas funções - tais como a racionalidade, a
autodeterminação ou mesmo a senciência - e, desta forma, ﬁnalmente,
ampliar o escopo dos concernidos a todos os seres humanos, a animais não
humanos e a alguns objetos inanimados, entendidos como parte constitutiva
de sistemas funcionais complexos.
De acordo com esta perspectiva, o respeito a todo e qualquer indivíduo
passa a ser interpretado como a consideração aos funcionamentos básicos
de cada sistema funcional, os quais, por sua vez, poderão variar entre os
diversos indivíduos e, em um mesmo indivíduo, entre momentos distintos
de sua existência. Como funcionamentos básicos compreendendo as
funções, ações ou capacidades que caracterizam e conferem identidade a
cada sistema funcional. Desta forma, proponho uma ruptura com qualquer
tipo de hierarquização entre os concernidos, baseada em atributos naturais
e/ou socioeconômicos, e assumo, como prioridade da justiça, a garantida
daqueles funcionamentos que garantem a integridade dos diversos sistemas
funcionais, sejam eles propriamente racionais, livres, sencientes ou não.
Desta forma, procurei romper com padrões que têm promovido a
exclusão, perda de autoestima e sofrimento de muitos indivíduos que fogem
à estrutura heteronormativa, racial, sociocultural e especista dominante.
Minha hipótese, amplamente difundida em trabalhos anteriores, é a de que
ao focarmos na realização dos funcionamentos básicos dos diversos
sistemas funcionais existentes, seremos capazes de ampliar nosso discurso
acerca da justiça, de forma a melhor resgatar sua pretensão de
universalidade e estaremos mais aptos a incorporar e a responder às
demandas especíﬁcas de cada ser.
O princípio moral universal do respeito exige agora que
investiguemos, em cada caso, portanto, para cada indivíduo, em que
consiste o seu bem viver ou, na terminologia da Perspectiva dos

Funcionamentos, quais são e como podemos promover os seus
funcionamentos básicos. A implementação da PdF no âmbito político
deverá estar pautada por uma investigação empírica das demandas
existentes e dos fatos que impedem sua plena realização. Neste sentido,
apesar de insistirmos na necessidade de estarmos atentos à especiﬁcidade
das demandas geradas por cada indivíduo, precisamos assumir que, sob o
ponto de vista da geração de políticas públicas, a alternativa será identiﬁcar
demandas compartilhadas e mecanismos que busquem satisfazê-las de
modo mais eﬁcaz.
Para alcançar tal objetivo, tive a imensa felicidade de poder contar
com um grupo de colegas e alunos, dispostos a aplicar a perspectiva dos
funcionamentos ao caso daqueles até hoje colocados à marguem pelas
perspectivas de justiça tradicionais, vítimas do modo perverso como foram
moldas sociedades e seres colonizados. Indivíduos cujas demandas mais
básicas foram sistematicamente caladas e cuja expressão traz à tona as faces
ocultadas e diversas do nosso mundo real.
Nossa pesquisa recebeu o apoio do Edital PGPTA da CAPES, do
Edital Cientista do Nosso Estado da Faperj e do Cnpq, instituição onde atuo
como pesquisadora desde 1996. Os resultados foram publicados pela
primeira vez no livro A Perspectiva dos Funcionamentos: por uma
abordagem moral mais inclusiva, publicado pela Editora Pirilampo em
2015. De lá para cá, outros livros foram publicados, assim como também
diversos artigos, em revistas acadêmicas.
O presente livro é mais uma tentativa de reunir e compartilhar os
resultados das pesquisas realizadas em torno dos aspectos teóricos e das
aplicações da Perspectiva dos Funcionamentos. Ele se inicia com um
panorama dos pressupostos teóricos da perspectiva, incluindo o diálogo
com perspectivas de justiça concorrentes.
O segundo capítulo, aborda a noção de indivíduo como sistema
funcional e o modo como, a partir de então, passamos a compreender o que
somos e o que julgamos ser o nosso próprio aprimoramento e o das
sociedades onde estamos inseridos.
O terceiro capítulo discute a questão da identidade pessoal. Diogo
Mochovitch oferece uma análise crítica de perspectivas que identiﬁcam o
Self ao cérebro, ou que o circunscrevem aos limites ao nosso corpo
biológico, e defende a PdF como uma concepção capaz de conciliar de

forma mais satisfatória a questão da identidade pessoal com a assunção da
mente estendida.
No quarto capítulo, Fabiana Pompermayer discute a noção de
aprimoramento humano, adotando como referência a PdF, e apresenta as
contribuições da neurociência e do uso da tecnologia, para a clínica do
aprimoramento cognitivo e para o aprimoramento moral dos seres humanos.
O quinto capítulo introduz as contribuições da PdF no âmbito da
saúde, promovendo uma revisão dos próprios conceitos de saúde e doença.
Carlos Dimas Ribeiro e Maria Clara Dias adotam, então, um conceito
normativo de saúde, entendida como a capacidade que um sistema possui
de gerir seus funcionamentos de forma a alcançar sua realização. Com isso,
os autores defendem, como foco das políticas de saúde, o ﬂorescimento de
cada indivíduo.
O sexto capítulo aborda o tema da deﬁciência intelectual. A partir de
um quado comparativa da aplicação dos modelos biométicos tradicionais e
do modelo baseado nos funcionamentos, a casos concretos, Alexandre da
Silva Costa procura lançar um novo olhar sobre o tema.
O sétimo capítulo aborda a formação em saúde e visa identiﬁcar os
funcionamentos básicos para os futuros proﬁssionais da área. Michelle
Bandeira, Maria Clara Dias e Carlos Dimas Ribeiro analisam entrevistas
realizadas em um curso de odontologia e mapeiam funcionamentos básicos
violados durante a formação dos estudantes e as condições de necessárias
para a realização dos mesmos.
O oitavo capítulo aplica a PdF à análise de um grupo virtual sobre a
esquizofrenia. Vera Cecília Frossard e Maria Clara Dias analisam o espaço
de interação e conhecimento promovido por grupos de ajuda mútua na
internet e buscam identiﬁcar os funcionamentos básicos realizados e
demandados pelos usuários, de forma a fomentar políticas públicas
dirigidas para os indivíduos que convivem com a doença, pacientes e
cuidadores. A pesquisa, tese de doutorado de Vera Cecília Frossard, recebeu
a menção honrosa do prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o
SUS, 2016.
No nono capítulo Cristiane Costa, Maria Clara Dias e Carlos Dimas
Ribeiro aplicam a PdF ao processo transexualizador, tentando não apenas
redeﬁnir padrões identitários, como também identiﬁcar os funcionamentos
básicos das pessoas trans e as condições necessárias para garantia dos
mesmos.

No décimo capítulo Letícia Gonçalves fornece um estudo acerca do
sofrimento psíquico de mulheres que interromperam voluntariamente a
gestação, a ﬁm de identiﬁcar o emaranhado de aspectos promotores de
sofrimento. A partir da PdF, a autora pretende resgatar a singularidade de
cada situação vivida e a necessidade de garantir a cada mulher o
gerenciamento sobre suas próprias escolhas e características identitárias.
O décimo primeiro capítulo desloca o olhar para as mulheres, gestantes
e/ou mães, privadas de liberdade. Luciana Simas e Miriam Ventura
denunciam, para além do cárcere, o intercruzamento de gênero, raça e
condição socio-economica que fazem destas mulheres e de seus ﬁlhos alvo
de inúmeras violações. O capítulo aponta para a necessidade de uma escuta
sensível, capaz de identiﬁcar as demandas e respeitar os funcionamentos
básicos deste segmento frequentemente invisibilizado.
O décimo segundo capítulo denuncia o descaso das políticas públicas
para as mulheres lésbicas. Ao investigar as condições das mulheres lésbicas
da periferia de uma grande cidade, Suane Soares e Milena Peres revelam o
submundo de opressões interesecccionais vivenciado por mulheres
heterodiscordantes, muitas vezes, não-femininizadas, pobres, negras e
indígenas. O artigo destaca alguns de seus funcionamentos básicos e o quão
distantes se encontram de sua realização. O descaso da lei, a limitação das
políticas públicas, o preconceito e ódio irracional da população conduzem a
todo tipo de violência, entre as quais, o lesbocídio. A pesquisa de Suane
Soares, que resultou em sua tese de doutorado, recebeu a menção honrosa
do prêmio CAPES de Tese, 2018.
O décimo terceiro capítulo incorpora a PdF ao âmbito das teorias
feministas, não especistas. Príscila Teixeira de Carvalho correlaciona as
opressões de gênero à violência especista, revela as ressonâncias entre a
PdF e o ecofenimismo, defendendo uma política de coalizão ecofeminista
animalista não-essencialista.
No décimo quarto capítulo, Maria Clara Dias estabelece um diálogo
com os defensores da questão animal e defende a Pdf como a perspectiva
moral que melhor fundamenta o pertencimento dos animais não-humanos
ao âmbito da moralidade.
No décimo quinto capítulo Lucas Nascimento Ferreira Lopes analisa, a
partir da PdF, o ensino da Biologia, o perﬁl e a atuação dos proﬁssionais da
área na sociedade.

O décimo sexto capítulo, trata das contribuições da PdF no âmbito da
ética ambiental. Anna Bastos Faria analisa os pressupostos éticos da
permacultura e aponta seus limites. A autora defende a PdF como uma
concepção de moral mais inclusiva, comprometida não apenas com uma
relação cooperativa com o meio ambiente, mas com seu próprio
ﬂorescimento.
O décimo sétimo capítulo é também voltado para a questão ambiental.
Com ele, Fabio A. G. Oliveira encerra este livro, ilustrando a aplicação da
PdF a um caso concreto: o desastre ambiental de Minamata.
A todos que estiveram ao meu lado nesta empreitada e que continuam
nossa eterna luta por justiça, o meu muito obrigada.
Mais uma vez, agradeço à CAPES, à FAPERJ e ao CNPq, por terem
apostado em nós e fornecido meios materiais para realizarmos nossa
pesquisa.
Agradeço à editora Ape’Ku por viabilizar o livre acesso a este livro,
horando o compromisso com a divulgação irrestrita do conhecimento.
Finalmente agradeço à Soﬁa, por ser a minha fonte eterna de
inspiração. Através dela, agradeço a todos os jovens ativistas, da academia
e das ruas, que tornam viva a esperança em um mundo melhor.

Maria Clara Dias

Capítulo I
A Perspectiva dos Funcionamentos:
arcabouço teórico
1
Maria Clara Dias
Há vários séculos, o mundo ocidental vem produzindo regras de
organização da sociedade política baseado no paradigma do ser humano
como racional e livre. Este modelo deixou à margem da agenda política, não
apenas todos os seres não-humanos, como também os seres que
intuitivamente designamos humanos, mas que não obedecem aos padrões
consagrados de racionalidade e/ou não podem, por razões as mais diversas,
exercer sua liberdade.
A diﬁculdade de ajustar a um padrão hegemônico o comportamento de
certos grupos étnicos ou indivíduos sociocultural, econômica e ﬁsicamente
diversos, impõe sobre os mesmos o estigma da irracionalidade ou insanidade
mental, debilitando a expressão de suas demandas na sociedade e
inviabilizando seu processo de constituição de uma identidade positiva,
minimamente satisfatória. No cenário do debate público, os principais atores
têm sido sempre os detentores das regras do discurso oﬁcial: indivíduos
escolarizados, com poder econômico, brancos e, principalmente, do sexo
masculino.
O objetivo deste capítulo será apresentar os arcabouços teóricos de uma
Perspectiva de Justiça mais inclusiva e mais compatível com os ideais de
uma concepção moral abrangente. Uma concepção de Justiça orientada para
os funcionamentos básicos de cada indivíduo, entendido como um complexo
de sistemas funcionais diversos, aqui denominada Perspectiva dos
Funcionamentos (PdF). Busca-se, assim, uma nova ordenação das
prioridades que não estabeleça hierarquias prévias – baseadas em atributos
naturais, sociais ou econômicos –, injustiﬁcáveis sob o ponto de uma moral
que se quer cada vez mais inclusiva. Neste sentido, embora reconheçamos
que para certos indivíduos, ou grupos de indivíduos, o exercício de
capacidades especíﬁcas como a racionalidade, liberdade ou, ainda, a
senciência é fundamental para sua realização, a posse de tais funcionamentos

não justiﬁca uma atribuição de valor moral superior aos mesmos. As
prioridades admitidas serão aquelas que correspondem aos elementos
centrais para que cada indivíduo tenha a chance de viver uma vida plena ou
realizada, seja ele racional, livre, senciente ou não.
Ao orientar o foco da Justiça para indivíduos enquanto sistemas
funcionais, estaremos, então, deslocando nosso referencial teórico, tanto de
perspectivas de base contractualista – que se sustentam no duplo atributo da
racionalidade/liberdade –, como de Perspectivas Utilitaristas, cujo critério de
inclusão é também uma capacidade ou funcionamento especíﬁco, a saber, a
capacidade de experienciar o prazer e a dor, ou seja, a senciência. A adoção
da noção de sistema funcional também faz com que tal perspectiva se
distancie de concepções morais que adotam a existência de vida como um
valor supremo ou como foco da moralidade. Seres inanimados também
podem ser descritos como sistemas funcionais e, embora muitos deles não
sejam objeto de nossa consideração moral, pretendo defender que alguns
certamente o são. Tais objetos serão apresentados na Perspectiva dos
Funcionamentos como parte indissociável da totalidade de sistemas que
integram nossa própria identidade. A desmistiﬁcação da vida como valor
absoluto ou como princípio supremo da moralidade permitirá à PdF também
produzir respostas diferenciadas para questões bioéticas que dizem respeito
ao início e ﬁm da vida.
Minha tese é a de que ao focarmos nossa preocupação na realização dos
funcionamentos básicos dos diversos sistemas funcionais existentes, (1)
seremos capazes de ampliar nosso discurso acerca da Justiça, de forma a
melhor resgatar sua pretensão de universalidade e, ao mesmo tempo, (2)
estaremos mais aptos a incorporar e a responder às demandas especíﬁcas de
cada ser.

Percorrendo Perspectivas de Justiça
Na investigação contemporânea acerca do conteúdo adequado a uma
concepção universal e igualitária de Justiça, pelo menos cinco perspectivas
se destacam. A primeira engloba todos que reconhecem na noção de bemestar o atributo básico dos agentes e, por conseguinte, o aspecto sobre o qual
estes devam ser igualmente considerados. Neste sentido, os indivíduos são
tratados como iguais quando a distribuição de bens na sociedade se dá de tal
maneira a favorecer a maior igualdade de bem-estar. A segunda, defendida
por John Rawls, faz com que a igualdade recaia sobre liberdades básicas e

bens primários. A terceira, proposta por Ronald Dworkin, enfoca a igualdade
na distribuição de recursos para a aquisição de bens. A quarta, defendida por
Amartya Sen e Martha Nussbaum, elege a liberdade do agente como o foco
privilegiado da Justiça. Trata-se da liberdade de escolha de capacidades ou
funcionamentos, por eles denominada “capacitação” (capability).
A quinta perspectiva nasce do confronto entre uma concepção de
Justiça voltada para a distribuição de bens e os defensores de uma concepção
de Justiça voltada para o reconhecimento. Defensores da concepção de
Justiça como reconhecimento tendem a criticar o ideal da igualdade e da
universalidade inerentes às demandas das concepções de Justiça distributiva
acima elencadas. Em uma tentativa de conciliar as demandas por igualdade
econômica, próprias às perspectivas distributivas, e às demandas por
reconhecimento, Nancy Fraser irá defender uma concepção de Justiça
voltada para a participação paritária, ou seja, para a igualdade de
participação ou status na esfera da vida política.
Neste cenário, pretendo introduzir a Perspectiva dos Funcionamentos
como uma sexta possibilidade, a saber, uma perspectiva focada nos próprios
funcionamentos e/ou nos indivíduos, compreendidos como sistemas
funcionais, mais ou menos complexos. Para defender a PdF como uma
perspectiva de Justiça mais inclusiva, pretendo apresentar e explorar os
limites das perspectivas anteriormente mencionadas

Perspectivas do Bem-Estar
O Utilitarismo, enquanto perspectiva moral, dominou, em grande parte,
o cenário ﬁlosóﬁco do mundo ocidental, no século XX. No âmbito da
Justiça, o princípio de maximização do bem-estar tornou-se alvo de
inúmeras formulações, gerando um variado leque de propostas ditas bemestaristas. Por perspectivas bem-estaristas são compreendidas, em sentido
amplo, todas as teorias que reconhecem na noção de bem-estar o atributo
básico dos agentes e, por conseguinte, o aspecto sobre o qual estes devam
ser igualmente considerados. Neste sentido, os indivíduos são tratados como
iguais quando a distribuição de bens na sociedade se dá de tal maneira a
favorecer a maior igualdade de bem-estar.
Na interpretação do conteúdo adequado à noção de bem-estar,
destacam-se duas vertentes: (1) teorias de bem-estar como êxito e (2) teorias
de bem-estar como um estado de consciência. O primeiro grupo interpreta o
bem-estar como uma questão de êxito na satisfação de preferências ou

metas, sejam estas políticas, impessoais ou relacionadas diretamente às
vivências pessoais. O segundo, favorece qualquer distribuição de bens que
maximize a igualdade de um certo aspecto da vida mental, frequentemente
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identiﬁcado como o prazer ou a ausência de dor .
Se analisarmos mais de perto o primeiro grupo, podemos retrucar que a
igualdade, com relação à realização de preferências ou metas, só nos parece
desejável quando já, de alguma forma, consideramos as preferências ou
metas em questão como válidas ou valoráveis. Não parece, por exemplo,
compatível com nossas intuições morais a demanda pela igualdade de êxito,
no que concerne às preferências ou metas de grupos fascistas, racistas e/ou
sexistas. Neste sentido, acreditamos que as diferentes preferências e metas,
antes mesmo de se tornarem objeto de nosso respeito ou consideração moral,
precisam ter sido submetidas a uma avaliação moral. Com isso, estaríamos
reconhecendo que, sob o ponto de vista da Justiça, o bem-estar vivenciado
pelos agentes possuiria um caráter secundário.
A mesma questão pode ser também endereçada ao segundo grupo, a
saber, aos que caracterizam o bem-estar com um estado especíﬁco de
consciência. Não seria difícil imaginar que, ao indagarmos sobre o grau de
satisfação subjetiva de um grupo de mulheres em uma sociedade machista,
obtivéssemos como resultado que a grande maioria delas avalia sua vida
como prazerosa. O mesmo poderíamos constatar ao investigar tais
sentimentos junto a um grupo de crianças pobres que, sem calçados,
vestimentas adequadas, livros, moradia e, até mesmo, alimentos suﬁcientes,
se diverte jogando futebol na rua. Em nenhum destes dois casos acharíamos
que a expressão da satisfação dos agentes seja uma razão suﬁciente para a
manutenção status quo. Uma sociedade machista parece poder ser dita
injusta, ainda que algumas mulheres possam se sentir bem pertencendo a ela.
Uma sociedade onde crianças não desfrutem dos bens materiais necessários
ao seu pleno desenvolvimento é intolerável, ainda que suas vítimas não se
percebam como tal e vivenciem suas vidas como prazerosas. Se tais
considerações estiverem corretas, o caráter primário da noção de bem-estar
como foco da igualdade torna-se duvidoso.
Com Peter Singer, o Utilitarismo recebe novo fôlego e uma inserção
deﬁnitiva no âmbito da Justiça. Singer irá eleger, como foco da igualdade, a
igual consideração de interesses preferenciais. O autor distingue dois
grandes grupos de interesses. No primeiro estariam os interesses básicos,
preferenciais, dos indivíduos e que deveriam, sob o ponto de vista da Justiça,

sempre ser levados em consideração. No outro grupo estariam os demais
interesses que os indivíduos possam apresentar e que deveriam ser julgados
como hierarquicamente inferiores, numa escala de satisfação das demandas
sociais. Sob o ponto de vista da Justiça, estaríamos comprometidos com a
garantia dos interesses preferenciais de cada indivíduo.
Se o interesse por viver uma vida prazerosa, uma vida de bem-estar,
onde minimizamos o nosso desprazer, puder ser reconhecido como um
interesse básico, preferencial, comum a todos os seres sencientes, então
estaremos comprometidos com a sua garantia, não mais apenas na esfera dos
seres humanos. Assim, ao considerar como foco da Justiça a igual
consideração de interesses preferenciais, Singer, necessariamente, se
compromete com a extensão do âmbito da Justiça a animais não-humanos. A
Justiça deverá ser, então, entendida de tal forma que, antes de mais nada,
procure defender os interesses mais básicos de todos os seres sencientes.
Apenas depois de garantidos os interesses ditos preferenciais de todos,
poderíamos buscar estabelecer um certo equilíbrio entre os demais
interesses. Neste sentido, não estaríamos moralmente justiﬁcados a ignorar
os interesses mais básicos de outros seres em nome de nossos interesses nãopreferenciais.
Mas o que fazer quando estamos diante de conﬂitos que envolvam
interesses básicos de diferentes grupos? Neste ponto, a perspectiva de Justiça
de Singer passa a considerar características para além da senciência, tais
como a capacidade de projetar a própria existência e elaborar para si um
projeto de vida.
Reinstaura-se, assim, uma hierarquia entre
indivíduos/grupos capaz de comprometer, não apenas a igual consideração
de interesses, como a própria construção de uma moralidade pautada na
senciência.

Rawls: Justiça como equidade
Em franca oposição ao Utilitarismo, John Rawls publica, em 1971, o
livro Uma Teoria da Justiça. Apartando-se do clássico debate acerca da
possibilidade de fundamentação da moral, propõe uma reconstrução do
modelo kantiano, capaz de garantir a imparcialidade no âmbito da
distribuição de bens primários e liberdades básicos. Por décadas, Rawls
recebeu críticas e fez ajustes em sua teoria. Para os ﬁns desta exposição,
pretendendo destacar os principais aspectos de sua teoria, já me valendo das

reformulações apresentadas no seu livro Liberalismo Político, publicado em
1991, e na obra póstuma, Justiça como equidade, de 2001.
Rawls propõe uma abordagem da Justiça que, embora suponha a
moralidade, pretende limitar suas pretensões ao universo político. As bases
da teoria proposta são apresentadas através de uma hermenêutica construtiva
dos fatos e das ideias que marcaram as sociedades ocidentais
contemporâneas, gerando o que conhecemos como liberalismo político.
Neste contexto, Rawls pretende, então, defender dois princípios de Justiça
aplicáveis à estrutura básica de uma sociedade bem ordenada.
Dito isso, ele estabelece claramente os limites de sua investigação. Por
estar voltada especiﬁcamente para a estrutura básica de uma sociedade, sua
teoria deixa de lado tanto questões relativas às relações entre indivíduos,
quanto questões relativas à totalidade de valores de uma pessoa, não sendo,
portanto, uma doutrina abrangente. Por estar voltada para questões de Justiça
em uma sociedade bem-ordenada – uma sociedade que Rawls caracteriza
como composta por indivíduos livres e iguais, que já não se encontrem em
um estado de absoluta escassez e que possam desenvolver plenamente suas
capacidades fundamentais da razoabilidade e da constituição de um projeto
de vida –, a teoria inevitavelmente deixa de lado questões que concernem à
Justiça em sociedades que estão abaixo dos padrões propostos.
Considerando, então, que estamos diante apenas de sociedades ditas
bem-ordenadas, Rawls defende, como forma de justiﬁcação de princípios,
uma justiﬁcação pública que compreenda os elementos compartilhados pelas
diversas concepções abrangentes que compõe a totalidade de uma sociedade
política. Os princípios resultantes são, assim, aqueles sobre os quais é
estabelecido um consenso sobreposto. Os participantes de um tal consenso
seriam, então, capazes de reconhecer, em um certo núcleo compartilhado de
ideias políticas, algo de sua própria concepção abrangente. Deste modo, os
princípios em questão não seriam vistos como antagônicos às concepções
abrangentes particulares, mas como fundamentados pelas mesmas. O
assentimento dado às ideias básicas da organização política seria, então,
parte da própria concepção abrangente de cada integrante da sociedade.
Para garantir a imparcialidade dos princípios de Justiça escolhidos,
Rawls adota como artifício metodológico o chamado véu da ignorância. Os
indivíduos aptos a participar da escolha dos princípios deveriam abstrair
totalmente do saber acerca de sua inserção real na sociedade. O contexto de
escolha dos princípios de Justiça, sob o véu da ignorância, é denominado

“posição original”. Para integrar a posição original, ou, mais
especiﬁcamente, fazer parte do processo de escolha dos princípios, seriam
escolhidos indivíduos representativos dos seguimentos economicamente
produtivos da sociedade. Indivíduos que, para efeito de argumentação, ou
seja, também por um artifício metodológico, deveriam dispor de todo o saber
acerca das demandas dos diversos segmentos representados. Aqui é
importante ressaltar que estes indivíduos representam segmentos
economicamente produtivos e não grupos identiﬁcados a partir de
características naturais, tais como sexo, cor de pele etc. Para Rawls,
características naturais são, por deﬁnição, arbitrárias e não poderíamos
deixar que elementos arbitrários interﬁram na determinação de princípios de
Justiça. Os cidadãos ou indivíduos representativos, nesta perspectiva, são
também descritos como agentes sociais produtivos/ativos over time, sem que
estejam sujeitos às vicissitudes e contingências desfavoráveis da doença, dos
acidentes de trabalho etc.
Nestas condições, seriam, então, eleitos dois princípios: o princípio da
igualdade de liberdades básicas e o princípio da igualdade de oportunidade,
acrescido do princípio da diferença. O princípio da diferença deﬁne a
distribuição de bens primários. Segundo este princípio, uma distribuição
seria a mais justa quando viesse a favorecer o segmento economicamente
menos favorecido da sociedade, ou melhor, o segmento que, numa
ordenação da distribuição dos bens, ocupasse o nível mais baixo da escala.
Satisfeita esta condição, o princípio não ﬁxaria nenhum limite para a
aquisição de bens nos demais níveis, nem para a distância entre os diversos
segmentos da escala. Isso signiﬁca que entre os dois extremos, ou seja, o
grupo dos menos favorecidos e o grupo dos mais favorecidos, poderíamos
identiﬁcar uma grande distância. A teoria desconsidera, também, o
percentual de indivíduos de cada grupo. Isso, por sua vez, signiﬁca que o
número ou o percentual de indivíduos que venha a ser beneﬁciado não
interfere no princípio da distribuição dos bens. O foco do princípio da
diferença é o segmento menos favorecido da escala econômica, qualquer que
seja o percentual de indivíduos que se encontre neste nível da escala. Com
isso, Rawls marca claramente a distinção entre o princípio da diferença e um
princípio de maximização Utilitarista ou, ainda, um princípio de igualdade
irrestrita de recursos, que será, como veremos mais adiante, o caso do
princípio da igualdade de recursos, adotado por Dworkin.

Cabe ainda uma ressalva sobre o conceito de bens primários.
Lembramos que, em Rawls, os princípios de Justiça atuam em sociedades
bem ordenadas e não oneradas por necessidades básicas não satisfeitas.
Neste sentido, devemos ter o cuidado de não identiﬁcar os bens primários
com bens básicos ou com um mínimo existencial. No contexto de sua teoria
da Justiça, os bens verdadeiramente básicos já deveriam ter sido distribuídos.
Em outras palavras, todo o constructo que envolve a posição original, o véu
da ignorância e a escolha imparcial dos princípios de Justiça só é possível
porque um certo mínimo existencial já foi garantido para todos os segmentos
da sociedade. A partir deste ponto, o princípio da diferença estabeleceria o
critério de distribuição mais justo para os demais recursos.
E qual seria o conteúdo dos bens distribuídos pelos princípios de
Justiça? Os bens primários serão identiﬁcados como aqueles que
correspondem às necessidades e exigências de cidadãos, ou seja, de seres
políticos concebidos em um certo nível de abstração. Rawls deﬁne cinco
tipos de bens primários: (1) os direitos e liberdades básicas; (2) as liberdades
de movimento e de livre escolha de ocupação; (3) os poderes e prerrogativas
a cargos e posições de autoridade; (4) renda e riquezas; e (5) as bases sociais
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do autorrespeito . Como na sua caracterização dos princípios de Justiça, o
autor distingue as liberdades básicas, a igualdade de oportunidades e o
princípio da diferença; proponho que consideremos como foco do princípio
da diferença bens primários, entendidos como renda e riquezas.
Para a especiﬁcação do que devemos compreender como liberdades
básicas, Rawls reconhece dispor de dois dispositivos: (i) a observação das
liberdades historicamente sugeridas como básicas ou sustentadas como tais
por um grande número de concepções abrangentes ou (ii) uma derivação
analítica. Esta segunda alternativa supõe, então, que possamos derivar do
conceito político de pessoa um conjunto de liberdades básicas. Mais
especiﬁcamente, as liberdades básicas corresponderiam às condições
políticas e sociais essenciais para o desenvolvimento adequado e o exercício
pleno dos poderes morais atribuídos a indivíduos livres e iguais.
Assim como no caso das liberdades básicas, Rawls menciona duas
alternativas para a formulação da lista dos bens primários: (i) a média do que
é aﬁrmado de fato por doutrinas concorrentes como meios genéricos e como
itens da proteção institucional especial e (ii) a derivação analítica dos bens, a
partir da concepção normativa de pessoa livre e igual. Também neste caso,
Rawls opta pelo caminho analítico.

Sua análise do conteúdo inerente aos princípios está baseada em duas
capacidades que Rawls identiﬁca como básicas para o seu conceito de
pessoa: a capacidade de tomar parte em um processo de cooperação social e
de tomar parte na sociedade como um igual. Tentando escapar de uma
concepção metafísica, psicológica ou antropológica de pessoa, Rawls
concentra sua teoria em um conceito de pessoa que ele considera
estritamente político e normativo. Pessoas ou cidadãos, neste sentido, são
aqueles integrantes da sociedade capazes de exercer duas capacidades
morais: o senso de Justiça e a capacidade de desenvolver uma concepção de
bem. São indivíduos racionais, no sentido trivial do termo – capazes de
acompanhar argumentos e reconhecer sua validade –, e também razoáveis,
no sentido em que são capazes de levar em consideração e se deixar
inﬂuenciar pelos interesses alheios. Cada cidadão deverá ser, então,
considerado capaz de revisar e modiﬁcar sua própria concepção de bem, com
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base em fundamentos racionais ou razoáveis .
Os princípios de Justiça, eleitos de forma imparcial – graças ao artifício
metodológico do véu da ignorância –, deverão garantir a base necessária ao
exercício dos dois poderes morais que deﬁnem um cidadão. Neste sentido,
tudo leva a crer que também o conteúdo inerente aos mesmos se reporte,
especiﬁcamente, aos indivíduos racionais e razoáveis de uma sociedade bem
ordenada. Contudo, nossa experiência parece indicar que nas sociedades
reais existentes não encontraremos as marcas características de uma
sociedade bem ordenada. Esta tem sido uma das principais críticas
endereçadas à teoria da Justiça proposta por Rawls, ainda que o próprio
Rawls jamais tenha aﬁrmado ter a pretensão de discutir o problema da
Justiça em sociedades reais e ter, sempre, apresentado sua teoria como uma
concepção ideal de Justiça.
Vimos que os princípios de Justiça escolhidos fariam parte de um
núcleo de ideias políticas compartilhadas por cidadãos razoáveis. No
entanto, não parece trivial que os partidários de concepções abrangentes
divergentes possam realmente chegar a um consenso, ainda que possamos
atribuir-lhes algum grau de razoabilidade. Em Rawls, a alternativa seria
deﬁnirmos como não-razoáveis concepções abrangentes destoantes ou em
franco conﬂito com a ordem política estabelecida. No mundo real, esta
alternativa não solucionaria o conﬂito, mas, ao contrário, apenas diﬁcultaria
ainda mais o diálogo, pois indivíduos racionais parecem acreditar nada ter a
aprender com aqueles por eles já rotulados como insensatos.

Mesmo aceitando todos os pressupostos da teoria – a caracterização dos
integrantes como pessoas livres e iguais, razoáveis e com senso de Justiça,
capazes e desejosos de cooperar na formação de uma sociedade política
estável –, por que não supor, ainda, que outros princípios pudessem vir a ser
escolhidos? Poderíamos, por exemplo, questionar por que seria menos
razoável, na posição original, elegermos como princípio de Justiça o
princípio de maximização do bem-estar ou um princípio de total igualdade
de recursos. Enﬁm, se esta possibilidade existir, então Rawls terá sido
vencido em seu próprio terreno. Esta, contudo, é uma questão que
certamente não podemos responder a priori e, sobre a qual, apenas um
debate público real poderia decidir.

Dworkin: igualdade de recursos
Em contraposição aos Utilitaristas e a Rawls, Dworkin defende, como
foco da igualdade, os próprios recursos. Mas para que uma Perspectiva de
Justiça focada na igualdade de recursos possa realmente satisfazer um ideal
de organização social, onde os indivíduos tenham seus direitos levados a
sério, Dworkin, em primeiro lugar, traça um modelo hipotético para a
realização da troca dos recursos adquiridos, de forma igualitária, pelos bens
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almejados . Em seguida, para garantir a eﬁcácia deste processo de
distribuição entre indivíduos desiguais e a manutenção da Justiça, no próprio
tempo, Dworkin introduz dois mecanismos que deverão permanecer durante
toda a existência da sociedade política: o seguro e os impostos progressivos
sobre a renda posteriormente adquirida.
Vejamos agora o primeiro passo. Para ilustrá-lo, Dworkin nos propõe a
alegoria de um grupo de náufragos que chega a uma ilha deserta. Neste
local, os recém-chegados terão que estabelecer regras de convivência e de
distribuição dos bens disponíveis que satisfaçam um princípio moral,
segundo o qual todos devam possuir os mesmos direitos. Para preservar a
igualdade de acesso aos bens e a liberdade de escolha de cada indivíduo, é
proposta, inicialmente, uma divisão igualitária de um certo número de
conchas. Em seguida, institui-se um leilão no qual cada integrante poderá
trocar suas conchas pelos bens desejados. O leilão, ou o sistema de troca de
conchas por bens, deverá durar até que todos tenham conquistado os bens
que efetivamente mais desejam. Em outras palavras, as trocas ocorrerão até

que todos os indivíduos possam acreditar ter adquirido o pacote de bens
apropriado a suas demandas, não cobiçando, portanto, o pacote alheio.
Na alegoria, como na vida, alguns indivíduos, no entanto, terão mais
sorte que outros. Aquele que aspirou por terras ao Sul da ilha para plantar,
poderá ter, ao ﬁnal de um período, suas plantações arrasadas por uma praga,
por chuvas etc. Com o mesmo número de conchas, aquele que escolheu bens
que favorecessem a pesca, pode ter triplicado seus recursos graças ao
sucesso de sua atividade pesqueira no local. Ao ﬁnal de um curto espaço de
tempo, aqueles que inicialmente dispunham dos mesmos recursos, agora
estarão em condições bastante distintas. Na vida, como na ilha, esta
desigualdade irá gerar não apenas a cobiça dos bens alheios, como também a
forte impressão de que podemos estar nos distanciando dos ideais de uma
concepção de Justiça que preserve a liberdade e os direitos fundamentais de
cada indivíduo. A situação de penúria de alguns favorecerá o desequilíbrio
de poder e a possiblidade de controle sobre as próprias escolhas. Desta
maneira, para evitar que uma situação de Justiça igualitária original
degenere, Dworkin introduzirá, como bem a ser adquirido no próprio leilão,
o seguro contra a má sorte. Como todos os demais bens, a escolha do seguro
é livre. Cada indivíduo, portanto, poderá optar por arcar com o ônus de ter
realizado escolhas “ruins” e de não ter se prevenido contra esta
possibilidade.
Contudo, Dworkin reconhece, também, a existência de indivíduos que,
em decorrência de deﬁciências próprias, demandariam bens especíﬁcos,
simplesmente para realizar, de forma plena, sua condição de participante no
leilão. Neste caso, suas escolhas já não seriam tão livres. Antes de qualquer
outra coisa, eles seriam constrangidos a buscar os bens disponíveis que
pudessem minimizar suas deﬁciências iniciais. Para impedir situações deste
tipo, Dworkin concede o resgate de recursos especíﬁcos para equiparar, ou
seja, deixar em condições de igualdade indivíduos naturalmente desiguais e
que, em decorrência de características ou fatores prévios ao leilão, possam
ser considerados como estando em desvantagem. Este procedimento deverá
incluir todos aqueles que, por seus traços identiﬁcatórios, possam ser vítimas
de preconceitos que violem seus direitos fundamentais.
Ao inserir a expressão “traços identiﬁcatórios” quero evitar aqui entrar
no mérito da dicotomia entre o natural e o social. Cor de pele, gênero,
escolhas sexuais, religiosas etc., podem igualmente fazer parte do núcleo de
nossos traços identiﬁcatórios. E para todos estes casos, nos quais podemos

nos tornar vítimas de preconceitos e ter bloqueado o acesso a determinados
bens, Dworkin prevê a implementação de mecanismos especíﬁcos de Justiça.
Neste sentido, a perspectiva de Dworkin é capaz de corrigir e incorporar
como objeto da justiça, injustiças ou desigualdades de consideração e
tratamento oriundas de atributos naturais e/ou socioculturais relacionados a
cada agente.
Por ﬁm, para garantir recursos para os mecanismos de reparação, nas
situações acima mencionadas, e para evitar que venhamos a construir uma
sociedade em que a desigualdade entre os diversos indivíduos gere inveja e a
quebra de vínculos de solidariedade, Dworkin introduz a taxação progressiva
sobre os bens adquiridos posteriormente. Em outras palavras, quanto maior
for o aumento da sua renda inicial, mais o indivíduo deverá pagar em
impostos ou taxas, cuja ﬁnalidade será contribuir para uma redistribuição
dos bens.
Enquanto Rawls propõe uma teoria de Justiça voltada para a
determinação de princípios de Justiça para a estrutura básica de sociedades
bem ordenadas, Dworkin se propõe a pensar mecanismos de Justiça que
garantam uma distribuição igualitária de recursos entre os indivíduos que
compõem a sociedade. Enquanto Rawls afasta do debate sobre a Justiça
todas as características supostamente naturais, por considerá-las arbitrárias,
Dworkin reconhece esta arbitrariedade e faz com que mecanismos de Justiça
especíﬁcos sejam acionados, a ﬁm de evitar que detentores de tais
características sejam prejudicados em suas escolhas e impedidos de gozar de
seus recursos, como todos os demais integrantes da sociedade. Dworkin foi,
assim, um mentor e um dos principais defensores das chamadas ações
aﬁrmativas. Sua abordagem teórica foi especialmente dirigida a temas na
fronteira entre a ética e o Direito, visando esclarecer e, por que não dizer,
solucionar alguns dos principais dilemas morais e políticos das sociedades
contemporâneas.
Após apresentar alguns pontos de divergência entre as perspectivas de
Rawls e Dworkin, gostaria agora de destacar um aspecto comum a ambas: a
opção por determinar de forma heterônoma ao agente o objeto ou o conteúdo
do que prendemos igualar. Com isso, ambos deixam de fora a fonte primária
de valoração, a saber, os agentes propriamente ditos. Ao abandonar o ponto
de vista do agente, suas perspectivas correm o risco de promover uma
distribuição que já não contemple aspectos particulares relacionados às
vivências especíﬁcas de cada agente. Com isto, aquilo que aspiramos igualar

através de um conceito igualitário de Justiça corre o risco de (1)
corresponder apenas às escolhas de indivíduos economicamente
representativos, sob o véu da ignorância, como em Rawls, ou (2) de vir a ser
apenas um valor quantitativamente computado, como parece ter sido o caso
do número de conchas, em Dworkin.

Sen e Nussbaum: a perspectiva da Capacitação
A perspectiva da capacitação é apresentada por Amartya Sen como uma
alternativa às duas perspectivas acima discutidas. Segundo o autor, sua
perspectiva se distingue das demais em, pelo menos, três aspectos. Em
primeiro lugar, sua perspectiva não parte da identiﬁcação das características
de uma sociedade ideal ou perfeitamente justa, mas sim da comparação entre
sociedades ou alternativas sociais mais ou menos justas, dentro de uma dada
sociedade. Não realizaria, portanto, o que chama de um “institucionalismo
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transcendental” , que Sen supõe presente em teorias como a de Rawls e
Dworkin. Neste modo, sua perspectiva pretende enfrentar as demandas
sociais reais das sociedades relacionadas à Justiça.
Em segundo lugar, a perspectiva da capacitação considera que os
problemas de Justiça não se restringem aos arranjos institucionais, mas
inclui, também, os comportamentos adotados pelas pessoas, no curso de suas
interações sociais, e os padrões de comportamento dos atores sociais, no
cumprimento da Justiça.
Em terceiro lugar, Sen reconhece sua perspectiva de Justiça como
pertencente às abordagens orientadas para o resultado. A teoria da
capacitação deverá focar-se na vida que as pessoas são efetivamente capazes
de levar, no contexto das instituições existentes. Neste sentido, diferencia-se
de teorias de Justiça de base procedimental, que pretendem estabelecer as
condições ideais capazes de garantir a imparcialidade e, a partir destas
condições, gerar um conjunto único de princípios universais que deverão
regular as instituições de uma sociedade justa, como na abordagem de
Rawls.
O objetivo político fundamental do Estado na gestão das políticas
públicas é, aqui, garantir que todos os cidadãos sob sua guarda exerçam,
pelo menos num limiar mínimo, o que Sen denomina sua “condição de
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agente” , realizando os funcionamentos necessários para viver a vida que

escolheram ou que valorizam. O foco da igualdade será, assim, a própria
liberdade de funcionamentos.
Capacitação, capacidades e funcionamentos, pelo menos no modo como
são apresentados por Sen, são conceitos correlacionados, porém distintos. A
diﬁculdade de compreender de forma apropriada esta distinção tem levado
vários autores a interpretar de forma equivocada a proposta de Sen. Segundo
sua deﬁnição, capacitação (capability) corresponde à liberdade de realizar ou
alcançar uma combinação de funcionamentos que expressem oportunidades
reais para realizar modos de viver, dentro de um leque de alternativas
disponíveis. Neste sentido, a capacitação, termo inclusive frequentemente
utilizado por Sen no singular, diz respeito, especiﬁcamente, à liberdade. Isso
faz com que identiﬁquemos como o foco da igualdade na teoria da
capacitação a própria liberdade.
Quanto à distinção entre capacidade e funcionamentos, bem pouco clara
no contexto, tanto da obra de Sen, quanto na de seus discípulos, adotarei
aqui uma distinção apenas quantitativa ou de grau. Deste modo, proponho
que uma capacidade seja interpretada como o poder de realizar uma
atividade ou função amplamente compreendida. Os funcionamentos seriam,
em contrapartida, os diferentes mecanismos, também caracterizados como
atividades ou funções, mobilizados para a implementação de uma
determinada capacidade. Exempliﬁcando, poderíamos dizer minha
capacidade de cantar está relacionada a uma série de funcionamentos, como
por exemplo, minha função respiratória, o funcionamento de minhas cordas
vocais, minha função auditiva etc. A discriminação de funcionamentos irá
assim variar de acordo com a capacidade em questão. No uso ordinário da
linguagem, costumamos suprimir a referência aos funcionamentos e nos
reportamos diretamente a capacidades que tornam possíveis outras
capacidades. Minha capacidade de exercer a proﬁssão de professora, por
exemplo, estaria relacionada tanto à minha capacidade de expressão ou a
minha capacidade cognitiva, quanto aos funcionamentos que as viabilizam,
como minha função respiratória e cardíaca, o funcionamento de minhas
cordas vocais etc.
A ênfase na capacitação, ou seja, na liberdade de escolha sobre as
capacidades ou grupos de funcionamentos que se deseja realizar, é bastante
cara a Sen. Com isso, o autor busca preservar o lugar central do agente na
determinação do que lhe é socialmente devido e na determinação de seus
projetos de vida. Deste modo, o agente, o objeto de nossa consideração

moral e o concernido pelo nosso conceito de Justiça, é aquele capaz de
exercer a liberdade. E para que o exercício efetivo de tal capacidade se dê, a
teoria da capacitação reclama a adoção de medidas complementares, seja por
parte das instituições, do estado ou de outros indivíduos. Desta forma, Sen
procura incluir todos aqueles que, por razões socioeconômicas e/ou
culturais, estão sendo impedidos de implementar sua liberdade. Sen revela,
assim, um olhar cuidadoso para com as fontes de opressão socioeconômicas,
culturais, religiosas, raciais e sexuais que, de formas diversas, impedem
muitos indivíduos, em todo o mundo, de exercerem escolhas e efetivamente
viver a vida que escolheram viver. Associando Justiça e liberdade, Sen
chama a atenção para a deﬁciência de uma compreensão de desenvolvimento
ou riqueza de que não considere a real conversão da renda em capacitação,
ou seja, na efetiva liberdade de cada cidadão sobre a escolha do que quer ser
e fazer.
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A teoria da Capacitação, tal como apresentada por Nussbaum ,
apresenta algumas variações. Para começar, a autora adota o termo
capacitação (capability) no plural (capabilities) e, associando a teoria a uma
concepção aristotélica de ser humano, passa a se reportar a um conjunto
central de capacidades, supostamente, universais. As capacidades centrais
seriam aquelas que caracterizariam toda e qualquer vida humana e sem o
exercício das quais a própria noção de dignidade humana estaria sendo
violada. Tais capacidades seriam reconhecidas como essenciais nas
diferentes esferas em que os seres humanos atuam (saúde, trabalho,
educação, lazer, política etc.), considerando os vários estágios de um ciclo de
existência (nascimento, infância, adolescência, fase adulta, velhice e morte).
Para o exercício destas capacidades são necessárias certas condições sociais,
econômicas, culturais etc., de modo que o indivíduo possa efetivamente
escolher e realizar um modo de vida determinado, próprio ao que deseja ser
e/ou realizar. Entre as capacidades centrais, Nussbaum reconhece a liberdade
de ser saudável, de viver uma vida com longevidade normal, de exercer
controle sobre o ambiente, de estar bem nutrido e abrigado, de não ser
acometido por doenças evitáveis ou morrer prematuramente, de ter
integridade corporal, de exercer a razão prática, de pensar e imaginar, de
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vivenciar emoções e de estabelecer relações com os outros .
Neste sentido, enquanto Sen procura especiﬁcamente defender a
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liberdade de funcionamentos como o espaço mais adequado à demanda por
igualdade do nosso conceito de Justiça, Nussbaum vai mais longe e busca

determinar, concretamente, quais seriam as capacidades centrais, comuns a
todos os seres humanos. A preocupação de Nussbaum com a determinação
do conjunto de capacidades que caracteriza a forma de vida humana fez com
que seu foco fosse muitas vezes interpretado como sendo as próprias
capacidades ou funcionamentos básicos. Este equívoco, favorecido pelas
discussões acerca dos indicadores de qualidade de vida e a referência a
grupos vulneráveis, incluindo animais não-humanos, foi desfeito em seu
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livro Creating Capabilities: The Human Development Approach , onde a
autora, de forma mais veemente, apresenta como foco da Justiça a liberdade
para eleger e exercer a vida que cada agente elege.
A perspectiva de Sen contém o inegável mérito de colocar as demandas
de cada agente – vistos como de indivíduos concretos, pertencentes a
classes, culturas, etnias, gêneros e religiões especíﬁcos – no cerne do debate
sobre a Justiça. Nussbaum, ao resgatar uma concepção essencialista de
natureza humana e, deste modo, reivindicar o exercício de certas liberdades
como parte constitutiva de todo e qualquer ser humano, desvia o olhar sobre
as diferenças especíﬁcas de cada grupo e/ou indivíduo e engessa as
demandas da Justiça em um único paradigma.
A perspectiva de Sen aponta para dois aspectos que considero
fundamentais para a elaboração de uma perspectiva de Justiça satisfatória: o
papel do agente na deﬁnição de seu próprio bem e o olhar sobre as
diferenças de cada grupo e/ou indivíduos. Poderíamos resgatar estes dois
aspectos e ao mesmo tempo abrir mão do foco, para Sen essencial, da
liberdade? Pretendo mostrar que sim, mas, antes, gostaria de explorar a
perspectiva proposta pela ﬁlósofa feminista, Nancy Fraser.

Fraser: Justiça como paridade participativa
A trajetória de Fraser no debate sobre a Justiça se inicia com o tema da
distribuição/redistribuição de recursos, fruto de sua tradição marxista e da
inﬂuência de uma concepção de Justiça de base kantiana, proposta por John
Rawls. Em seguida, a autora segue com a tentativa de conciliação entre as
demandas por redistribuição e as demandas por reconhecimento, no cerne do
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debate com Honneth . Criticando o aspecto unidimensional da concepção
de Justiça como reconhecimento desenvolvida por Honneth, Fraser irá
defender a tese da bidimensionalidade das situações de injustiça destacando,
assim, a necessária inclusão das dimensões de redistribuição e

reconhecimento na formulação de uma concepção adequada de Justiça.
Defendendo, ainda, uma concepção diferenciada de reconhecimento, sua
perspectiva irá, ﬁnalmente, adotar como foco da igualdade o status ou a
representação na esfera sociopolítica. Trata-se da defesa do que a autora irá
denominar “paridade de participação”.
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Em seu debate com a perspectiva do reconhecimento, Fraser irá
criticar uma noção de identidade que, segundo ela, conduz à defesa de
políticas voltadas para aspectos identitários de grupos especíﬁcos. Para a
autora, o modelo do reconhecimento entende o não reconhecimento como
um dano à identidade e enfatiza “a estrutura psíquica em detrimento das
instituições sociais e da interação social” (FRASER, 2007, p. 106). Ao
colocar o grupo como objeto do reconhecimento, as políticas de identidade
agravariam este processo submetendo “os membros individuais a uma
pressão moral a ﬁm de se conformarem à cultura do grupo” (FRASER, 2007,
p. 106).
Para evitar uma noção de reconhecimento que poderíamos interpretar
como falsa, sob o ponto de vista metapsicológico, e nociva, sob o ponto de
vista da Justiça, a solução seria adotarmos uma compreensão de
reconhecimento como status social, ou seja, como a possibilidade de
participar como um igual na vida social. De acordo com esta noção de
reconhecimento, caberia a nós um exame dos padrões institucionalizados de
valoração cultural. Padrões estes que poderiam gerar hierarquias na esfera
social e, consequentemente, relações de subordinação e exclusão. A
demanda pela igualdade de status social deveria, então, estar dirigida aos
mecanismos de crítica e desinstitucionalização de padrões restritivos e de
dominação que, consequentemente, impedem a paridade de participação e
sua substituição por padrões que a promovam.
Segundo Fraser, seu modelo é, então, capaz de evitar muitas das
diﬁculdades geradas pelo modelo de reconhecimento adotado pelas políticas
de identidade. Em suas próprias palavras:
Em primeiro lugar, ao rejeitar a visão de reconhecimento como valorização da identidade
de grupo, ele evita essencializar tais identidades. Em segundo lugar, ao focar nos efeitos
das normas institucionalizadas sobre as capacidades para a interação, ele resiste à
tentação de substituir a mudança social pela reengenharia da consciência. Em terceiro
lugar, ao enfatizar a igualdade de status no sentido da paridade de participação, ele
valoriza a interação entre os grupos, em oposição ao separatismo e ao enclausuramento.
Em quarto lugar, o modelo de status evita reiﬁcar a cultura – sem negar a sua importância
política. (Fraser, 2007, p. 109).

Para concluir, Fraser apresenta uma quinta vantagem. Segundo ela, seu
modelo de reconhecimento não coloca a questão no campo da ética, mas
fornece uma abordagem normativa do mesmo, compatível com a prioridade
14
do correto sobre o bem .
Como devemos interpretar tais vantagens? Há nas críticas de Fraser um
elemento que diz claramente respeito a metapsicologia dos agentes. Essa
discussão pretendo deixar de lado, pois está para além do âmbito da Justiça.
Para os propósitos do nosso debate, o relevante é saber se as políticas de
identidade precisam ou não estar comprometidas com uma concepção
essencialista da identidade, cuja transformação suporia uma reengenharia da
consciência e que tem como consequência o enclausuramento dos diversos
segmentos sociais e a reiﬁcação das diversas culturas. Como tentarei mostrar
adiante, há pelo menos uma forma de interpretar a adoção de políticas de
identidade que não está comprometida com estes aspectos. Além disso, há
nas políticas de identidade um forte apelo pragmático. Os grupos, possuindo
ou não identidade própria e ﬁxa, são politicamente mais fortes. A reunião de
indivíduos em grupos pode fortalecer demandas comuns sem que a
integridade dos indivíduos que compõem o grupo seja violada.
A quinta vantagem exige alguns esclarecimentos prévios. Ao apontar o
deslocamento da questão do campo da ética para o campo normativo, Fraser
está reintroduzindo ética como algo que se relaciona a uma concepção de
boa vida, a valores e a um ﬁm. Em contraposição, ela introduz a esfera
normativa como aquela voltada para regras e princípios que determinam o
certo e o errado, caracterizado por ela como o âmbito da moralidade. Tentei,
em outros lugares (DIAS, 2015, 2016), desfazer esta visão polarizada da
ética e da moralidade. Defendi uma concepção de moralidade não
estritamente normativa e prescritiva, mas voltada para uma concepção de
bem viver e para a realização e/ou ﬂorescimento de cada indivíduo. A razão
pela qual propus esta interpretação da moralidade estava relacionada a sua
própria forma de justiﬁcação. Procurei assim mostrar que a força do caráter
prescritivo dos enunciados morais não tinha sua origem na racionalidade,
mas sim no fato de que nos identiﬁcamos com seu conteúdo e incorporamos
suas demandas em nossa interpretação do que seja uma vida realizada.
Recolocar o debate acerca da Justiça no plano meramente normativo não me
parece uma vantagem. Ao contrário, mais do que uma desvantagem,
considero que este seja um erro, no mínimo, estratégico.

Para concluir, gostaria de destacar que a solução oferecida por Fraser,
pela via da igualdade de status e participação política, para os diversos casos
de inJustiças que nos cercam, apresenta o mesmo ônus que pretendi destacar
nas concepções de Justiça de Rawls, Dworkin, Sen e Nussbaum, a saber, o
compromisso com a racionalidade/liberdade dos agentes. Fraser está certa ao
supor que a paridade de participação no pleito político supõe uma
distribuição adequada de recursos e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do
status social do indivíduo. Contudo, isso não elimina o fato de que muitos
não são capazes de paridade participativa, por razões outras que não a falta
de recursos ou reconhecimento/status, como por exemplo, indivíduos com
acentuados déﬁces cognitivos ou transtornos mentais graves e, por razões
óbvias, todos os demais animais não humanos. O que fazer nestes casos? Sua
concepção de Justiça deixará fora do escopo da Justiça, e pelas mesmas
razões, os mesmos indivíduos deixados à margem por Rawls, Dworkin, Sen
e Nussbaum.

Perspectiva dos Funcionamentos
A perspectiva dos funcionamentos surge com o propósito especíﬁco de
expandir os limites da Justiça a seres humanos não-racionais e não-livres; a
animais não humanos; ao meio-ambiente; e até mesmo a entidades
inanimadas ou artefatos. Para tal, ela irá propor, como foco da igualdade, o
respeito aos funcionamentos básicos de cada indivíduo. De acordo com tal
perspectiva, os concernidos não são identiﬁcados como seres racionais,
razoáveis, capazes de realizar escolhas e/ou livres, mas como sistemas
funcionais diversos que podem ou não ser capazes de exercer liberdade – o
que quer isso signiﬁque –, racionalidade e, até mesmo, senciência. Cada
indivíduo será compreendido como um sistema funcional singular, cuja
integridade é garantida pelo exercício de funcionamentos básicos,
constitutivos de sua própria identidade, em momentos especíﬁcos de sua
existência.
Com isso, quero ressaltar que um indivíduo que usualmente
consideramos como sendo uma mesma pessoa pode ser identiﬁcado, nos
distintos momentos de sua existência, a partir de um conjunto diferenciado
de funcionamentos básicos. A unidade conquistada, entre os diversos
funcionamentos que realizamos e priorizamos nos diferentes momentos da
nossa existência, é fruto do modo como construímos nossa própria narrativa
acerca de quem somos. Narrativa que, por sua vez, é atravessada por fatores

econômicos, raciais, sociais, culturais, afetivos e sexuais que geram
demandas e deﬁnem, cada qual a seu modo, núcleos identitários especíﬁcos.
Esta visão nada essencialista do eu (Self), longe de nos assustar e arrastar
para um processo de esquizofrenização, parece reproduzir, de modo bem
mais plausível, a trajetória de nossa existência e garantir que não tenhamos
nossas demandas presentes engessadas por funcionamentos e demandas
passadas. Somos, assim, uma combinação ﬂexível de funcionamentos que,
ao longo do tempo, se transformam gerando núcleos identitários distintos
que aspiram, igualmente, por uma realização plena.
Para que a noção de sistema funcional ﬁque mais clara, proponho uma
breve digressão ao processo de individuação de entidades e à perspectiva
funcionalista, no âmbito da ﬁlosoﬁa da mente, na qual busquei me ancorar.

Um histórico da noção de sistema funcional
Caracterizar algo sob o ponto de vista funcional é, antes de mais nada,
um processo de individuação. Um processo que se contrapõe, por exemplo, a
um processo de individuação que recorra à constituição material do objeto
em questão. Individuar funcionalmente uma entidade signiﬁca identiﬁcá-la a
partir de seu papel funcional.
Neste sentido, podemos ao mesmo tempo nos reportar a um objeto,
como por exemplo uma estante, como sendo constituído de madeira ou como
“servindo para”, “tendo a função de” guardar livros. Contudo, além de uma
estante, vários outros objetos são constituídos de madeira. Além de madeira,
vários outros materiais podem também ser utilizados para a confecção de
uma estante. Assim sendo, a referência à constituição física parece falhar (1)
por não ser suﬁciente para distinguir/discriminar o objeto em questão dos
demais objetos feitos de madeira e (2) por não satisfazer uma condição
sequer necessária para o processo de individuação, já que muitos objetos,
sob o ponto de vista da função que realizam, podem vir a ser constituídos de
materiais bastante distintos. Exemplos bastante evidentes disto são abridores
de lata, saca-rolhas, telefones e alavancas, enﬁm, casos onde, tanto a forma
como a constituição física de um mesmo objeto, podem ser as mais variadas.
Até aqui, estamos num âmbito meramente descritivo e muitos podem
alegar que, estritamente sob o ponto de vista da produção do conhecimento,
este talvez não seja o método mais adequado de identiﬁcar e/ou distinguir
entidades. Pretendo aqui defender a tese de que, ao menos no que diz
respeito ao conhecimento de mentes e/ou de seres aos quais atribuímos

simultaneamente predicados físicos e mentais, tal método efetivamente
oferece algumas vantagens explicativas. Por vantagem explicativa eu me
reﬁro ao simples fato de podermos assim compreender e esclarecer melhor
certas relações entre aspectos físicos e mentais que povoam nosso cotidiano.
Mas, particularmente, a perspectiva dita funcionalista nos permite eliminar o
gap explicativo entre o mental e o físico e compatibilizar nossa intuição de
que muitas das funções que realizamos são multiplamente realizáveis, ou
seja, podem ser realizadas por entidades ﬁsicamente distintas.
Para elucidar melhor a noção de sistema funcional e justiﬁcar sua
escolha frente a outras formas de individuação, proponho que analisemos a
seguinte questão: Como se caracteriza ou que tipo de entidade é esta que está
agora escrevendo este texto? Podemos visualizar três respostas distintas.
Resposta 1: Uma entidade física, por um lado, composta de ossos,
carne, líquidos diversos, massa encefálica etc. e, simultaneamente, por outro
lado, uma entidade mental que pensa, possui emoções, acredita, deseja e
teme uma série de coisas.
Resposta 2: Uma entidade física composta de ossos, carne, líquidos
diversos e massa encefálica, entre outros.
Resposta 3: Uma entidade física capaz de reagir a estímulos, apreender,
reproduzir e reunir dados, processar e organizar informações e gerar
respostas sob a forma de ações ou comportamentos.
Analisemos mais detalhadamente cada uma das respostas oferecidas.
A primeira resposta caracteriza o que chamamos de dualismo
ontológico. Segundo esta perspectiva, somos um composto de duas
substâncias distintas em sintonia. Bastaria, portanto, um cochilo por parte do
“grande maestro” para que os movimentos dos ossos, carne e líquidos que
compõem nossa substância material já não pudessem ser interpretados como
uma reação aos nossos desejos, temores e crenças. Na verdade, qualquer
descuido capaz de romper o paralelismo entre o mundo físico e o mental
romperia também nossa identidade pessoal. Para nos certiﬁcarmos disso,
basta que imaginemos uma possível separação entre minha mente e o meu
corpo. De que lado o “eu”, propriamente, ﬁcaria? Poderíamos ser apenas um
corpo ou apenas uma mente e ainda assim manter a noção que
cotidianamente possuímos de nossa própria identidade? Como já deve ter
ﬁcado claro, não são poucos os problemas de natureza ﬁlosóﬁca e prática
enfrentados pelos que acreditam em um dualismo de substâncias.

A segunda resposta aposta em uma descrição de minha constituição
material. Evidentemente, podemos admitir que trata-se de uma
caracterização correta, mas ela seria também, senão completa, ao menos
suﬁciente para caracterizar o objeto em questão, ou seja, para identiﬁcar
aquela que está escrevendo este texto? Ainda que ampliássemos a base
material, mapeando, nos mínimos detalhes, meu genótipo e, para efeito de
argumento, tudo o que ocorre no meu cérebro, minha suspeita é de que não
conseguiríamos uma caracterização satisfatória da autora deste texto. Digo
isto não porque suponha que, para além de um corpo, eu possua também
uma mente, mas porque ser o autor de um texto é desempenhar uma certa
função e a caracterização de uma função é independente da identiﬁcação de
sua base de realização material.
A terceira resposta apresenta uma descrição funcional, genérica, do que
sou. Se quisermos saber mais, podemos investigar os estímulos aos quais fui
exposta no decorrer na minha existência. Podemos investigar, também, as
diversas formas de ordenamento mental de tais estímulos e o que eles
geraram como respostas minhas ao mundo. O fato é que, embora tudo isso
tenha ocorrido em uma base material, já não poderia recorrer à mesma para
garantir minha unidade ou identidade no tempo. A cada instante, parte de
minhas células morrem e outras surgem em seu lugar. Os líquidos que
circulam no meu corpo, hoje, são tão diversos dos que estarão circulando
amanhã como são as águas de um rio em tempos distintos. Meus ossos
perdem e adquirem cálcio de acordo com a idade e/ou com o meu consumo
de certos alimentos. Até mesmo meu semblante no espelho parece dizer
pouco acerca da criança que fui.
De acordo com perspectiva funcionalista, a individuação adequada de
nossos diversos estados, sejam eles tipicamente físicos ou mentais, é,
portanto, realizada por referência ao papel que estes desempenham na
estrutura organizacional dos sistemas que integram. Se quisermos, agora,
promover a descrição de um indivíduo, podemos simplesmente nos reportar
ao conjunto de processos funcionais que o caracteriza e o distingue de outras
entidades. O que quero compreender como um sistema funcional nada mais
é do que o conjunto de tais processos, somado aos estímulos e respostas
oferecidas pelo organismo como um todo. Tal descrição pode, então,
satisfazer tanto a caracterização de um ser humano ou de outros seres vivos,
como a caracterização de seres inanimados.

De volta ao tema da Justiça
Ao elegermos os funcionamentos básicos dos diversos sistemas
funcionais como foco da Justiça, estaremos colocando de lado outros
aspectos que nos distinguem das demais entidades ou formas de vida
existentes. Neste sentido, já não teremos como restringir o âmbito da Justiça
ao pequeno grupo dos seres que, sob o ponto de vista funcional, se
assemelham a nós. Com uma concepção funcional dos concernidos,
conseguimos, então, incluir na esfera da Justiça seres humanos em suas mais
diversas formas de existência, animais não-humanos, o meio-ambiente e
objetos inanimados que, incorporados a nós, fazem parte de nosso núcleo
identiﬁcatório, nosso Self. Nossa principal diﬁculdade agora será identiﬁcar
de forma adequada o que para cada sistema funcional em geral, ou para cada
indivíduo em particular, signiﬁque sua plena realização. Cada indivíduo
possui características próprias e está imerso em contextos particulares dos
quais extrai não apenas aquilo que é, ou seja, sua identidade pessoal, mas
também seus padrões do que seja uma vida bem realizada ou feliz.
O que caracteriza um funcionamento como básico será o seu papel no
nosso núcleo identiﬁcatório. Para cada indivíduo o que é básico deverá ser
identiﬁcado com base em uma investigação empírica, pois dependerá das
circunstâncias particulares vivenciadas por cada um. Neste sentido, a
pretensão de universalidade outrora almejada é substituída pelo
reconhecimento da diversidade e singularidade inerente às diversas formas
de vida e à existência concreta de cada indivíduo. A PdF requer, portanto,
que avaliemos, em cada caso, o que pode ser dito básico. Nossos
concernidos já não são os seres humanos in abstractum ou agentes cobertos
pelo véu da ignorância, mas indivíduos concretos: com características
naturais e sociais que delimitam seu âmbito de possibilidades, suas
aspirações e o modo como são tratados pelos demais.
Se “atribuir a todos igual valor normativo” ou “considerar a todos
igualmente” signiﬁca reconhecer o direito de cada indivíduo exercer seus
próprios funcionamentos, então as nossas diferenças deverão ser levadas a
sério e deveremos nos perguntar, nos diferentes contextos, que medidas se
fazem necessárias para que possamos alcançar este ideal de Justiça.
Ao longo da história, diferenças étnicas, de gênero, socioeconômicas,
culturais, religiosas, entre outras, foram responsáveis por tratamentos
desiguais, despeitosos e violentos nas mais diversas sociedades. Esse tipo de

discriminação impediu ou debilitou o exercício de funcionamentos básicos
de diversos indivíduos, exigindo de nós mecanismos reparatórios. Criar
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mecanismos deste tipo é o que visam hoje as chamadas ações aﬁrmativas .
Tais práticas procuram garantir uma consideração diferenciada para aqueles
cujas demandas permaneceram aquém do que acreditamos ser o mínimo
necessário ao bom desempenho de seus funcionamentos básicos. Neste
sentido, a introdução de tais mecanismos reparadores, longe de contradizer o
princípio da igualdade normativa, torna-se uma consequência da adoção do
nosso conceito de Justiça igualitária. Em outras palavras, a implementação
de mecanismos de discriminação reparatórios passa a ser reconhecida como
uma etapa fundamental para a conquista de uma sociedade onde todos
possam ser considerados como igual objeto de respeito, ou seja, para uma
sociedade justa.
Na investigação acerca do que é fundamental para o desenvolvimento
pleno de um indivíduo, constatamos que seres humanos necessitam
estabelecer vínculos comunitários, pertencer a grupos e ser reconhecidos
pelos mesmos. Não importa o tamanho dos grupos ou a intensidade dos
vínculos, qualquer exceção, neste caso, apenas conﬁrma a regra. Seu nãoreconhecimento por parte de outros membros do grupo ou o nãoreconhecimento público do grupo, como possuidor de uma identidade
própria (cultural, racial, política, de gênero etc.), mina sua autoestima e, com
isto, sua possibilidade de realização plena. Os concernidos aqui não são
agentes desterritorializados, atemporais, cujos desejos foram esvaziados de
todo e qualquer conteúdo, mas seres humanos concretos, com vínculos que
delimitam, em grande parte, suas demandas e realizações. É, portanto, com
base em um princípio de igual consideração aos funcionamentos básicos de
cada indivíduo, que devemos agora igualmente reconhecer a demanda de
certos grupos por uma forma de representação política capaz de expressar os
valores com os quais estejam identiﬁcados. Cumprir esta meta é o objetivo
das chamadas políticas de identidade. Neste sentido, a PdF nos compromete
com dois tipos de políticas, por vezes consideradas à margem das demandas
por uma concepção igualitária de Justiça distributiva, quais sejam, políticas
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de reparação e políticas de reconhecimento .

Conclusão
O principal desaﬁo de uma perspectiva de Justiça voltada para o
ﬂorescimento dos diversos sistemas funcionais consiste na identiﬁcação dos

funcionamentos básicos ou essenciais e o ponto ótimo a ser alcançado por
cada indivíduo particular. Cada indivíduo possui características próprias e
está imerso em contextos particulares dos quais extrai não apenas aquilo que
é, ou seja, sua identidade pessoal, mas também seus padrões do que seja uma
vida realizada ou feliz. Para vencer tal diﬁculdade, necessitamos aprimorar
nossa capacidade de sentir e nos colocar no lugar do outro, capacidade esta
que exige de nós, sobretudo, uma sensibilidade aguçada.
Se pudermos nos colocar moralmente de acordo acerca da necessidade
de melhor compreender as demandas alheias, teremos que abandonar a
perspectiva de observadores imparciais ou de seres oniscientes, sob o véu da
ignorância, e adotar a perspectiva de seres humanos reais, vivendo e atuando
em contextos complexos, constituído de múltiplas subjetividades, nem todas
subsumíveis aos nossos padrões de racionalidade. Sob o ponto de vista
moral, só nos restará, então, reconhecer a necessidade de investir em todos
os dispositivos que possam promover nosso processo de sensibilização, seja
através da criação de ambientes favoráveis, a interação e convívio social, de
processos educacionais, da sensibilização através das artes ou, ainda, pelas
diversas formas de ativismo político.
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Capítulo II
O aprimoramento humano à luz
de uma concepção funcional do sujeito
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Maria Clara Dias
Os avanços tecnológicos obtidos pelos seres humanos nas últimas
décadas têm causado um grande impacto na mídia. Esta parece ser uma das
razões pela qual a discussão acerca do aprimoramento humano tem sido
alvo de destaque nas discussões ﬁlosóﬁcas, mais particularmente, na ética.
No cenário internacional, o tema tem mobilizado grandes personalidades e,
também, muito dinheiro aplicado a pesquisas, workshops, publicações etc.
Em outros artigos, apresentei os aspectos ﬁlosoﬁcamente mais
relevantes deste debate, tomando por base os argumentos apresentados por
Bioconservadores e Transumanistas (DIAS; VILAÇA, 2010, 2013).
Procurei mostrar que em ambos os lados há uma certa concepção do que
seja a natureza humana, natureza esta que o aprimoramento transformaria e,
para o bem ou para o mal, destruiria.
Com base na Perspectiva dos Funcionamentos, pretendo agora propor
um encaminhamento distinto da questão, pautado por uma concepção
ﬂexível e não essencialista dos seres humanos. Defenderei a tese de que
somos sistemas funcionais dinâmicos, ﬂexíveis, que se transformam e se
moldam, numa tentativa de melhor se harmonizar com seu entorno e
alcançar uma realização plena. Alicerçada nesta perspectiva, pretendo
analisar as diversas técnicas de aprimoramento cognitivo, físico e de humor
contemporâneas e apresentar a acupuntura como uma técnica milenar de
promover tais efeitos, de forma menos invasiva e a baixo custo. Em seguida
apresento alguns problemas inerentes ao chamado aprimoramento moral.
Para concluir, pretendo destacar os principais desaﬁos do debate moral
acerca do aprimoramento humano, a saber, a garantia de igual consideração
no plano da justiça e a delimitação dos limites da própria comunidade
moralidade.
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Indíviduos entendidos como sistemas funcionais
Como vimos no primeiro capítulo, a caracterização de indivíduos
como sistemas funcionais é própria a uma forma de individuação que
pretende dissolver uma série de impasses gerados a partir de uma
concepção dualista do que somos. O dualismo em sua versão tradicional, o
dualismo ontológico, concebe os seres humanos como um composto de dois
tipos de substâncias: uma substância pensante, uma mente, e uma
substância física, um corpo. Entendidos desta maneira, seria difícil justiﬁcar
a consciência subjetiva que temos de nossa própria unidade e as razões
pelas quais justiﬁcamos nossa forma de atuar no mundo. Acredito, por
exemplo, que as diversas partes que compõem o meu corpo se movimentam
em uma certa direção porque eu acredito e desejo certas coisas. Acredito,
também, que minhas pernas, meu sistema respiratório, assim como minha
memória, minhas crenças e desejos, fazem parte de um todo integrado que
me constitui enquanto um indivíduo. A resposta funcionalista ao problema
da interação entre o mental e o físico busca resgatar esta crença bastante
trivial de que somos um todo integrado.
De acordo com a perspectiva funcionalista, a forma adequada de
individuar uma entidade é por recurso a suas propriedades funcionais. Desta
forma, o funcionalismo resgata, também, a nossa convicção de que alguns
processos mentais podem ser realizados em estruturas com propriedades
físicas distintas. Eles seriam multiplamente realizáveis. Ao identiﬁcar um
evento mental por suas propriedades funcionais, estaríamos, assim,
reconhecendo o caráter necessário de um componente material, porém não
reduzindo o evento em questão às propriedades físicas da estrutura material
que o realiza.
A forma mais usual de exempliﬁcar a concepção funcional é através da
construção de modelos ou máquinas programadas para realizar um tipo de
funcionamento especíﬁco. Neste caso, as ilustrações vão desde máquinas
mais simples, como as que nos oferecem refrigerantes mediante a
introdução de moedas de um determinado valor, até as máquinas
conexionistas de tipo PDP (Parallel Distribution Process) ou redes neurais.
Parece evidente que a complexidade das funções que usualmente
realizamos exige que sejamos exempliﬁcados por modelos ﬂexíveis e
bastante complexos. Complexos talvez o suﬁciente para não sermos, ainda,

capazes de descrevê-los. Neste sentido, a proposta funcionalista parece
vulnerável a uma objeção de fato, mas, se estivermos corretos, poderá
mostrar que, em princípio, nada impede que esta seja a forma mais
adequada de descrever o que somos.
Seres humanos, segundo uma descrição funcional, poderiam assim
operar como um programa ﬂexível composto de vários módulos. No
primeiro módulo, estaria um scanner, responsável pela recepção dos inputs.
A partir daí, podemos imaginar vários módulos entre os quais um módulo
avaliador responsável pela seleção das informações que chegaram à etapa
ﬁnal, qual seja, a produção de um comportamento especíﬁco.
Se esta descrição for realmente sustentável, teríamos, então, que
enfrentar suas consequências. Já de partida, vemos esmaecer a ideia de uma
base ﬁxa, imutável, detentora do que imaginamos ser a nossa essência
propriamente humana. A pergunta acerca da identidade de cada ser deverá
ser respondida por referência a uma rede de processos que envolve a
performance de distintas funções, algumas das quais usualmente descritas
através de um vocabulário mentalista. A esta rede chamaremos de Self. O
Self, assim entendido, não é uma unidade transcendente que controla todo o
sistema, nem uma parte especíﬁca do mesmo. Ele é uma rede ou uma
conjunção de processos. Enquanto tal, ele está projetado no mundo e em
constante processo de transformação. Seu campo informacional é composto
de dados oriundos tanto dos limites internos, quanto externos ao próprio
corpo. Dentro desta descrição, nossos limites tornam-se também ﬂexíveis.
Nosso Self já não pode ser identiﬁcado ao cérebro, nem delimitado pelos
contornos do nosso corpo físico/biológico.
Se quisermos, por exemplo, pensar a nossa atividade cognitiva
segundo o modelo funcional da relação inputs/outputs e estados mentais
diversos, onde deveríamos estabelecer os limites do processo cognitivo?
Segundo a perspectiva funcional, a cognição não poderia ser identiﬁcada
como uma etapa especíﬁca do processo, um estado mental isolado, por
exemplo, mas ela seria todo o processo. Neste caso, ela envolveria,
necessariamente, uma complexa rede de inputs – internos e externos – e
outputs. Os elementos que compõem o processo cognitivo fazem, assim,
parte de uma estrutura dinâmica, onde os papeis desempenhados estão em
constante permuta. Registros deixados em livros, diários, computadores e
no nosso entorno ambiental ocupam um papel tão fundamental em nosso set

informacional, quanto nossas sensações, traços de memórias e as operações
realizadas no nosso cérebro.
O papel desempenhado, no nosso processo cognitivo, por objetos
localizados fora dos limites do nosso corpo, ou ainda, por artefatos, talvez
explique porque nosso raciocínio se vê debilitado quando perdemos nossa
agenda ou as informações que guardamos em nossos computadores. Pode
explicar, também, a falência cognitiva de idosos que são afastados do lugar,
pessoas ou objetos que lhes eram familiares. Segundo esta visão, nosso
processo cognitivo se estende, necessariamente, para além do nosso cérebro
e dos limites do nosso corpo, pois ele envolve, como parte constitutiva de
seu mecanismo, os inputs que compõem o conteúdo de nossos pensamentos
e, o que em vocabulário kantiano chamaríamos, a síntese dos mesmos
através de conceitos. A linguagem é, ela mesma, um artefato que
incorporamos à nossa estrutura cognitiva e que assume o papel de projetar
no mundo parte de nossos conteúdos mentais. O Self, entidade narrativa à
qual reportamos não apenas nossa cognição, mas a totalidade de nossos
estados psicológicos, não é uma entidade que se relaciona ou representa o
mundo, mas sim uma rede de processos no mundo.
Se estivermos corretos e a melhor forma de descrever a nossa natureza
for realmente por recurso a uma entidade ﬁccional que fagocita o seu
entorno, incorporando a si seu set informacional – uma criatura amorfa, em
constante transformação –, então teremos que abandonar o apelo à natureza
humana como forma de vedar práticas que julgamos moralmente
condenáveis. A ausência de uma natureza humana, com fragilidades e
habilidades plenamente identiﬁcáveis, faz também da superação do humano
uma hipótese vazia. Não conhecemos limites para nossa atividade
fagocitária, nosso único limite é o mundo que, como nós, é também
dinâmico e amorfo.
Mas se já não dispomos de uma noção rígida do que seja a natureza
humana, como deveremos nos posicionar no debate moral acerca do
aprimoramento humano? Defendo aqui que uma perspectiva moral que não
assuma como premissa ou ponto de partida uma concepção rígida acerca da
natureza humana, (1) não pode, prima facie, negar práticas de intervenção e
alterações em criaturas humanas, (2) nem pode determinar de forma
categórica quais intervenções promoverão, de fato, um aprimoramento dos
seres humanos, em geral.

Esta mesma perspectiva terá, também, consequências sobre outro
aspecto bastante caro à polêmica entre Bioconservadores e Transumanistas.
Trata-se da suposta distinção entre práticas de intervenção ditas
terapêuticas, ou seja, que são realizadas para suprir uma suposta deﬁciência,
e práticas de aprimoramento, entendidas como uma modiﬁcação na
constituição biológica ou psicológica de um indivíduo, com o objetivo de
promover seus próprios funcionamentos ou até mesmo criar habilidades que
ampliem sua qualidade de vida. Ora, se não dispomos de um conceito rígido
de natureza humana, a própria noção do que seja uma deﬁciência torna-se
relativa à relação do indivíduo com o seu entorno.
Um indivíduo que satisfaça os padrões cognitivos vigentes, sob o
ponto de vista biológico, pode apresentar um deﬁcit comportamental, sob o
ponto de vista social, à luz dos padrões de uma determinada sociedade.
Neste caso, uma prática de intervenção seria dita terapêutica ou de
aprimoramento? Podemos, também, imaginar o caso de indivíduos com
deﬁciências biológicas, porém totalmente adaptados e realizados
socialmente. Estaríamos agora justiﬁcados em proceder a algum tipo de
intervenção?
Enﬁm, junto com uma noção estática de natureza humana, perdemos
também o limite entre o normal e o patológico, entre a intervenção
terapêutica e o aprimoramento. Assim sendo, nosso compromisso moral
deverá ser com o aprimoramento dos funcionamentos que tornam possível
nossa realização pessoal, o que quer que, em cada caso, isso signiﬁque.

Aprimoramento humano: o estado da arte
Quatro grupos de aprimoramento têm ocupado o debate
contemporâneo. São eles: aprimoramento cognitivo; aprimoramento físico;
aprimoramento de humor; e aprimoramento moral.
O aprimoramento cognitivo é uma meta que perpassa toda a história da
humanidade e, sem a qual, jamais teríamos produzido ciência, cultura e arte.
O anseio por tal tipo de aprimoramento não é, portanto, nenhuma novidade
e muito tem sido investido a nível governamental ou privado para alcançálo. O exemplo mais corriqueiro são as instituições de ensino que oferecem
aos nossos jovens as mais variadas grades disciplinares, buscando, para
além da oferta de conteúdo, um melhor desempenho do raciocínio de seus
alunos.

A novidade está nos avanços biotecnológicos das últimas décadas que
nos surpreendem como uma, até então inimaginável, variedade de
instrumentos capazes de promover um melhor desempenho cognitivo.
Entre os métodos convencionais estão os familiares exercícios de memória
(como, por exemplo, o próprio “jogo da memória” ou “palavras cruzadas”)
e o consumo de produtos contendo substâncias que tenham como efeito
manter o indivíduo em estado de alerta por mais tempo, como é o caso da
cafeína e da nicotina.
A questão é que mesmo as formas mais convencionais, através dos
avanços biotecnológicos dos últimos anos, assumiram uma roupagem que já
não nos parece tão familiar e que pode levantar suspeitas quanto a sua real
ﬁnalidade. Substâncias as mais diversas são empregadas para garantir
alguma forma de aprimoramento cognitivo. Elas vão de suplementos
alimentares, passando por hormônios, a drogas que inﬂuenciam a resposta
do córtex cerebral em situações de ameaça ou treino (GLADSTONE;
BLACK, 2000). Hoje, fármacos dos mais diversos tipos são, por exemplo,
indicados para crianças que – segundo uma descrição da medicina ocidental
– apresentam déﬁce de atenção. De acordo com os especialistas, a utilização
de tais drogas faria com que o indivíduo se tornasse capaz de focar melhor
sua atenção em um tópico especíﬁco, melhorando sua aprendizagem.
Perguntas nada triviais surgem diante de um tal quadro. Estariam as drogas
substituindo a necessidade de pensarmos métodos educativos mais
modernos e, por conseguinte, mais adequados às novas gerações? Estariam
as escolas e a sociedade como um todo buscando, através do uso
indiscriminado de tais substâncias, uma normatização do comportamento de
nossos jovens? Estaríamos realmente em busca de um aprimoramento
cognitivo ou simplesmente podando o devir criativo de indivíduos que de
alguma forma escapam de uma ordenação pré-estabelecida? Se não
pararmos para reﬂetir sobre tais questões, podemos facilmente nos desviar
dos ﬁns almejados e estar permitindo que instrumentos, moldados para o
nosso aprimoramento, sejam usados como armas de controle, dominação e
embotamento, tanto de nossas próprias capacidades cognitivas, como de
nossa liberdade.
Rompendo o paradigma convencional, novas técnicas de
aprimoramento cognitivo são hoje ofertadas. A estimulação magnética
transcraniana (TCM) é uma delas. Tal técnica consiste em aumentar ou
diminuir a excitabilidade do córtex, modiﬁcando seu nível de plasticidade

(HUMMEL; COHEN, 2005). Este procedimento tem apresentado efeitos
favoráveis na coordenação de tarefas motoro-visuais (ANTAL et al, 2004) e
no exercício da memória (FREGNI et al, 2005).
Formas de aprimoramento genético de memória têm sido testadas em
animais e consistem na indução de mudanças ontogenéticas no cérebro que
promovam maior aprendizado e retenção de informações (BAILEY et al,
1996).
O aprimoramento pré-natal tem sido amplamente utilizado e, em sua
versão mais recorrente, consiste na ingestão de suplementos alimentares por
parte da gestante. A ingestão de ácido fólico nos primeiros meses de
gestação, por exemplo, tem demonstrado contribuir para a performance
cognitiva dos bebês (HELLAND et al, 2003).
Há, ainda, técnicas contemporâneas de aprimoramento que possuem
uma relação mais direta com a caracterização de um indivíduo como
sistema funcional, proposta anteriormente, e, sobretudo, com a ideia de que
nossa mente não está encerrada no nosso cérebro e, nem mesmo, no nosso
corpo, mas está projetada no mundo e incorpora a si outros sistemas,
objetos inanimados, aos quais denominamos sistemas acoplados. Tais
técnicas envolvem, assim, a relação entre cérebros, pessoas e máquinas e
vão desde a implantação de eletrodos no cérebro até o uso rotineiro de
hadware e software externos que potencializam nossos processos cognitivos
os mais diversos, entre eles, a memória (RHODES; STARNER, 1996).
A inserção de certos objetos no corpo humano, tais como lentes
(GRISWOLD; STARK, 1992; STARK; TAN, 1982) e ímãs (LARATT,
2004), pode também promover uma ampliação da nossa capacidade
perceptiva, gerando algo semelhante a um novo sentido, ou melhor, fazendo
com que qualidades antes imperceptíveis se tornem input relevantes na
nossa produção de conhecimento.
Também, diretamente relacionada à noção anteriormente proposta de
mente estendida, está, talvez, o nosso mais antigo processo de
aprimoramento cognitivo, a saber, o recurso a outras mentes. Através de um
ambiente social enriquecido, seres humanos adquirem não somente novos
conteúdos proposicionais, novas crenças, mas também a capacidade de
veriﬁcá-las e de desenvolver um raciocínio crítico. Toda a história da
humanidade foi construída a partir do registro de informações deixadas por
nossos antepassados, a ﬁm de que com elas pudéssemos melhor
compreender o mundo a nosso redor, garantir a sobrevivência e aprimorar

nossas diversas capacidades. São desta ordem as pinturas rupestres, as
diversas formas de ordenação numérica (numerais romanos e arábicos), os
manuscritos gregos, os quadros de Goya, a música de Villa-Lobos etc.
O aprimoramento físico, por sua vez, também tem se valido de
métodos bastante convencionais, tais como a ingestão de nutrientes
adequados e suplementos alimentares, a prática sistemática de exercícios
físicos e o emprego de técnicas capazes de ampliar o desempenho
respiratório e motor, a circulação sanguínea e a resistência física de um
indivíduo.
As Olimpíadas sempre ofereceram o cenário ideal para que práticas de
aprimoramento físico fossem testadas e avaliadas, como lícitas ou não, face
aos valores inerentes aos jogos. Progressivamente, em função dos lucros
mercadológicos provenientes dos esportes de alto impacto, formas de
aprimoramento físico bem mais invasivas e não convencionais foram sendo
desenvolvidas. Tais processos vão da mera ingestão de complementos
alimentares (HON; COUMANS, 2007) à ingestão de hormônios, drogas
sintéticas e esteroides capazes de alterar a constituição biológica do atleta
(SEKERA et al, 2005). Da prática disciplinada de exercícios físicos,
passou-se à geração de modeladores de dor (CHENG et al, 2002; CHENG;
PENNINGER, 2003); dispositivos capazes de aumentar o número de
glóbulos vermelhos no sangue e à prática de cirurgias eletivas. Tal como
vimos no aprimoramento cognitivo, temos também, aqui, uma crescente
indústria de método que promove uma interação homem-máquina, fazendo
com que a incorporação de técnicas e equipamentos ao nosso próprio
sistema funcional seja capaz de gerar maior acuidade sensível, destreza
motora e uma superação de nossos limites de resistência à dor, fator que
sempre nos impediu de ultrapassar barreiras físicas e psicológicas impostas
pelo nosso organismo.
Como não poderia deixar de ser, o aperfeiçoamento de humor segue o
mesmo caminho. A humanidade sempre se serviu de um vasto cardápio de
atividades sociais, culturais, desportivas e artísticas como forma de
promover uma alteração favorável de humor, em quadros de depressão,
agressividade, embotamento, tristeza, medo etc. Intervenções cirúrgicas,
como por exemplo a lobotomia, foram empregadas, de forma bastante
controversa, no século XX. A ingestão de substâncias como forma de
aprimoramento é, também nestes casos, bastante antiga e vai desde do
consumo de substâncias de uso difuso e fácil aceitação, como, por exemplo,

chás de diversos tipos, chocolate, cafeína, açúcar, até o consumo de bebidas
alcóolicas, drogas lícitas, medicamentos e drogas ilícitas. A indústria
farmacológica tem desenvolvido, nesta direção, produtos cada vez mais
especíﬁcos em seus objetivos e menos violentos quanto à produção de
efeitos colaterais. Os avanços nesta área são notáveis, mas cabe lembrar que
eles são resultados de experimentos cientíﬁcos realizados de forma pontual,
testados em grupos especíﬁcos e em condições previamente determinadas.
As descrições fornecidas que conectam as substâncias usadas e os efeitos
alcançados são hipóteses explicativas que, como todas as demais
explicações cientíﬁcas, resgatam sua credibilidade a partir de sua coerência
com o sistema de crenças vigente.
Antes de passarmos ao aprimoramento moral, gostaria de introduzir
uma forma de aprimoramento que vem sendo praticada a séculos no
oriental, mas que ainda desperta muitas suspeitas aos olhos das sociedades
ocidentais. Trata-se de uma prática que além de compatível com a descrição
funcional dos indivíduos aqui adotada, fornece uma solução para alguns
problemas morais enfretados por aqueles que apostam no aprimoramento
humano.

Acupuntura sob o ponto de vista da ciência
contemporânea
A acupuntura é uma prática milenar desenvolvida no oriente. Enquanto
prática inserida em um contexto ﬁlosóﬁco especíﬁco, ela incorporou, na sua
descrição dos fenômenos, elementos próprios à visão de mundo de
diferentes épocas e culturas. Falar da acupuntura como prática de
aprimoramento humano na contemporaneidade supõe, antes de mais nada,
torná-la compatível como o paradigma cientíﬁco atual. Esta tarefa exige
uma abstração do vocabulário metafísico empregado no passado e uma
redescrição dos fenômenos outrora abordados sob o ponto de vista da
ciência ocidental contemporânea. Mas não haveria algo de essencial e
irredutível que poderia ﬁcar para sempre perdido neste processo de
redescrição? Evidentemente sim, se o que desejamos encontrar na
acupuntura puder se caracterizado como uma cosmovisão. Mas se
quisermos entender a acupuntura tal como estou propondo, como uma
técnica de aprimoramento humano, minha resposta é claramente negativa.

Durante centenas de anos, adeptos da acupuntura investigaram partes
da superfície do corpo humano, identiﬁcaram pontos e buscaram atribuir,
aos mesmos, funções especíﬁcas. Todo este processo foi conduzido por uma
investigação empírica bastante semelhante a que utilizamos hoje para
veriﬁcar a eﬁcácia de drogas desenvolvidas pela indústria farmacêutica.
Apesar de muitas vezes não colocarmos à prova o saber produzido pela
ciência, não podemos nos esquecer de sua origem. Trata-se de uma forma
de saber indutivo, ou seja, que parte da observação de certos fenômenos e
extrai, de um conjunto de dados particulares, regras gerais. O saber
cientíﬁco está, assim, baseado em uma aparente regularidade das conexões
veriﬁcadas a partir da experiência empírica. Sob o ponto de vista ﬁlosóﬁco,
o resultado deste processo nos fornece apenas hipóteses, cuja plausibilidade
irá variar de acordo com os contextos em que as mesmas possam vir a ser
pontualmente veriﬁcadas. Respaldados pela regularidade com que certos
fenômenos se apresentam a nós, tentamos identiﬁcar conexões que nos
permitam, ainda que de forma hipotética, estabelecer relações de causa e
efeito. Em que medida o saber da acupuntura, obtido através da observação
sistemática e milenar da relação entre a estimulação de partes do nosso
corpo e certas transformações físicas e mentais experienciadas pelo sujeito,
pode nos parecer menos crível do que estudos recentes, cuja base de
sustentação é igualmente hipotética e sujeita a refutação por parte da
própria experiência? Se podemos, efetivamente, ser caracterizados como
um sistema funcional, composto de microssistemas, que apresenta portas de
entrada, onde estímulos os mais diversos são conduzidos, traduzidos,
correlacionados a outros estímulos recebidos, de forma a gerar uma
resposta, por que não supor que os pontos identiﬁcados no passado nos
ofereçam vias adequadas de implementação e/ou aprimoramento de todo
este processo? Como talvez já tenha ﬁcado claro, ao apresentar uma
caracterização funcional do que somos, pretendi também apontar para uma
concepção do indivíduo que, apesar de estar totalmente baseada em padrões
da ﬁlosoﬁa da mente contemporânea, me parece perfeitamente compatível
com uma visão, igualmente funcional, da acupuntura. Transcrevendo o
processo da acupuntura no vocabulário contemporâneo, podemos dizer que
ela promove, através de estímulos físicos em áreas especíﬁcas da superfície
cutânea, reações bioquímicas no interior do organismo. Do estímulo à
reação, ou seja, do input ao output, há uma longa cadeia de processos que
com certeza podem não estar ainda suﬁcientemente identiﬁcados. Isso,

contudo, não invalida a hipótese de que efetivamente haja uma conexão.
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Muitos acupunturistas têm se debruçado sobre a possibilidade de
comprovar tais conexões e revelar o caminho que nos conduz do input ao
output. Lançam, assim, novas hipóteses ou reiteram as já levantadas pela
ciência médica ocidental.
Vejamos através de um exemplo como isso funciona. Uma das funções
mais bem estabelecidas da acupuntura está diretamente relacionada a um
tipo de aprimoramento, a saber, o aprimoramento de humor. Trata-se da
função de acalmar, apaziguar ou “ancorar a mente” produzindo uma
sensação de bem-estar. Tal função estaria relacionada, por exemplo, ao
ponto identiﬁcado pela tradição como CS 6. Isso signiﬁca que ao
estimularmos tal ponto, em uma certa intensidade, frequência e por um
período de tempo especíﬁco, alcançaríamos, como resultado, uma
promoção de harmonia e bem-estar no organismo. Os efeitos outrora
metafísicos deste processo de estimulação serão, então, agora descritos de
acordo como um novo vocabulário, o da ciência moderna. Hoje, assumimos
que as diversas partes do nosso corpo possuem condutores,
neurotransmissores, capazes de levar informação ao cérebro. Desta forma,
entendemos que as membranas possuem receptores multipolares que ligam
o meio extracelular ao citoplasma da célula. Cada polo receptor possui
mediadores químicos que atraem ou repelem células. Os receptores podem
atrair moléculas de ácido gama-aminobutírico (GABA – GammaAminoButyric Acid) que circulam no sangue e ligar esta molécula ao polo
especíﬁco do receptor. O GABA é um neurotransmissor que desempenha
um importante papel na regulação da excitabilidade neural ao longo de todo
o sistema nervoso. Ele abre o canal permitindo o inﬂuxo de cloreto do meio
extracelular para o meio intracelular. No meio intracelular, a célula retém
mais cloreto, gerando como resposta uma sensação de bem-estar.
Fórmulas deste tipo são encontradas, também, para descrever o
processo através do qual a acupuntura seria capaz de produzir efeitos como
analgesia, levando o indivíduo a suportar melhor alguns procedimentos
terapêuticos extremamente dolorosos e permitindo que atletas suportem
melhor situações de total esgotamento físico. A acupuntura tem sido
utilizada em vários procedimentos ditos terapêuticos, envolvendo a
recuperação de lesões físicas, o controle de taxas glicêmicas e da pressão
arterial, a diminuição de processos inﬂamatórios, o controle da raiva e
frustação, a melhora de distúrbios respiratórios, digestórios, urinários,

distúrbios do sono e quadros depressivos. Enﬁm, a acupuntura tem sido
empregada em diversos quadros de desordem do organismo e tem
apresentado resultados bastante positivos.
Como já disse, considero que a distinção entre um procedimento
terapêutico e aprimoramento diz respeito tanto ao indivíduo, quanto ao seu
entorno e que, em ambos os casos, nosso objetivo é o mesmo, estabelecer
uma certa harmonia capaz de garantir os funcionamentos básicos do sistema
funcional, seja este entendido de forma micro ou macro sistêmica. Neste
sentido, trago a acupuntura não apenas como uma forma eﬁcaz de terapia,
mas como uma forma milenar de aprimoramento humano. Forma esta que
apesar de ter sua eﬁcácia prática consagrada há muitos anos, de não
apresentar os possíveis danos ao organismo, identiﬁcados em outros
procedimentos, e, talvez o mais importante, de apresentar baixíssimos
custos, permanece alheia ao debate sobre as práticas de aprimoramento
humano, além de ser negligenciada pelos órgãos governamentais
responsáveis pela garantia do equilíbrio físico e mental dos diversos
indivíduos, humanos ou não, que compõem a nossa sociedade.

Aprimoramento moral
O debate acerca do aprimoramento moral tem recebido, nos últimos
anos, especial atenção no ambiente ﬁlosóﬁco. Meu objetivo aqui será
indicar alguns aspectos críticos deste debate. Minha maior preocupação, no
que tange ao aprimoramento moral, é a suspeita de que efetivamente não
podemos saber o que será o melhor para sociedades futuras. Entendo a
moralidade como uma indagação acerca da boa vida: da vida que valoramos
ou aspiramos viver. Neste sentido, a moralidade envolve valores. Valores
não são entidades transcendentes, mas sim o peso atribuído aos diversos
elementos do nosso set informacional após realizado o processo de
avaliação e ponderação entre nossos inputs, nossas crenças e desejos. O que
ﬁxamos como o conteúdo de nossas normas morais corresponde a
exigências pactuadas a ﬁm de que possamos satisfazer certas demandas e
promover nossa plena realização. Se, anteriormente abandonamos a crença
em uma natureza humana ﬁxa, precisamos agora admitir que também
nossas demandas são variáveis. Elas variam de acordo com as condições
impostas pelo nosso entorno e pela nossa constituição biológica, pelo

desenho de nossa psique e pelo que projetamos como sendo a nossa
concepção de vida realizada.
Se minha descrição da moralidade puder ser aceita, então qualquer
forma de aprimoramento moral deverá levar em conta a quase
impossibilidade de ﬁxarmos conteúdos normativos. Precisamos reconhecer
os limites da nossa própria compreensão acerca do bem e do mal, limites
estes estabelecidos pela nossa inserção espaciotemporal no mundo. O bem e
o mal não são conceitos absolutos, mas sim relativos ao que promove ou
degenera nossa realização. Novos tempos trazem consigo novas ameaças,
por conseguinte, novas demandas que exigem formas próprias de satisfação.
O que, sim, preservamos da moralidade através dos tempos é sua ﬁnalidade
última, a de promover o nosso ﬂorescimento, o que quer que isso signiﬁque.
O que temo no projeto de aprimoramento moral é o ﬁlósofo de
gabinete que acredita saber o que é o melhor em sentido atemporal, sem
sequer saber o que se passa em seu entorno atual. Durante séculos, as
teorias morais vangloriaram a autonomia e a racionalidade, à revelia dos
inúmeros indivíduos, humanos ou não, que jamais exerceriam tais
capacidades e se enquadrariam no perﬁl adequado a um agente moral.
Os possíveis problemas decorrentes da crença de que somos capazes
de identiﬁcar onde devemos intervir, a ﬁm de aprimorar, incidem sobre as
diferentes práticas de aprimoramento. Muitos pais e educadores buscam,
hoje, substâncias que ampliem a capacidade de concentração de seus ﬁlhos
e alunos. Longe dos fármacos, as escolas se dedicam ao raciocínio lógico,
matemático, e praticamente abandonam outras formas de aprender e estar
no mundo, como as formas de expressão artísticas. Como podemos
justiﬁcar a escolha por ampliarmos o grau de concentração e o raciocínio
lógico de nossos jovens, em detrimento do investimento em outras
capacidades, que certamente os habilitariam ao exercício de atividades
distinta, talvez muito mais compatíveis com sua forma própria de
realização? Por que um mundo de cientistas e ﬁlósofos seria
necessariamente melhor que um mundo de sambistas ou de camponeses
analfabetos?
Este mesmo tipo de questão pode ser também colocada, no que tange
aos nossos sentimentos ou virtudes morais. Tomemos como exemplo uma
capacidade ou sentimento bastante abrangente, frequentemente associado à
conduta moral, como a empatia. Como podemos garantir que a promoção
de indivíduos mais empáticos realmente nos conduza a um mundo

moralmente melhor? Muitos podem, como eu, tomando como referência
nosso mundo atual, acreditar que sim. Podem acreditar que, ao ampliarmos
nossa percepção do outro, estaremos mais aptos a compreender e respeitar
suas demandas. Em outros textos, defendi a sensibilização através das artes
como uma forma de promover este tipo de aprimoramento (DIAS, 2015,
2016). Considero que seja nosso papel, e até mesmo nosso dever,
implementar os diversos mecanismos que, no nosso tempo, acreditamos
promover um aprimoramento moral. Isso, contudo, não elimina o risco de
estarmos cometendo um grande erro, aos olhos das futuras gerações. Em
nossa defesa, podemos apenas alegar ter agido de acordo com nossas
melhores convicções. Porém, insisto, a cautela, aqui, deve ser não apenas
um imperativo prudencial, mas um antídoto contra a arrogância e presunção
que perpassam toda a história da humanidade.

De volta ao tema da Justiça
Se pudermos realmente nos compreender como um sistema funcional
ﬂexível e em constante processo de transformação, a busca por
aprimoramento não parece ser uma novidade ou um tema sobre o qual
possamos nos posicionar como sendo contra ou a favor. Ela faz parte da
nossa forma de estar e nos realizarmos no mundo. Não corremos o risco de
nos tornarmos cyborgs porque, em verdade, já sempre fomos uma entidade
que transbordou seus limites corporais e projetou-se no mundo e, neste
sentido, já nunca tivemos como deﬁnir um eu profundo, diverso dos outros
eus.
Se, portanto, dispusermos de razões suﬁcientes para investirmos em
certas práticas, técnicas ou produtos como formas de aprimoramento,
haveria, ainda, algum aspecto moralmente relevante a ser considerado?
Parece-me evidente que sim. Mais uma vez, vejo aqui um problema que não
diz respeito apenas ao tema do aprimoramento, mas à moralidade como um
todo. Trata-se da igualdade de respeito aos funcionamentos básicos de todos
os concernidos, o que, por sua vez, inclui a recusa de uma hierarquização
valorativa entre os diversos indivíduos.
Se a tecnologia hoje disponível para aprimorar nossos funcionamentos
for considerada apenas como mais um, dentre os bens ofertados no
mercado, para os que puderem arcar com os seus custos, estaremos, então,
aumentando o fosso entre os que podem quase tudo e os que quase nada

podem. É importante lembrar que isso não se aplica apenas aos recursos
biotecnológicos. Quando promovemos um sistema educacional privado, em
detrimento de um sistema gratuito, por conseguinte, acessível a uma
população de baixa renda, estamos ampliando o fosso existente entre os
diferentes estratos sociais e promovendo um tratamento desigual que
beneﬁcia o bom funcionamento de alguns indivíduos, em detrimento de
outros.
Sobre este aspecto, gostaria de lembrar que a acupuntura em diversos
países do oriente é uma prática amplamente realizada e que independe da
formação e do segmento socioeconômico de quem a aplica e a recebe.
Trata-se de uma técnica, a priori, acessível a qualquer indivíduo, enquanto
terapeuta, e cujos benefícios terapêuticos podem ser alcançados a custos
bastante baixos. Em países como o Brasil, onde a situação socioeconômica
da população é extremamente desigual e presenciamos, a cada dia, uma
precarização dos serviços de saúde, atingindo diretamente a população de
baixa renda, a introdução da acupuntura como alternativa terapêutica
deveria tornar-se uma prioridade do Estado.
Ainda na esfera da caracterização dos concernidos e na hierarquização
entre eles, que marca toda a história da humanidade, gostaria de chamar a
atenção para mais um problema inerente à ciência moderna e,
consequentemente, às formas de aprimoramento que vêm sendo
desenvolvidas pela mesma. Se adotarmos, como concernidos morais,
sistemas funcionais diversos, não poderemos aceitar que alguns indivíduos,
tais como animais não-humanos, tenham seus funcionamentos básicos
violados e, dessa maneira, sua qualidade de vida deteriorada, apenas para
servir à experimentação cientíﬁca. A utilização de animais não-humanos
como pressuposto metodológico para a veriﬁcação da eﬁcácia de fármacos
e outros procedimentos que visam o tratamento e/ou aprimoramento de
seres humanos é não apenas questionável, sob o ponto de vista da produção
efetiva de conhecimento, mas também moralmente condenável, sob o ponto
de vista de uma perspectiva moral mais inclusiva, não especista (DIAS,
2015, 2016).
Sobre este aspecto, gostaria de salientar que a prática da acupuntura
tem sido testada há séculos em seus humanos e em animais não-humanos,
em ambos os casos visando promover seu próprio bem-estar. Neste sentido,
além de não realizar uma instrumentação de animais não-humanos, para ﬁns

humanos, ela reconhece, também, os animais não-humanos como foco sua
consideração.

Conclusão
Para concluir, gostaria de lembrar que o aprimoramento humano, em
geral, não pode ser pensado como um programa ﬁxo, uniforme e genérico.
Ele deve acompanhar as demandas dos indivíduos, das sociedades e a busca
pelo ﬂorescimento de ambos. Para que suas práticas não gerem
discrepâncias de tratamento, ferindo assim um princípio moral de igual
consideração, precisamos saber administrar os recursos gerados e submeter
seu controle e distribuição a uma agenda moral. Deﬁnir esta agenda é um
trabalho coletivo e que supõe, ao mesmo tempo, um compromisso com a
própria moralidade e, mais especiﬁcamente, como uma concepção de
justiça efetivamente igualitária e inclusiva.
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Capítulo III
Neuroética, mente estendida
e a Perspectiva dos Funcionamentos:
aproximações teóricas e conceituais
20
Diogo Mochcovitch
O presente texto tem por ﬁm conjugar algumas concepções da ﬁlosoﬁa
da mente, ética aplicada e neuroética e delimitá-las sob um viés uniﬁcador.
Para tal, assumo três pilares: as questões dissonantes da neuroética, em
especial sua base teórica e aplicabilidade, apresentadas por Levy; a tese da
mente estendida (ﬁlosoﬁa da mente), de Andy Clark; e a perspectiva dos
funcionamentos (ética aplicada), de Maria Clara Dias. Pretendo (1)
apresentar as diﬁculdades já elencadas por Levy nos axiomas da neuroética
à luz da visão da mente estendida e (2) solucionar os impasses desses
corolários através da perspectiva de Dias. Meu objetivo, portanto, está em
conﬂuir essas abordagens e propor uma solução que consiga responder de
forma proveitosa seus campos e especiﬁcidades.

Corolários da Neuroética, localização da mente e os
problemas herdados do dualismo cartesiano
A neuroética é um campo novo. Tal como sua própria nomenclatura
autoevidencia, a neuroética possui como elementos norteadores a
neurociência e a ética. Contudo, não são apenas nesses campos o seu
desenvolvimento. Ela agrega uma rede bastante ampla de práticas e saberes
que inclui ﬁlosoﬁa, bioética, ciência cognitiva, ﬁlosoﬁa da mente, direito,
psicologia e medicina, em especial, a psiquiatria. O neuroeticista Neil Levy
(2007) apresenta dois de seus corolários, quais sejam:
1) que intervenções no cérebro são unicamente e distintivamente intervenções nos
estados mentais que constituem nossas identidades; e 2) que a neuroética está
preocupada com a questão de se devemos permitir intervenções na mente (LEVY, 2007,
p. 7, grifo do autor).

Segundo o autor, “essas aﬁrmações são raramente explicitadas, mas
elas são amplamente (talvez universalmente), assumidas” (LEVY, 2007, p.
7). Assim, a primeira asserção consiste em diferenciar e estabelecer uma
dicotomia entre cérebro e ambiente, isto é, intervenções realizadas
diretamente no cérebro são consideradas, de fato, intervenções; ao passo
que elementos externos, eventualmente utilizados para promover
intervenções, não são suﬁcientes para desempenhar um papel causal, seja na
compreensão, seja na alteração dos traços identitários. O segundo corolário
versa, tão somente, sobre o nosso dever de proibir ou não intervenções na
mente/cérebro.
Analisemos o primeiro corolário. Para compreendê-lo melhor, retomo
Levy:
A aﬁrmação 1 sustenta a intuição de que as intervenções neurológicas, por meio de
psicofármacos, estimulação magnética transcraniana, ou estimulação cerebral direta,
são fundamentalmente diferentes das formas mais tradicionais de alterar os estados
mentais (por exemplo, pelo uso de métodos psicológicos, que se ampliam da terapia
conversada para as manipulações experimentais complexas de psicólogos sociais e
cognitivos) (LEVY, 2007, p. 7, grifo nosso).

Esta questão parece amplamente aceita na medicina nos seguintes
termos: modiﬁcações no cérebro são modiﬁcações. Isto é, para se constituir
como um tipo de mudança de fato, é preciso que haja o “toque objetivo” da
mão do cientista à alteração corpórea-cerebral. O mesmo não pode ser
aﬁrmado de um paciente que tenha frequentado por 20 anos qualquer tipo
de terapia. Porque, segundo a concepção acima apresentada, isso destoaria
do que se considera por alteração de estados mentais.
Por isso, baseado nesse tipo de pensamento, a utilização da
estimulação transcraniana, através de eletrodos, é considerada mais
eﬁciente sob o ponto de vista de uma manipulação cerebral e da capacidade
de modiﬁcar dos traços de identidade.
Desta forma, através desses corolários, é possível realizar uma
distinção entre dois grupos: (1) o grupo que possui, como único e exclusivo
elemento, o cérebro – responsável e detentor majoritário da identidade de
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uma entidade – e (2) o grupo no qual se encaixa todo o restante . Esse
último congrega corpo, meio ambiente, grupos sociais, cultura etc.
Esse tipo de pensamento se pauta em uma herança da ﬁlosoﬁa
moderna, advinda de René Descartes, mais especiﬁcamente da divisão

corpo (e também ambiente no caso da neuroética) e mente (ou alma).
Revisitemos, sucintamente, a concepção de Descartes e seu argumento
ontológico.
A tese cartesiana estabelece – principalmente nas obras Discurso do
Método e Meditações Metafísicas na primeira ﬁlosoﬁa – que no ser humano
existem duas substâncias, a saber, a substância extensa e a substância
pensante. A primeira tem extensão, possui matéria e, portanto, tem
localização espaço-temporal, enquanto a segunda é uma substância lógica,
não possui matéria e extensão, contudo é essencial ao pensamento. O termo
substância advém dos ﬁlósofos escolásticos e signiﬁca, neste contexto, um
objeto. Portanto, uma substância extensa refere-se a um objeto tal como um
órgão que realiza uma função.
Descartes usa o termo “substância” em um sentido escolástico (i.e. medieval), que em
última instância deriva de Aristóteles, de acordo com o qual, uma substância é, grosso
modo, um objeto. Uma mente, para Descartes, é um objeto que possui propriedades:
propriedades mentais (ROWLANDS, 2003, p. 8).

O caráter essencial do pensamento propõe outra forma de
compreendermos os princípios que coordenam as substâncias. A primeira, a
extensão, o corpo, é regida por leis da mecânica, ao passo que a segunda, a
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alma , é operada por princípios da razão. Com este quadro posto – duas
substâncias completamente distintas –, resulta o dualismo cartesiano. Isto é,
um sujeito possui duas substâncias completamente distintas que
determinam esferas completamente ímpares da vida do indivíduo, quais
sejam, a vida mental e a vida corporal.
A principal diﬁculdade no cartesianismo reside na interação entre duas
substâncias distintas. Este questionamento é lugar-comum dentro da
ﬁlosoﬁa há, pelo menos, cinco séculos: como é possível duas substâncias
completamente distintas se afetarem causalmente? A resposta cartesiana
recorre à glândula pineal, parte corpórea do ser humano capaz de interagir
com ambas as substâncias. Mas como é possível a glândula pineal, que
possui extensão, ter a capacidade de transpor a extensão e alcançar a
imaterialidade da substância lógica? O debate acerca da substância pensante
enfrenta argumentos que apontam a fragilidade da tese dualista.
Neste trabalho, não pretendo esmiuçar todas as consequências e
contradições do dualismo cartesiano, já que muita tinta já foi gasta na
ﬁlosoﬁa com esta tarefa. Pretendo, portanto, a partir desse quadro,

apresentar os problemas suscitados pela divisão proposta nos corolários da
neuroética.
Diante dos impasses do dualismo, a solução desenvolvida com mais
ênfase pelos ﬁlósofos consiste em abolir a dualidade de substâncias – de
difícil resposta e sustentação argumentativa – e investir em uma existência
estritamente corpórea. Inﬂuenciados pela ciência e pelo desenvolvimento da
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leitura e mapeamento cerebral , ﬁlósofos da mente estipularam a igualdade
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entre mente e cérebro . Desconsidera-se a ideia de não localização da
substância lógica e, consequentemente, circunscreve a mente em um local
bastante delimitado, a saber, o cérebro. Essa perspectiva é chamada de
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teoria materialista da identidade .
Mas como é possível que uma teoria materialista partilhe dos mesmos
problemas do dualismo cartesiano? No materialismo, a postulação de uma
entidade imaterial foi rejeitada e a equiparação entre mente e cérebro
solucionou o impasse da interação entre corpo e mente, fornecendo, ainda,
uma localização para os estados mentais.
Para ilustrar como a problemática inicial persiste, cito Charles Sanders
Peirce e a sua caracterização de que a tese cartesiana busca determinar um
lócus apropriado ao mental, ainda presente nas teorias mais atuais:
A ﬁlosoﬁa moderna nunca foi capaz de sacudir a ideia cartesiana da mente, como algo
que “reside”, – tal como é o termo – na glândula pineal. Todo mundo ri disso hoje em
dia, e ainda todos continuam a pensar da mente da mesma maneira geral, como algo
dentro dessa pessoa, ou que, pertencendo a ela e correlativo ao mundo real (PEIRCE
EDITION PROJECT, 1998, p. 199).

Em concordância com a passagem acima, Mark Rowlands (2003)
discorre sobre a emblemática obra The concept of mind, de Gilbert Ryle
(1949). Rowlands indica que a crítica ao dualismo, através da metáfora do
fantasma na máquina de Ryle, possui dois indicativos. O primeiro diz
respeito às críticas mais incisivas que, de modo geral, limitaram-se ao
“fantasma”, a alma, produto do argumento cartesiano. Em consequência
disso, o segundo indicativo mostra que pouco foi dito sobre o fantasma na
máquina, i.e., o porquê de a mente estar apenas dentro do corpo.
A censura de Ryle, o dogma do fantasma na máquina, tem uma outra faceta. Não só a
mente de Descartes é um fantasma, mas é um fantasma na máquina. Foi este último
aspecto que foi, de fato, o principal objeto de chacota de Ryle. Mas, enquanto a revolta
contra as visualizações dos fantasmas da mente tem sido quase inteiramente bem-

sucedida, a crítica do segundo aspecto da visão de Descartes foi, até recentemente,
comparativamente silenciada (ROWLANDS, 2003, p. 12, grifo do autor).

Revisemos a proposta: no dualismo clássico, a alma, auxiliada pela
glândula pineal, interage com o corpo. Ainda que o dualismo tenha como
núcleo aﬁrmar que a mente é imaterial, esta deve estar em interação com a
glândula pineal situada entre os hemisférios direito e esquerdo do cérebro,
portanto, dentro da caixa craniana.
A teoria materialista da identidade sustenta que “estados e processos
da mente são idênticos aos estados e processos do cérebro” (SMART, 2012,
p. 1). Desta forma, tanto o dualismo clássico, quanto a teoria materialista,
incorrem em um mesmo problema, o da demarcação da mente. Por isso,
existe um ponto de interseção entre as duas teorias. Apesar do
desencadeamento argumentativo de cada uma das vertentes ser distinto,
ambas dividem a acepção de que a mente está inserida dentro da caixa
craniana.
Ainda, como outra ferramenta para ilustrar esta seção, podemos
recorrer à consideração de Wittgenstein acerca da ideia de um local
especíﬁco para o pensamento. Segundo o autor, cria-se uma redoma, em um
domínio escondido, provocando opacidade e estranheza. Em suas palavras:
“Uma das ideias mais perigosas para um ﬁlósofo é, curiosamente, que nós
pensamos com ou em nossas cabeças. A ideia do pensamento como um
processo na cabeça, em um espaço completamente fechado, lhe confere
algo oculto” (WITTGENSTEIN, 1967, p. 605, §606).
As noções supracitadas, em especial a teoria materialista da identidade,
corroboram para o invólucro misterioso, partilhado nos corolários da
neuroética. Desta maneira – e por ser um desdobramento do dualismo
cartesiano – sua visão a respeito da nossa identidade, aponta apenas para os
nossos estados cerebrais. Ao defender isso, o neuroeticista se compromete
não só com o dualismo deturpado, como, também, com a teoria materialista
da identidade.
Com este panorama em vista, a tese que pretendo assumir neste ponto
se pauta em destituirmos o lócus do mental, inerente tanto à perspectiva
cartesiana, como a um certo domínio da ciência contemporânea. Isto é, ao
invés de conceber o cérebro como matriz única da identidade e detentor da
centralidade do sujeito, devemos congregar, em um único grupo, todos os
elementos que inﬂuenciam na construção dos traços de identidade do
sujeito.

Para superar essa dicotomia, essencial tanto à perspectiva cartesiana,
quanto à neuroética, me servirei da tese da mente estendida, de Andy Clark,
e da Perspectiva dos Funcionamentos, de Maria Clara Dias. Esses autores
irão, portanto, recusar não só a ideia de uma substância pensante, como
também o cérebro como lócus da mente ou núcleo do identitário do sujeito.

Neuroética e mente estendida
Nessa seção, proponho superar a forma bipartida de considerar os
binômios mente-corpo e corpo-ambiente. Uma vez que já não podemos
traçar uma linha limítrofe entre ambiente-corpo e mente-corpo, os
corolários da neuroética precisaram ser revisados. Por conseguinte,
apresentarei a visão de que diversos elementos corroboram na construção
de nossa identidade – em diversos momentos – e tornam-se parte do que
somos.
Analisemos o argumento de Levy contra Carl Elliott. Elliott nos
convida a imaginar o caso de um sujeito com traços de personalidade X,
que se beneﬁcia do uso de um determinado psicofármaco. O autor defende
que o medicamento em questão não pode compor os traços de
personalidade do sujeito, uma vez que não se encontram, grosso modo,
“dentro” dele. Nas palavras de Elliott:
Seria preocupante se o Prozac alterasse minha personalidade, mesmo se fosse para uma
personalidade melhor, simplesmente porque ela não é minha personalidade. Este
tipo de mudança de personalidade parece desaﬁar a ética da autenticidade (ELLIOTT,
1998, p. 182, grifo nosso).

Elliott procura resguardar sua tese através da defesa de um tipo de
mapa genético. Segundo o neuroeticista, mesmo no caso de uma
modiﬁcação razoável, através de medicamentos, aqueles elementos não
podem entrar no hall de informações concernentes à estrutura cognitiva do
sujeito. Se muito, poderiam ﬁgurar apenas como uma medida ad hoc, algo
paliativo, sugerido para determinados casos.
Imaginemos que, em dado momento T1, um sujeito com personalidade
X receba um medicamento que melhora crises de ansiedade, tornando-o
uma pessoa menos ansiosa. A partir de T2, a entidade em questão passa a
usufruir deste “novo” modo de lidar com o mundo. Após alguns dias, o exansioso atinge as metas necessárias em seu trabalho, torna-se um sujeito
mais relaxado e começa a aprender um instrumento musical. A partir da

prática regular e empenho, o sujeito se torna um músico bastante
conceituado e faz diversas apresentações por salas por todo seu país.
Certo dia, ao visitar seu médico, o mesmo suspende seu medicamento.
O músico, então, segundo Elliott, terá um problema. A habilidade musical
foi herdada por um tipo de disposição beneﬁciada pelo medicamento. Mas
quão inﬂuente foi a intervenção? De alguma forma deveríamos, então,
pensar que retirar o medicamento invalida sua habilidade? Talvez o sujeito
não ﬁque à vontade sem seus comprimidos. Eles foram importantes para
seu autoconhecimento. Assim, assumir uma fronteira muito rígida diﬁculta
a visualização do que é importante nesse caso, qual seja, o melhoramento
da vida do sujeito que conseguiu estabelecer uma rotina que o conduz às
suas tarefas almejadas. Portanto, não devemos estabelecer uma divisão tão
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circunscrita entre o interno e o externo .
Pensemos em outra situação. O mesmo paciente ansioso, em vez de
iniciar um tratamento com psicofármacos, começa a praticar diariamente
meditação e, também, a se consultar regularmente com um psicanalista. Na
mesma situação, em T1 o sujeito começou as mudanças de hábitos. Iniciou
a prática musical e se tornou um renomado músico, pois a meditação e
análise tornaram-no mais relaxado e, desta forma, alcançou seu objetivo em
T2.
Para Elliott e defensores do cartesianismo, temos dois cenários
como resposta a esse experimento mental: (1) no primeiro, não houve
mudança na identidade do sujeito e a medicação que o auxiliava
complementarmente realiza apenas função semântica própria, isto é,
complementa algo; (2) no segundo, o sujeito alterou sua postura e seus
traços identitários genuinamente porque não houve interferência de
medicamentos, logo, eles pertencem ao próprio sujeito.
Esse tipo de dicotomia parece gerar um falso dilema. Uma alternativa
a essa falácia é apresentada por Levy através da concepção de mente
estendida, teoria de Andy Clark e David Chalmers (1998). A mente
estendida defende que aspectos ambientais podem fazer parte do nosso
processo cognitivo e, além disso, tornarem-se parte da nossa identidade.
O escopo da tese consiste em apresentar um experimento mental em
que Otto, paciente que sofre com a doença de Alzheimer em estágio inicial,
carrega sempre consigo, para todos os lugares, um caderno no qual anota
todas as informações relevantes para sua locomoção em sua cidade natal,
Nova Iorque.

Esse objeto contém todas as informações necessárias para o enfermo
desenvolver sua vida de maneira razoável. Ou seja, o agente, Otto, visualiza
a informação que deseja acessar, busca a informação dentro de seu caderno
e, devido à informação obtida, realiza uma ação subsequente.
Façamos uma sistematização simples da situação deste sujeito.
Suponhamos que Otto queira ir ao museu de arte moderna de Nova Iorque –
MoMA. O agente tem um desejo, um estado mental complexo, voltado a
um objeto intencional, qual seja, o MoMA. O desenlace disso em termos
funcionais é simples. Otto não tem retido em sua memória biológica a
informação primordial para chegar ao museu. Assim, a única maneira de
acessar este tipo de informação seria (1) perguntar às pessoas, (2) consultar
um telefone com a tecnologia necessária para localização e mapeamento ou
(3) o caderno, aquele no qual Otto reconhece sua letra – lembremo-nos que
Otto está em estágio inicial da doença e, por isso, ele ainda reconhece
diversos elementos familiares, apesar de possui lapsos de memória. Otto
busca a informação necessária que pode estar catalogada através de um
método especíﬁco e, ﬁnalmente, com a informação requisitada, o sujeito
pode se mover para o lugar desejado
Paralelamente, Inga, uma jovem nova iorquina, está também muito
interessada na exposição do museu de arte moderna de sua cidade. Com o
desejo de ir ao mesmo local que seu vizinho Otto, Inga rememora, através
de sua memória biológica, a sua crença de que o MoMA está em um
endereço especíﬁco da cidade, e, assim, se dirige para o local estipulado.
Para os defensores da mente estendida, essa diferença no acesso da
informação não se distingue tão radicalmente como pode aparentar.
Relativamente a seus aspectos funcionais, os dois sujeitos estão em
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situações semelhantes: acessam um conteúdo disponível em sua rede de
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crenças, capturam a informação, tornam-a ocorrente e se colocam a
realizar a ação necessária.
Dentro da literatura da mente estendida, há uma vasta discussão sobre
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a validade de conteúdos alocados fora da cabeça e, se de fato, isso pode
ser considerado parte de um processo cognitivo – neste caso,
especiﬁcamente, o processo de rememoração de Otto. Não me alongarei
sobre essa argumentação, visto que não é necessário, de fato, para o
propósito deste texto, basta compreendermos que um objeto, ou melhor, o

ambiente compõe um substrato essencial para a vida de qualquer ser
30
humano .
A tese da mente estendida ajuda a eliminarmos a ideia de que a mente
é algo fechado e intransponível dentro da caixa craniana, isto é, o cérebro
não detém todo o poder causal para o modus vivendi de um agente. Caso
Otto não dispusesse de seu caderno, como chegaria ao museu? Reﬂetindo
sobre este caso, somos mais facilmente levados a aceitar que o
comportamento de um sujeito, neste caso Otto, pode sofrer a inﬂuência de
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um bloco de anotações .

Perspectiva dos Funcionamentos, natureza humana e
identidade
Foram apresentadas, até aqui, três formas de compreendermos as
intervenções. Segundo a neuroética, intervenções só poderiam ser bemsucedidas quando correspondessem a modiﬁcações realizadas diretamente
no cérebro. Elliott, por sua vez, aceita que mudanças nos traços de
personalidade possam ser realizadas através de psicofármacos, mas nega
que medicamentos possam constituir parte da personalidade de um sujeito,
pois isso violaria, segundo o autor, a ética da autenticidade. Tais elementos,
portanto, não fariam parte do set biológico do sujeito. Finalmente, foi
apresentada a perspectiva da mente estendida. Através dessa visão, há um
alargamento da possibilidade do sujeito cognoscente se portar no mundo –
como é o caso de Otto. Assim, assumimos de maneira menos rígida e mais
familiar que os objetos no mundo – sejam medicamentos ou cadernos –
podem contribuir com, ou mesmo ser, uma parte necessária de um sujeito.
Para defender uma superação do cérebro como centralizador e detentor
de todo o poder causal na vida de uma entidade, parece necessário traçar
uma deﬁnição mais precisa acerca da natureza humana. Para tal, utilizarei a
perspectiva dos funcionamentos de Dias.
Segundo Dias, devemos ser capazes de individuar os seres humanos de
acordo com “as convicções materialistas dos últimos tempos” (DIAS, 2015,
p. 27). Isto signiﬁca que devemos rejeitar o dualismo ontológico. Contudo,
a ﬁlósofa também não aceita a concepção estrita, segundo a qual individuar
um ser humano signiﬁca, apenas, identiﬁcá-lo com sua constituição física.
Para fornecer uma resposta satisfatória acerca de quem somos, a autora
propõe uma caracterização funcional. Desta forma, Dias parte de uma teoria

da ﬁlosoﬁa da mente, qual seja, o funcionalismo, para defender uma
caracterização funcional acerca, não apenas de nós, seres humanos, mas de
todos os seres vivos e artefatos.
Para esclarecer o que seria uma forma de individuação funcional, a
autora introduz o clássico exemplo do saca-rolhas (2016), recorrente na
literatura da ﬁlosoﬁa da mente. Podemos aﬁrmar que o saca-rolhas é um
objeto de formato cilíndrico com dois braços de metal. Entretanto, Dias
atenta-nos para o fato de que esta caracterização não nos permite identiﬁcar
o que seria central neste objeto, a saber, sua função de retirar uma rolha. Por
conseguinte, a autora acrescenta que, relativo ao seu aspecto funcional,
poderíamos também identiﬁcar outros objetos com estruturas físicas e
designs distintos que se conﬁguram como saca-rolhas.
O primordial neste cenário não é, portanto, o formato nem a
constituição física, porém a função que o mesmo desempenha dentro de um
quadro especíﬁco. Existem diversos tipos de saca-rolhas: mecânicos,
elétricos, com alavanca etc. Todos com suas especiﬁcidades e constituídos
de materiais distintos, capazes, contudo, de desempenhar uma mesma
função: retirar a rolha de uma garrafa.
A tese de Dias defende que essa caracterização funcional pode ser
utilizada, também, para individuar seres humanos. Não possuímos uma
alma ou mente imaterial, nem somos reduzidos a neurônios em constante
choque entre axônios e dendrites em nossas caixas cranianas. A descrição
funcional estabelece que somos realizadores de funções especíﬁcas em
determinados contextos.
Podemos imaginar que uma mesma base material pode ser capaz de
realizar distintas funções ou, inversamente, que entidades materialmente
distintas são capazes de realizar funções semelhantes (tal como um coração
artiﬁcial realiza as funções do órgão biológico, apesar de a base material ser
completamente distinta).
Tomemos, como exemplo, o ato de ministrar uma aula. Não podemos
compreender tal ato apenas como a produção de impulsos elétricos, gerados
a partir de reações físico-químicas, ocorridas dentro de um aparato
ﬁsiológico especíﬁco. Os estados mentais de um sujeito devem ser
interpretados à luz de suas funções, logo são estados funcionais. Tais
estados “supõem uma base material para sua realização, mas só podem ser
identiﬁcados e descritos por referência ao papel que desempenham na
estrutura organizacional dos seres que integram” (DIAS, 2015, p. 26).

Com esta premissa, a autora avança no projeto da caracterização
funcional. Uma vez que seres humanos passam a ter especiﬁcidades
promovidas através das funções que desempenham, o que entendemos por
mente precisa ser explicado, também, em termos funcionais.
A leitura do que é um estado mental, ou melhor, o estado funcional,
como agora caracterizado, se embasa em um modelo de mente advindo da
ciência da computação. Nesse modelo existem módulos de entrada de
dados, de processamento de dados e de saída de dados convertidos em
comportamento.
Segundo a autora:
A mente humana, descrita funcionalmente, operaria como um programa ﬂexível
composto de vários módulos. No primeiro módulo estaria um scanner, responsável pela
recepção dos inputs. A partir daí, podemos imaginar vários módulos entre os quais um
módulo avaliador, responsável pela seleção das informações que chegaram à etapa ﬁnal,
qual seja, a produção de um comportamento especíﬁco (DIAS, 2015, p. 73).

A perspectiva proposta pretende eliminar a ideia de uma natureza
humana ﬁxa e solucionar o impasse mente/corpo, deixado em aberto nas
duas perspectivas elencadas inicialmente: a perspectiva dualista e a da
neuroética. Para além da ruptura como uma concepção rígida de natureza
humana, o guarda-chuva teórico dos funcionamentos parece agregar vários
dispositivos inovadores. Ao contrário da visão de Elliott, a perspectiva dos
funcionamentos não busca resguardar uma ética da autenticidade, mas sim
introduzir uma leitura diferenciada sobre os seres humanos, sobre o
ambiente e sobre animais não-humanos.
Assim, retomando o exemplo do músico, podemos agora fornecer uma
interpretação distinta da situação descrita. Vejamos de forma esquemática: o
sujeito em T1 recebe o medicamento como seu módulo de entrada.
Contudo, seu módulo de entrada anterior, qual seja, o causador de sua
ansiedade e diversos distúrbios, é bloqueado, isto é, o módulo considerado
“natural” é bloqueado. Por conseguinte, em T2, o seu módulo de
processamento recebe uma nova informação do módulo de entrada e, por
tal, aciona outros mecanismos e, ﬁnalmente, em T3, o módulo de saída do
indivíduo transmite novos dados baseados em T2 e T1.
O mesmo se aplica a Otto. Seria uma ingenuidade aﬁrmar que o
caderno do paciente per se é o repositório total da memória, contudo,
precisamos assumir que o mesmo é parte fundamental do processo de
rememoração do sujeito. Como resultado, (1) não teremos mais o cérebro

como detentor de um pseudoteatro cartesiano e (2) teremos que assumir que
os traços que formam a nossa identidade não serão detentores de uma
localização ﬁxa, mas são parte de um sistema mais amplo.
Assumindo uma caracterização não rígida do que somos, Dias extrai
suas consequências e apontamentos acerca das intervenções ditas de
aprimoramento humano:
[...] se já não dispomos de uma noção rígida do que seja a natureza humana, como
deveremos nos posicionar no debate moral acerca do aperfeiçoamento humano?
Defendo aqui que uma perspectiva moral que não assuma como premissa ou ponto de
partida uma concepção rígida acerca da natureza humana, (1) não pode, prima facie,
negar práticas de intervenção e alterações em criaturas humanas, (2) nem pode
determinar de forma categórica quais intervenções promoverão, de fato, um
aprimoramento dos seres humanos, em geral (DIAS, 2015, p. 78).

A partir da não rigidez da natureza humana, podemos alçar voos mais
altos e chegar à questão da identidade pessoal. Tal questão é tratada na
ﬁlosoﬁa da mente como a questão do self. O self – ou o Eu, em português –
é o núcleo de referência identitário de um sujeito; uma entidade capaz de se
autodenominar como uma substância logicamente independente de outras.
Para sustentar a identiﬁcação e individuação de um sujeito é necessária uma
complexa rede de crenças e desejos.
A proposta moral de Dias consolida-se através do deslocamento da
ideia de self – e, por conseguinte, do conceito de pessoa – como algo
estritamente cerebral e a assunção de um paradigma que admite elementos
externos como parte constitutiva do Eu. Para realizar tal tarefa, é preciso
descrever o Self, também, de forma funcional. A identidade passa de uma
peça única para um apanhado de microssistemas. Imaginemos um relógio
de pulso. Utilizamos e apontamos para tal objeto apenas como um objeto,
entretanto o mesmo é formado por diversas engrenagens, cada uma em sua
função especíﬁca e essencial. Caso retiremos uma peça do relógio, ele não
funcionará satisfatoriamente. O mesmo se aplica ao Self. Temos a pretensa
ilusão, tal como Elliott aﬁrmou na seção anterior, de que o Eu é um e
somente um “objeto”, mas, segundo Dias, tal caracterização representa um
grave erro. Nosso Self, segundo Dias:
[...] é uma rede ou uma conjunção de processos. Enquanto tal, ele está projetado no
mundo e em constante processo de transformação. Seu campo informacional é
composto de dados oriundos tanto dos limites internos, quanto externos ao próprio
corpo (DIAS, 2015, p. 75).

Da mesma forma, argumenta a identidade não ser pensada como
apenas a partir de conteúdos. É importante reconhecermos a exigência de
elementos externos que igualmente integram um grande sistema, tal como
ilustrado no exemplo do relógio. Nas palavras de Dias:
Se quisermos pensar agora nossa atividade cognitiva segundo o modelo funcional da
relação inputs/outputs e estados mentais diversos, onde deveríamos estabelecer os
limites do processo cognitivo? Segundo a perspectiva funcional a cognição não poderia
ser identiﬁcada como uma etapa especíﬁca do processo, um estado mental isolado, por
exemplo, mas ele seria todo o processo. Neste caso, ela envolveria necessariamente
uma complexa rede de inputs, internos e externos, e outputs. Os elementos que
compõem o processo cognitivo fazem, assim, parte de uma estrutura dinâmica, onde os
papéis desempenhados estão em constante permuta. Registros deixados em livros,
diários, computadores e no nosso entorno ambiental ocupam um papel tão fundamental
em nosso set informacional, quanto nossas sensações, traços de memórias e as
operações realizadas no nosso cérebro (DIAS, 2015, p. 76, grifo da autora).

Devemos, portanto, tal como a perspectiva dos funcionamentos
defende, abandonar as tentativas de ﬁxar limites precisos, uma vez que
“nosso self já não pode ser identiﬁcado ao cérebro, nem delimitado pelos
contornos do nosso próprio corpo” (DIAS, 2015, p. 76). E, adicionalmente,
que “a mente ou o Self, entidade narrativa a qual reportamos não apenas
nossa cognição, mas a totalidade de nossos estados psicológicos, não é uma
entidade que se relaciona ou representa o mundo, mas sim uma rede de
processos no mundo” (DIAS, 2015, p. 76, grifo nosso).
Diante deste panorama, com todo o arcabouço teórico acerca da mente
e identidade pessoal modiﬁcado, torna-se premente repensarmos os limites
da própria moralidade e sua possibilidade de adequar-se a este novo
cenário. Desta maneira, Dias aponta novos desaﬁos.
O principal desaﬁo de uma perspectiva moral voltada para o ﬂorescimento dos diversos
sistemas funcionais é a identiﬁcação dos funcionamentos essenciais aos seres humanos
e o ponto ótimo a ser alcançado por cada indivíduo particular. Cada indivíduo possui
características próprias e está imerso em contextos particulares dos quais extrai, não
apenas aquilo que é, ou seja, sua identidade pessoal, mas também seus padrões do que
seja uma vida bem realizada ou feliz. Para vencer tal diﬁculdade necessitamos de
aprimorar nossa capacidade de sentir e nos colocar no lugar do outro, capacidade esta
que exige de nós, sobretudo, uma sensibilidade aguçada (DIAS, 2015, p. 80).

O intuito da Perspectiva dos Funcionamentos é, em última instância,
promulgar a empatia ao invés da rigidez cientíﬁca. Apesar de adotar como
referência modelos computacionais, Dias abandona a preocupação com um
mapa genético (e também especista) que traçaria as fronteiras da

moralidade, na esfera dos seres humanos. Assim, sua perspectiva amplia a
moralidade a animais não-humanos e artefatos, incluindo estes últimos no
cálculo moral, seja como entidades acopladas que viabilizam um
funcionamento especíﬁco, seja como partes constitutivas de nossa própria
identidade.

Conclusão
Inicialmente, apresentei os corolários da neuroética e seus problemas
que, segundo argumentei, estão conectados ao cartesianismo. Após esta
explanação, desenvolvi, resumidamente, a tese cartesiana, bem como
apresentei a possibilidade de uma raiz cartesiana ainda na ciência atual –
arraigada com a tese de uma localização do mental – e sua conjunção entre
o primeiro corolário da neuroética.
Em seguida, desenvolvi uma crítica à neuroética, através da tese da
mente estendida. Corroborado pela temática e os escritos de Clark, suprimo
a ideia de que a mente possui uma localização privilegiada e de que uma
informação possa ter uma importância superior, pelo simples fato de se
originar de uma fonte dita “interna”.
Assim, a ﬁm de desenvolver a temática da mente estendida e estender
suas consequências ao âmbito da identidade pessoal, introduzi a perspectiva
dos funcionamentos. Desta forma, procurei apresentar uma saída, tanto para
o dualismo cartesiano, quanto para a teoria materialista da identidade. A
ideia aqui desenvolvida rompe com a noção de uma natureza humana rígida
e promove sua ﬂexibilização através da interpretação de indivíduos como
sistemas funcionais, compostos de diversos módulos. Como consequência,
a adoção da perspectiva dos funcionamentos demanda um olhar
individualizado sobre os diversos sistemas funcionais, aﬁm de melhor
compreendê-los e garantir sua plena realização.
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Capítulo IV
Aprimoramento humano na
Perspectiva dos Funcionamentos
32
Fabiana Cunha Leão Pompermayer
O aprimoramento humano tornou-se um termo muito utilizado na
atualidade para se referir a uma ampla gama de intervenções tecnológicas
que almejam um humano melhorado. A possibilidade de intervenção
artiﬁcial sobre os humanos abre um debate ético de grande relevância no
nosso tempo com uma discussão centrada em aspectos promissores e/ou
temerários.
De modo geral, mesmo considerando alguns aspectos diferenciais
entre as teorizações, há uma bipolaridade no debate ético sobre o
aprimoramento humano. Por um lado, temos um grupo de defensores,
denominados transumanistas e, por outro lado, temos os bioconservadores,
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contrários à ideia de aprimoramento . Para os transumanistas, ou proenhancement, é necessário o desenvolvimento de uma grande gama de
aparatos cientíﬁcos e tecnológicos de aprimoramento/aperfeiçoamento da
condição humana e todos os seres humanos têm que ser livres para usá-los e
transformar-se de acordo com a sua vontade. Para os bioconservadores, ou
anti-enhancement, a manipulação e tecnização do humano é inconcebível,
pois comprometeria radicalmente a natureza humana, alterando a sua
autenticidade e autonomia.
O debate ético do aprimoramento humano, dividido entre argumentos
contrários e argumentos a favor, vem tomando cada vez mais espaço em
trabalhos cientíﬁcos nacional e internacionalmente. No entanto, esse debate
precisa ser ampliado para uma terceira vertente de análise que, para além de
ser contra ou a favor do aprimoramento humano, crie condições aos
humanos de resistir ou aceitar o aprimoramento dependendo de seus
funcionamentos básicos. Resistir ou aceitar o aprimoramento são
alternativas que dizem respeito às necessidades de cada indivíduo, frente ao
seu entorno e ao bom exercício de seus funcionamentos básicos. Esta

terceira vertente de análise é proposta por Dias (2015) através da elaboração
da Perspectiva dos Funcionamentos.
De acordo com Dias (2015), a Perspectiva dos Funcionamentos é um
referencial ﬁlosóﬁco que defende uma perspectiva moral e política voltada
para o respeito e o ﬂorescimento dos funcionamentos básicos das mais
diversas formas de vida existentes. Sendo que cada forma de vida implica
um tipo diferente de funcionamento que, sob o ponto de vista da
constituição da identidade, deve ser reconhecido como básico.
A concepção subjacente a esta perspectiva é a de que “somos sistemas
funcionais dinâmicos, ﬂexíveis, que se transformam e se moldam, numa
tentativa de melhor se harmonizar com seu entorno e alcançar uma
realização plena” (DIAS, 2016, p. 354). Desta forma, ao se pensar em
aprimoramento humano, a partir de uma ressigniﬁcação conceitual de
natureza humana, não mais como algo rígido e estático, não se pode, prima
facie, negar práticas de intervenção e alterações em seres humanos. Da
mesma forma, acredita-se “que não há como determinar de forma
categórica e absoluta que intervenções promoverão um aprimoramento dos
seres humanos, em geral” (DIAS, 2016, p. 355).
A Perspectiva dos Funcionamentos nos possibilita pensar o
aprimoramento humano em uma caracterização mais individual,
respeitando os funcionamentos básicos, e não como algo impositivo e
irreﬂetido vindo de fora e alheio às necessidades próprias de cada
indivíduo. Para Dias (2015), pensar o aprimoramento humano, a partir de
uma perspectiva moral centrada no ﬂorescimento dos sistemas funcionais,
tem como principal desaﬁo a identiﬁcação tanto dos funcionamentos
essenciais como do ponto ótimo a ser alcançado por cada um em particular.
“Cada indivíduo possui características próprias e está inserido em contextos
particulares dos quais extrai não apenas aquilo que é, ou seja, sua
identidade pessoal, mas também seus padrões do que seja uma vida
realizada ou feliz” (DIAS, 2015. p. 80).
Para além de uma visão somente futurística, de pensar a humanidade
com todos os aprimoramentos que, impreterivelmente, irão acontecer, é
preciso construir um caminho para que o aprimoramento humano seja uma
prática sustentável dentro de uma sociedade mais justa e inclusiva. Para
isso, é preciso uma análise ﬁlosóﬁca comprometida com uma investigação
empírica, centrada nos funcionamentos básicos com vistas ao ﬂorescimento
de cada indivíduo.

O objetivo deste capítulo é apresentar e pensar a ética do
aprimoramento humano a partir da Perspectiva dos Funcionamentos. Para
tanto, relaciono essa concepção com a prática clínica de atendimento a seres
humanos que buscam superação ou o aperfeiçoamento de algumas de suas
capacidades e com os avanços cientíﬁcos da neurociência.
Inicialmente, discorrerei sobre a atuação clínica na qual não consigo
visualizar uma diferença entre terapia e aprimoramento. Identiﬁcarei os
avanços da neurociência estabelecendo um correlato do conhecimento
neurocientíﬁco com a Perspectiva dos Funcionamentos e com algumas
questões importantes para a reﬂexão teórica e prática da possibilidade de
aprimoramento humano cognitivo e moral. Em seguida, trarei para a
discussão uma possibilidade importante de atuação, a Educação, uma via de
aprimoramento humano possível e fundamental, mas que está à margem do
debate.

Prática Clínica: Terapia x Aprimoramento
No início da prática clínica de terapia de déﬁcits cognitivos e de
linguagem, somos comumente tomados por um grande equívoco: temos a
sensação de que todo paciente que chega é um “velho conhecido”, pois o
que vem antes é o conhecimento que temos sobre sua “patologia”. É como
se já o conhecêssemos por meio dos livros: o afásico, o deﬁciente auditivo,
o disléxico, o autista e tantas outras entidades nosológicas. Como aos
poucos não vamos conseguindo enquadrar todas as características da
doença naquele indivíduo que se apresenta com suas peculiaridades, vamos
tendo que ampliar a nossa percepção para compreender que somente ele
pode dizer sobre si. Sendo esse um momento único em que adquirimos a
possibilidade de nos despir de conhecimento prévio e assumirmos a
ignorância para ir ao encontro do outro, aquele desconhecido que chega
com tanto a dizer e que insistimos em silenciar.
Na minha experiência de vinte e cinco anos de atendimento clínico,
passei por dois grandes marcos de aprendizagem, um deles foi o fato de ter
aprendido a importância de silenciar a minha pretensão de conhecimento
para dar voz ao outro em sua singularidade. O outro marco foi ter convivido
com tantas diferenças funcionais do humano para além da doença, o que me
facilitou entender um pouco do que somos: seres funcionais.

A “doença/anormalidade”, digamos assim para tornar claro esse lugar
de discurso comum, convoca-nos a entender a constituição do humano. Sem
termos conhecido a atipicidade, jamais teríamos tido a oportunidade de
compreender os processos funcionais do humano. A perda de linguagem
nos leva a conhecer o funcionamento da linguagem. A perda de audição nos
leva a conhecer o funcionamento da audição. A perda de memória nos leva
a conhecer o funcionamento da memória e assim por diante. Somos
processos funcionais e temos processos funcionais diversos na própria
disfuncionalidade. Por isso, acredito que só podemos pensar o humano
como seres de funcionamentos complexos e singulares, como tão bem
proposto por Dias (2015). Entender isso, aliado aos conhecimentos da
neurociência, faz toda a diferença para começarmos a desenvolver um
raciocínio sobre aprimoramento humano.
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A palavra aprimoramento signiﬁca ato ou efeito de aprimorar(-se),
ação de tornar (algo) melhor, mais bem-acabado, mais perfeito;
aperfeiçoamento, esmero, apuro. É um vocábulo que vem de A, para, e de
primor, sendo que do latim, primor é “o que vem antes, o que está em
primeiro lugar”. Mas o primeiro questionamento que devemos fazer é o que
de fato seria estar em primeiro lugar, se tornar algo melhor, mais bem
acabado, mais perfeito. Qual o parâmetro usado para quantiﬁcar que o
humano está pronto, perfeito e que pode ir além? Além do que e de quem?
Para reﬂetir tais questões, eu convido que façamos um percurso pelo
caminho tortuoso de quem tem histórias para contar. Daqueles que saíram
do mais rudimentar que a vida humana poderia lhe oferecer e chegaram em
primeiro lugar, não dos outros, mas de si mesmo.

Terapia x Aprimoramento
Heitor, um rapaz de vinte e um anos de idade, repleto de beleza e cheio
de vida, estudante de direito, sofre um acidente de carro. Um de seus
amigos morre e ele ﬁca em coma na UTI por quarenta dias. Com
traumatismo craniano, sai do hospital e no retorno a sua casa se percebe
sem movimentos para andar ou para falar. Em uma cadeira de rodas,
amarrado para não escorregar ao chão, com consciência, se vê diante de um
mundo desconhecido. Mediante nenhuma condição de se comunicar com o
mundo a sua volta, só conseguia se derramar em lágrimas. Quando eu o
conheci, tive a plena certeza que, se lhe tivessem dado a oportunidade de

escolha, preferia ter morrido no lugar do amigo. Mas não foi o caso. E
agora, como achar um caminho de volta àquele ser que existiu um dia e que
não existia mais? Quando não estava envolto em lágrimas, fechava os olhos
e queria se ausentar do mundo. Nesse contexto, começamos um processo
terapêutico, mas nem imaginávamos qual caminho seguir. Fazê-lo entender
que tinha que lutar contra a sua adversidade era inútil. Era preciso lhe dar
um tempo, apenas permanecendo em silêncio ao seu lado, para que ele
sofresse e elaborasse o seu luto, pois aquele indivíduo que ele era, de certa
forma, não existiria mais. Passado esse tempo, ele começou a entender que
precisávamos da sua ajuda para construir uma nova história de vida. Não sei
onde encontrou forças, mas nos surpreendia a cada dia.
Após quatro meses, já sentava ﬁrmemente e conseguia mexer um
braço, mesmo que com muito esforço e demora. Como sabíamos esperar o
seu tempo, sentia conﬁança. Certo dia, pegamos uma prancha com as letras
do alfabeto e, com muita diﬁculdade, ele conseguiu, arrastando o braço,
apontar as letras, uma de cada vez, e referiu-se à palavra água. Queria água.
É possível imaginar tamanha alegria por ter conseguido se comunicar,
mesmo que com uma mísera palavra? Uma pessoa presa dentro dela mesma
se vê diante de uma pequena possibilidade de estar de volta ao mundo. Seu
empenho a cada dia era assustador. Heitor teve que, dia após dia, criar
novas conexões cerebrais, reestabelecer funções perdidas, ﬁcar de pé, dar os
primeiros passos, reaprender os sons da fala, as letras da escrita. Passo a
passo, novas células neuronais surgiam e outras conexões se formavam a
partir de células existentes, sem função deﬁnida. Seis meses depois,
conseguiu voltar para a faculdade, mesmo sem conseguir andar ﬁrmemente
e, falando somente algumas palavras, com muita diﬁculdade, aceitou o
desaﬁo e lá se pôs a construir, a cada dia, um novo ser, diferente do que era.
Em um ano, conseguiu voltar a andar, mesmo que com certa diﬁculdade, e a
falar, mesmo que com uma fala lentiﬁcada. Após grande turbulência, surgiu
um novo Heitor, bastante diferente do anterior, mas com uma alegria e
vontade viver antes nunca vivenciada. O seu entorno comemorava com ele
cada pequena conquista. Será que alguém pode dizer que Heitor não chegou
em primeiro lugar, não comparado a ninguém, mas a ele mesmo? Será
mesmo que ele não passou por um aprimoramento, por um melhoramento?
35
Terapia é uma palavra que vem do grego (therapeía) e signiﬁca
método de tratar “doenças” e “distúrbios da saúde”. Parece que, ao tratar
“doença”, abstraímos por completo o sujeito da doença bem como o seu

entorno. No discurso comum, o que nos dizem é que terapia é “conserto”, é
tornar funcional o que se desviou da natureza humana e aprimoramento é a
sua “potencialização”. No caso do Heitor, ele não se “consertou”, não
voltou a ser o que era. Ao contrário, saiu de uma posição rudimentar que a
vida lhe colocou e deu um salto de aprimoramento, de superação. Se
entendermos superação como uma mudança de uma posição ruim para uma
melhor, ou como ato de ultrapassar um limite, recuperar-se ou progredir,
onde está o limite entre terapia e aprimoramento? Na relação entre normal e
patológico? Quem deﬁne os marcadores da normalidade?
De acordo com Canguilhem (2009), em seu livro “O normal e o
patológico”, derivado de sua tese de 1943, a visão de que o patológico seria
apenas uma variação quantitativa do normal deve ser refutada, pois
considera que há uma inﬁnidade de possibilidades ﬁsiológicas e contextuais
no processo da vida. Por isso, estabelecer uma norma para que se possa
aﬁrmar a existência de saúde ou doença apenas transforma estes conceitos
em um tipo de ideal. Para o autor, a rigor, isso implica um ideal vago e que
nunca é alcançado, principalmente quando o indivíduo é visto em relação
ao seu contexto e a características únicas, em sua totalidade. A visão de que
doença pode ser efetivamente uma realidade objetiva, alheia ao processo de
vida do sujeito, é, na verdade, um grande equívoco.
Quando nos remetemos à prática clínica, percebemos facilmente o
quanto Canguilhem tem razão. Diferentes pacientes, com o mesmo
diagnóstico médico, possuem capacidades diferentes de recuperação. Tanto
por conta de seus próprios funcionamentos, como pela disposição de irem
além deles mesmos ou pelo seu entorno ser ou não colaborativo.
Esse fato nos faz lembrar a história de Jill Taylor, uma neurocientista
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que curou seu próprio cérebro , após ter sido acometida por um acidente
vascular cerebral em que teve parte do seu cérebro comprometido, perdendo
quase que completamente a sua possibilidade de comunicação. Jill teve que
passar por cirurgia para remoção de coágulo e, após a cirurgia, levou oito
anos para recuperar completamente as suas funções físicas e mentais. Ao
retornar da cirurgia, percebeu-se como um bebê no corpo de mulher, que
precisava de ajuda do seu entorno para todas as coisas. Essa autora refere
que os médicos não acreditavam em sua recuperação, haja vista a extensão
da lesão cerebral que sofreu. No entanto, com auxílio de sua mãe, foi aos
poucos conseguindo reaprender cada função a partir do reestabelecimento
de novas conexões cerebrais. Quanto mais conseguia realizar algo, quanto

mais difícil era a situação vivenciada, mais força encontrava para ir além de
sua condição, pois refere, em seu livro (TAYLOR, 2008) e em palestras,
que queria voltar para partilhar com os outros como era a experiência de
passar por tudo aquilo, mesmo diante um diagnóstico apontando para a sua
impossibilidade.
Jill Taylor teve algumas vantagens a seu favor, previamente era uma
experiente neuroanatomista, professora da Universidade de Harvard, e teve,
em seu entorno, grande auxílio de sua mãe que acreditava em sua
recuperação. Jill conhecia a possibilidade da neuroplasticidade e de quais
caminhos precisava seguir internamente. Jill aﬁrma que foi como se tivesse
tido a oportunidade de estudar o cérebro do lado de dentro. Atualmente,
quando refere sobre si, diz que é uma pessoa totalmente diferente do que
era. O seu cérebro é totalmente diferente e ela relata em seu livro, em
entrevistas e palestras, inúmeras explicações sobre tais diferenças. De novo
perguntamos: será realmente que terapia é um “conserto”? Por que não um
“aprimoramento”? Se o nosso foco de análise é o normal e o patológico, um
quantitativo mensurável de saúde e doença, Jill não teria se recuperado. A
extensão da lesão cerebral ultrapassava todas as suas possibilidades de
superação. Ninguém precisava investir em um corpo inerte que somente
respirava sem comunicação com o mundo. No entanto, houve maior
credibilidade à ideia de neuroplasticidade.
Da mesma forma, temos o inverso. Vários pacientes com diagnósticos
médicos bastante favoráveis à sua recuperação podem não conseguir ter
melhoramentos mínimos, talvez por seus próprios funcionamentos, ausência
de desejo de ir além de si mesmos ou por estarem diante de um entorno
nada favorável. Por diversas vezes deparamo-nos com pacientes que nos
pedem com muita convicção para deixá-los na posição onde estão. Não
conseguem se “ver” diferentes do que são e isso basta. Já podem estar
harmonizados com seu entorno e com plena realização. Por isso, quem
somos nós para estabelecer quem tem limitações e, principalmente, decidir
quem precisa ou quem pode ir além de si mesmo em busca de superação?
Na Perspectiva dos Funcionamentos, como não há uma ideia de
natureza humana como conceito rígido, como estabelecer o que é
“conserto” ou “potencialização”, terapia ou aprimoramento? Como refere
Dias (2016, p. 355), nessa concepção, “a própria noção do que seja uma
deﬁciência se torna uma noção referente à relação do indivíduo com o seu
entorno”. Ainda de acordo com a autora, nesse caso, podemos também
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imaginar indivíduos com deﬁciências biológicas , porém totalmente
adaptados e realizados socialmente, não justiﬁcando proceder algum tipo de
intervenção. Por essa razão, não há como estabelecer um limite preciso
entre o normal e o patológico, entre a intervenção terapêutica e o
aprimoramento. Nesse contexto, “nosso compromisso moral passa a ser
com o aprimoramento dos funcionamentos que tornam possível a realização
pessoal, o que quer que, em cada caso, isso signiﬁque” (DIAS, 2016, p.
355).
De acordo com Dias e Vilaça (2015), em artigo que propuseram uma
análise crítica da fronteira entre terapia e melhoramento, é preciso
compreender que há traços anormais que podem ser tomados como
positivos e como o inverso, traços considerados normais podem ser
tomados como negativos. Ainda de acordo com os autores, a fronteira entre
normal e patológico tem uma pretensão normativa cujo conteúdo é
interpretado apenas em nível estatístico e descritivo.
Assim, retomando a prática clínica, vale ilustrar tal fato com duas
situações especíﬁcas. Uma delas se refere a indivíduos com Transtorno de
Déﬁcit de Atenção e Hiperatividade, cujas características podem ter um
efeito danoso na sua capacidade de aprendizagem formal e comportamental,
tanto por não conseguirem ter foco, como por serem impulsivos. No
entanto, em sua maioria, são indivíduos com alta capacidade criativa,
empáticos, com facilidade de resolver problemas práticos e com senso de
percepção rápida que os faz reagir automaticamente a mudanças repentinas.
Por essa razão, será que se escolhermos uma normatização da sua
capacidade atencional, não estaremos suprimindo importantes
características de sua identidade?
Uma outra situação são os indivíduos Superdotados, uma característica
que muitos podem almejar pelo desejo de se ter altas habilidades. O que não
se sabe é que, na maioria das vezes, são indivíduos que sofrem preconceito
e intolerância pelo seu ritmo acelerado de processamento de informação.
Como estão sempre em um ritmo além do comum de sua idade, com uma
capacidade mental ampliada de raciocinar, abstrair e compreender ideias, a
sala de aula e o convívio com outros indivíduos acaba sendo algo muito
frustrante. Por isso, comumente, nos deparamos com o discurso em que o
indivíduo superdotado refere que, se pudesse escolher, preferia ser diferente
do que é, com menos habilidades. Desta forma, mais uma vez, podemos

reﬂetir a real validade de uma pretensão normativa e do quanto essa pode
ser um parâmetro para estabelecer a realização plena de um indivíduo.
Voltando aos dizeres de Dias e Vilaça (2015, p. 271):
“Nesse sentido, tratar uma anormalidade não é radicalmente imperioso ou benfazejo do
ponto de vista moral. Do mesmo modo, alterar uma condição dita normal não
representa, necessariamente, um mal ou algo moralmente condenável. Assim, a
atribuição de normalidade ou anormalidade biológica passa a ser entendida como
desprovida de relevância moral intrínseca”.

Avanços da Neurociência: o start do Aprimoramento
Humano e sua correlação com a Perspectiva dos
Funcionamentos
De acordo com Millichap e Millichap (2009), durante séculos, o
conteúdo do crânio humano era visto como algo relativamente sem
importância. Os egípcios antigos, ao mumiﬁcar os mortos, retiravam os
cérebros para serem jogados fora, mas preservavam o coração com todo
cuidado. No século XIX surgiram os primeiros estudos cientíﬁcos sobre o
cérebro. A partir de então, com o surgimento dos avanços cientíﬁcos e
tecnológicos, ocorreu uma verdadeira revolução neurocientíﬁca. Grande
interesse passou a existir pela cognição, quando a mente deixou de ser vista
como um atributo divino e passou a ser vista como atributo humano.
Nas últimas décadas, tivemos uma grande evolução nos conhecimentos
da neurociência. Com o surgimento da eletroencefalograﬁa (EEG) e com o
desenvolvimento dos aparelhos de imageamento funcional, foi possível
conhecer, ainda que em parte, o cérebro e suas funcionalidades, pois os
cientistas passaram a observar o cérebro vivo em funcionamento. Desta
forma, esse novo conhecimento ocasionou, associado ao desenvolvimento
farmacológico, imenso avanço para o tratamento das patologias e uma gama
de possibilidades de melhoramento humano.
De acordo com Jensen (2011, p. 7), anteriormente aos avanços da
neurociência, a visão predominante no mundo cientíﬁco era dominada pela
genética mendeliana, “você é o que seus pais lhe deram” e “as coisas não
vão ﬁcar muito melhores pelo menos no que se refere ao seu cérebro”. O
paradigma dominante era de que o cérebro possuía uma capacidade ﬁxa.
Não se pensava em neuroplasticidade. Se o indivíduo possuísse uma
capacidade limitada seria sempre assim. O paradigma dominante era de

“ﬁxidez do cérebro” e atualmente os conhecimentos atuais do cérebro
apontam para a “ﬂexibilidade do cérebro” (JENSEN, 2011, p. 17).
Ainda, como aﬁrma o autor, a neurociência traz a ideia de que o
cérebro humano é um órgão dinâmico e mutável. A experiência modiﬁca o
cérebro, tanto que estudos mostram que crianças que vivem em um
ambiente enriquecido de estímulos podem ter a capacidade cognitiva
aumentada, em função da modiﬁcação da estrutura do cérebro. Assim como
crianças que vivem em ambiente empobrecido de estímulos podem
desenvolver capacidades aquém de sua capacidade biológica. Mesmo o
cérebro humano adulto pode gerar novos neurônios num processo de
neurogênese, a partir de demandas do ambiente (JENSEN, 2011).
Como explica Kandel et al. (2014), o encéfalo humano é uma rede de
mais de 100 bilhões de neurônios individuais interconectados em sistemas
que são os circuitos neurais que constroem a percepção do mundo externo,
ﬁxam a atenção, armazenam informações e controlam as ações humanas. A
compreensão da mente depende de aprender como os neurônios estão
organizados, como se comunicam por meio da transmissão sináptica e como
se relacionam com o ambiente.
Uma das principais ideias que a neurociência moderna traz é que a
especiﬁcidade das conexões sinápticas estabelecidas durante o
desenvolvimento humano representa a base da percepção, da ação, da
emoção e do aprendizado. Porém, para pensar o desenvolvimento humano,
é fundamental a compreensão dos determinantes inatos (genéticos) e
ambientais da capacidade cognitiva e do comportamento, numa
interconexão entre genes e ambiente para a modulação adequada do cérebro
(KANDEL et al., 2014).
A compreensão sobre os avanços da neurociência é importante para a
nossa discussão sobre aprimoramento humano por duas razões principais.
Por um lado, inúmeras questões sobre aprimoramento humano surgiram a
partir do desenvolvimento da neurociência. O avanço sobre o conhecimento
do cérebro e de seu funcionamento aliados à ideia de plasticidade propiciou
a criação de programas de estimulação cognitiva e o uso de fármacos para
suprir os déﬁcits de neurotransmissores capazes de estimular o melhor
funcionamento de áreas cerebrais especíﬁcas. Tal conhecimento possibilitou
também o desenvolvimento de pesquisas nas áreas de engenharia genética e
de engenharia computacional. Na engenharia genética, vem sendo
pesquisado a eliminação de possíveis doenças neuroevolutivas ou

neurodegenerativas e, na engenharia computacional, a construção da
inteligência artiﬁcial, cada vez mais similar ao funcionamento humano.
Por outro lado, estabelecendo um paralelo entre o desenvolvimento da
neurociência e a Perspectiva dos Funcionamentos, encontramos alguns
pilares conceituais similares, tais como a questão da mudança conceitual de
“ﬁxidez” para “ﬂexibilidade” e de sermos seres funcionais complexos
estabelecidos na relação com o entorno/ambiente. Como os estudos sobre o
cérebro humano mudaram de uma concepção de “ﬁxidez” para
“ﬂexibilidade”, é importante indagar: como podemos ainda manter a crença
na natureza humana como “rígida” e “estática”? Para além de se pensar o
desenvolvimento como uma capacidade ﬁxa, unicamente dada pela
genética, a neurociência nos traz a ideia de um cérebro humano como um
órgão dinâmico, mutável e, principalmente, moldável pela sua relação com
o ambiente. Não mais como apenas uma estrutura física reconhecida como
um conglomerado de neurônios. O que nos remete à compreensão de
sermos seres funcionais, de funcionamentos complexos e singulares e da
nossa relação com o nosso entorno como fundamental. Constituímo-nos de
dentro para fora e de fora para dentro. Não há como estabelecer um limite
preciso entre o eu e o nosso entorno. Apenas é possível compreender um
todo funcional que pode ser referenciado tomando a si mesmo como única
base de análise.
A Perspectiva dos Funcionamentos trabalha com dados empíricos e
com análise conceitual dos funcionamentos básicos em relação com o
entorno e com o quanto esses são harmônicos entre si no estabelecimento
de uma vida plena. Por isso, é uma perspectiva importante de ser
considerada para se pensar a ética do aprimoramento humano em um
processo de respeito às individualidades e como espaço de diálogo reﬂexivo
sobre a importância ou não de submissão às intervenções biotecnológicas
para realização plena do humano de acordo com os seus próprios
funcionamentos.

Aprimoramento Cognitivo e Moral: mas que
aprimoramento é esse?
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Com o avanço da neurociência na compreensão do funcionamento do
cérebro humano e dos aparatos tecnológicos e farmacológicos, muitas
oportunidades de aprimoramento cognitivo têm surgido. No entanto, é

crescente o debate sobre aprimoramento cognitivo e sobre aprimoramento
moral, principalmente, no que se refere ao uso dos novos procedimentos
para aumentar a capacidade humana em tarefas cognitivas e para
estabelecimento de um comportamento moral mais apropriado para a
humanidade. Os procedimentos incluem o uso de fármacos, uso de
dispositivos para TDCS (estimulação transcraniana de corrente direta) e,
possivelmente, no futuro, o recurso da edição genética e seleção de
embriões e uso de próteses cerebrais. O debate gira em torno da discussão
de ser ético ou não o uso de tais procedimentos, principalmente pelo risco
de alterarem a natureza humana e, por um fator de justiça, se isso irá
propiciar o aumento da desigualdade social em função do acesso não
igualitário da população às técnicas de aprimoramento.
A modiﬁcação cognitiva é algo que já vem acontecendo desde a
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evolução dos primatas e, recentemente, de forma natural e gradual, a partir
das demandas da vida moderna. O que a ideia de aprimoramento propõe, a
partir de tecnologias e uso de fármacos, é a ampliação das capacidades
humanas para acompanhar as demandas impostas pela vida atual e,
principalmente, com vistas a um futuro, em que as demandas serão cada vez
mais exigentes cognitiva e moralmente.
Se compreendermos o funcionamento do cérebro e da cognição
humana, negar o aprimoramento é algo quase que impossível. Os avanços
tecnológicos estão cada vez mais em evolução para atender diversas
demandas da vida moderna, e o cérebro, moldado pelo ambiente, segue a
evolução. Impedir o aprimoramento signiﬁca ter que romper com a nossa
própria realidade. O cérebro vem, naturalmente, se modiﬁcando com o
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avanço da vida moderna . Se exposto a novos desaﬁos, o cérebro atende às
modiﬁcações do ambiente.
O desenvolvimento estrutural e organizacional do cérebro de uma
criança hoje é diferente de uma criança de dez anos atrás. O cérebro,
inclusive de um adulto, acompanha as demandas do ambiente. Por exemplo,
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em uma pesquisa da Universidade College de London, do Reino Unido ,
realizada com taxistas em comparação a motoristas de ônibus, que fazem
rotas curtas e com mesmo itinerário, e à população em geral que apenas
dirige carro pela cidade, foi constatado que há diferenças estruturais no
cérebro do taxista. A vida de um taxista em Londres, que possui uma
formação de quatro anos, exige muito conhecimento sobre a cidade com

necessidade de memorizar mapas inteiros. A função diária de levar
passageiros por toda parte, a preocupação de fugir de engarrafamentos,
além de ter que encontrar endereços pouco conhecidos, implica em
alterações na estrutura de seus cérebros. Nos achados de neuroimagens dos
taxistas foi encontrada maior densidade de massa cortical na região
posterior do hipocampo (ligada à orientação espacial e à memória) do que
nos demais participantes. O tipo de função que o cérebro mais executa
modiﬁca a estrutura e organização cortical. Inclusive, a qualquer momento
na vida, podemos mudar rumos, estabelecer novas aprendizagens, estimular
novas áreas de funcionamento cerebral nunca antes utilizadas.
O nosso cérebro é o que é hoje por causa do uso que ﬁzemos dele até
aqui. Somos constantemente modiﬁcados pelo nosso entorno. Não há como
fazer a mesma coisa duas vezes da mesma forma, pois sempre
acrescentamos nova experiência à ação. O nosso sistema funcional implica
em um processo de input (entrada de informação) / processamento (da
informação) / output (resposta à informação). Com a quantidade de novos
inputs que recebemos diariamente, as nossas respostas e atuação no mundo
têm como ser iguais? Como podemos ainda manter uma crença de natureza
humana ﬁxa e imutável?
Voltando ao exemplo do estudo com taxistas de Londres, ﬁca claro
que, dependendo da demanda de vida de cada um, vamos estabelecer um
tipo de estrutura e organização do cérebro totalmente diferente. Um músico
terá áreas mais desenvolvidas no cérebro que a população de não músicos.
Poliglotas terão áreas responsáveis pela linguagem mais densas que a
população falante de apenas uma língua. Mediante tais fatos, como vamos
estabelecer um padrão de funcionamento igual a todos? Não há como
estabelecer a linha da normalidade sem referenciar o entorno e os
funcionamentos individuais.
Há estudos que mostram modiﬁcações cerebrais antes e depois da
42
realização intensa de programas de estimulação cognitiva , mensuradas a
partir de neuroimagens feitas antes e após a sua utilização. No entanto, é
importante ressaltar que, tanto em artigos cientíﬁcos da área como na
prática clínica, é possível perceber diferenças de resultados após a aplicação
de tais programas. Cada cérebro reage de forma diferente à uma mesma
atividade.
Da mesma forma, se tomarmos como exemplo a nossa experiência
cotidiana com ﬁlhos criados na mesma família, com iguais condições

econômicas, mesma forma de educação familiar, estudantes de uma mesma
escola, frequentadores de uma mesma rede social. Eles conseguem ser
iguais? Por que não? Por um lado, temos um cérebro com características
genéticas diferentes que irão receber e processar informações de forma
totalmente diferentes. Por outro lado, será mesmo que tudo do ambiente
consegue ser igual? Os pais são os mesmos para os ﬁlhos, mas será que são
os mesmos comparados em uma linha do tempo? Por exemplo, possuem a
mesma experiência de um ano atrás? Nesse espaço de tempo, lidam com o
mundo a sua volta da mesma forma? Lidam com os ﬁlhos da mesma forma?
O ambiente não será diferente a cada dia?
Por mais que possam haver esforços na tentativa de tornar os
indivíduos seres iguais, ao que parece, é impossível desenvolver um cérebro
igual a outro do ponto de vista funcional. Não há como uniformizar
percepções, sentimentos e comportamentos. A não ser que possamos viver,
no futuro, em uma estufa de laboratório com todos os genes e ambiente
controlados artiﬁcialmente. Não há como estabelecer o que é, de forma
única e absoluta, uma vida plena a todos os indivíduos em geral. A reﬂexão
sobre aprimoramento humano cognitivo e moral precisa considerar as
diferenças individuais para uma análise mais justa e inclusiva. Entender o
aprimoramento humano como algo possível e necessário é irrefutável. Mas
compreender que aprimoramento é esse e como será possível regulá-lo é
fundamental.
Pensar os funcionamentos individuais, o entorno e o que pode ser uma
realização plena para cada indivíduo em especíﬁco é uma questão de
extrema importância para a discussão ética do aprimoramento humano
cognitivo e moral, tanto como reﬂexão sobre a possibilidade ou não de
aprimoramento para este ou aquele indivíduo, como pelo resultado que
iremos encontrar pós-aprimoramento.

Aprimoramento Cognitivo
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A cognição humana é composta por funções cognitivas, funções
executivas, cognição social e cognição moral que se associam com a
estrutura física do cérebro resultando em um todo funcional. A divisão de
todas estas partes só existe para ﬁns didáticos, não ocorrendo na
operacionalidade do todo do sistema. A capacidade humana de perceber,
processar, armazenar informações e dar respostas aos estímulos do

ambiente depende de todas as funções cognitivas e executivas do cérebro
simultaneamente. A própria cognição social e cognição moral dependem de
um todo funcional.
Como vimos anteriormente, o funcionamento do cérebro é dependente
de aspectos internos, estrutura neuronal, e de aspectos externos, o
ambiente. A exemplo disso, temos o neurodesenvolvimento, que é moldado
pelos estímulos do meio. O bebê nasce com uma quantidade muito maior de
neurônios que necessitará no decorrer de sua vida. De acordo com os
estímulos que recebe do meio, alguns neurônios se organizam em redes
funcionais e outros morrem espontaneamente em um processo denominado
apoptose. Não há como pensar o humano apenas no limite físico do seu
cérebro. O neurodesenvolvimento implica uma relação entre o cérebro e o
ambiente. É um processo mútuo interno/externo indissociável. Somente
para ﬁns de compreensão e de intervenção, podemos analisar as funções em
separado. Para ﬁns de intervenção é possível avaliar o desenvolvimento de
cada função e criar programas especíﬁcos de estimulação. Mas os
resultados nunca são totalmente controlados.
Na prática clínica, podemos avaliar todas estas funções, perceber qual
está mais deﬁcitária em comparação a outras e podemos estabelecer um
panorama de toda capacidade cognitiva individual. Desta forma, é possível
estabelecer, junto a cada indivíduo em particular, capacidades que são
importantes de serem melhoradas, ampliadas de acordo com suas próprias
necessidades funcionais. Muitas vezes, pequenas alterações em algumas
funções já fazem diferença no todo funcional, modiﬁcando totalmente a
qualidade de vida do indivíduo.
Para tanto, é preciso ter conhecimento de como as funções cognitivas
se desenvolvem e se organizam para poder intervir. São inúmeros os
estudos cientíﬁcos que referem sobre esse conhecimento advindo da
Neurociência, Neuropsicologia, Psicologia Cognitiva e Psicologia Social. O
desenvolvimento humano é um tema amplamente estudado por diversas
áreas e temos um grande arsenal de conhecimentos disponíveis,
principalmente após os avanços da neurociência. É importante que esse
conhecimento seja alçado para pensarmos em práticas que possam de fato
aprimorar o humano, seja direcionando o seu desenvolvimento, seja
intervindo em suas diﬁculdades.
O aprimoramento é uma necessidade humana, estamos sempre em
busca de melhoramentos. Não somos seres acabados e estaremos nos

construindo até o dia de morrer. Os aparatos biotecnológicos vêm facilitar o
acesso, a eﬁcácia e a rapidez de aprimoramento. Mesmo assim, para haver
uma regulação é preciso conhecer o funcionamento cognitivo. Não basta
sair por ai escolhendo ter 100% de memória, sem saber o que isso signiﬁca
no funcionamento cognitivo como um todo. Por isso, é fundamental o
conhecimento da neurociência para a discussão ética do aprimoramento. Da
mesma forma que é importante a adoção de uma perspectiva ética que abra
um espaço de reﬂexão do que representa o aprimoramento cognitivo para
cada funcionamento em especíﬁco.

Aprimoramento Cognitivo Moral
Há um caso clássico na literatura da área neurocientíﬁca que foi
fundamental aos estudos da cognição moral, e que foi amplamente
retomado por Damasio (1994), dentre outros estudos, o caso de Phineas
Gage. Em setembro de 1848, Gage, um jovem trabalhador de uma linha
ferroviária, sofreu um terrível acidente e teve a sua vida totalmente
modiﬁcada. O seu trabalho era explodir rochas para permitir a passagem
dos trilhos do trem, colocando pólvora e areia em um buraco perfurado na
rocha com a ajuda de uma barra de ferro. Infelizmente, ao empurrar a barra
de ferro para compactar a pólvora dentro da rocha, acendeu-se uma faísca
que detonou a pólvora, explodindo a poucos centímetros do rosto de Gage.
Como resultado, a barra de ferro, de um metro de comprimento e cerca de
três centímetros de diâmetro, atravessou a cabeça do jovem.
Supreendentemente, Gage não morreu. Ele recuperou a consciência alguns
minutos depois com um buraco em diagonal de um lado do rosto até o topo
da cabeça, logo acima da testa. Grande parte dos lóbulos frontais do cérebro
foram removidos. No entanto, Gage não só sobreviveu à experiência, como
foi capaz de recuperar a maior parte de suas habilidades mentais, entrando
para a história como um dos casos mais estudados nas áreas de Psicologia e
da Medicina. Quando Gage voltou a trabalhar naquela obra, o indivíduo
amigável que todos conheciam havia desaparecido, dando lugar a um
indivíduo com um temperamento ruim, instável, impaciente, grosseiro,
incapaz de escutar qualquer conselho que fosse contrário à sua vontade,
deixava inﬂuenciar-se somente pelos seus próprios desejos e caprichos e
pensava muito pouco nos outros. Começou a fazer uso de bebida alcoólica

sem controle e tornou-se totalmente impulsivo, sem nenhum controle
inibitório do seu comportamento.
Damasio (1994) apontou que, no caso de Gage, a mudança brusca de
personalidade e comportamento foi por causa de dano que envolveu os
córtices pré-frontais esquerdo e direito responsáveis pela tomada de decisão
racional e pelo processamento da emoção. Tendo sido este um princípio do
estudo neurocientíﬁco sobre os aparatos corticais da moralidade.
Blair (1995), ao estudar sobre a psicopatia, propôs que havia no
cérebro um mecanismo de inibição da violência que, junto ao
desenvolvimento das emoções morais (simpatia, culpa, remorso e empatia),
seria o que possibilitaria o desenvolvimento da moralidade a partir da
distinção entre transgressões morais e transgressões convencionais. Alguns
indivíduos apresentavam ruptura em tal mecanismo, como no caso dos
psicopatas.
A cognição moral é deﬁnida por Knobe (2005) como o modo como as
pessoas processam informações moralmente relevantes para formar juízos
morais. Este processamento depende de aspectos cognitivos que o autor
relaciona com os processos de input e output. Por exemplo, o indivíduo
recebe como um input crítico o comportamento de um agente e produz, à
luz de um sistema de normas, um juízo moral como output. Um processo
que implica a compreensão da sequência de eventos, a inferência dos
estados mentais do agente e o julgamento da ação com base em todas as
informações moralmente relevantes que se possui sobre a ação e o agente.
Moll et al (2005), a partir de imagens neurofuncionais e evidências
clínicas, referem sobre uma rede consistente de regiões cerebrais envolvidas
na cognição moral, aspecto este que também foi apontado por Koenigs,
Damasio e seu grupo de pesquisa (2007). De acordo com tais pesquisas, há
um centro de cognição moral no cérebro integrado pelo córtex pré-frontal
(responsável pelos julgamentos morais e funções executivas de regulação
do comportamento), córtex temporal anterior e posterior (responsável pelo
conhecimento semântico social) e sistema límbico (responsável por estados
emocionais e motivacionais) (MOLL et al., 2005).
De acordo com os autores dos estudos apontados acima e de diversos
outros autores da neurociência, a cognição moral é um funcionamento
integrado entre emoções morais, valores morais e capacidade de regulação
do comportamento. As emoções morais seriam, por exemplo, culpa,
compaixão, constrangimento, vergonha, orgulho, desprezo, gratidão,

desgosto, admiração, indignação e raiva. Os valores morais seriam padrões
de conduta estabelecidos socialmente e a regulação do comportamento, uma
capacidade cognitiva/executiva do cérebro. (MOLL et al, 2005).
Outros autores também propuseram importantes modelos de
desenvolvimento moral como proposto por Kohlberg (1954, 1992) e Piaget
(1932, 1994), Hoffman (2001), Greene e Haidt (2002) e Haidt (2003).
Todos esses autores fazem referência sobre o desenvolvimento moral,
ressaltando o valor das emoções morais como da empatia e do altruísmo,
inclusive estabelecendo marcos importantes de desenvolvimento dessas
emoções como um processo individual, mas estabelecido e estimulado na
relação com o entorno.
Os estudos sobre a cognição moral são ainda incipientes para demarcar
como e o quão será eﬁcaz o uso de aparatos tecnológicos para o
aprimoramento moral. Como refere Moll et al (2005), a própria
neurociência cognitiva moral é um campo emergente de pesquisa e muitas
questões ainda são pendentes de compreensão quanto aos complexos
vínculos entre indivíduos e sociedade. O estudo da cognição moral vem
promovendo novas interpretações, mas também estão cada vez mais
gerando novos enigmas. (MOLL et al, 2005).
Para Nahra (2016), é preciso investir cada vez mais no entendimento
dos mecanismos neurais do comportamento moral e das atitudes morais. A
compreensão de comportamentos como altruísmo, generosidade, conﬁança,
punição altruística, violência e preconceito, pode melhorar os padrões
morais da humanidade, seja por meio de estimulação cerebral e uso de
fármacos, no futuro, seja pela educação dos indivíduos que querem agir de
um modo mais altruísta, amigável, generoso e não conseguem.
Para Persson e Savulescu (2017), o aprimoramento moral é uma
questão fundamental, mas ainda é um debate que está apenas começando.
Segundo os autores, o aprimoramento moral é prioritário para a
sobrevivência da condição humana, uma vez que se tornou mais fácil nos
prejudicar uns aos outros do que beneﬁciar uns aos outros, matar do que
salvar uma vida, ferir do que curar. Ainda, de acordo com os autores, o
aprimoramento moral biotecnológico será fundamental, sendo que não
deverá substituir a educação tradicional, mas se associar a essa.
O aprimoramento moral é de fato fundamental para a humanidade,
como referem Persson e Savulescu (2017). Os aparatos biotecnológicos
serão importantes auxílios futuros, mas não como substitutos completos da

educação. O conhecimento do substrato neural da cognição moral, o
conhecimento das emoções e atitudes morais e de como se desenvolvem, já
nos possibilita uma atuação em práticas pedagógicas, não como referem
Persson e Savulescu, uma educação tradicional, mas uma educação
diferenciada pautada em conhecimentos cientíﬁcos e mais estruturada para
o ﬁm a ser alcançado.
O aprimoramento humano moral aponta para a necessidade de
estabelecer cada vez mais uma relação entre neurociência e ética
(neuroética), tanto para compreender a neurociência da ética como para
estabelecer com precisão a ética da neurociência. Como refere Hamdan
(2017), a evolução tecnológica da Neurociência apresenta dilemas éticos
que exigem uma discussão aprofundada. Assim como é importante reﬂetir
as questões ﬁlosóﬁcas da moralidade e sua relação com o cérebro,
principalmente em temas complexos como liberdade, identidade pessoal,
autocontrole e intencionalidade (HAMDAN, 2017, p. 276).

Educação: o Aprimoramento Humano que está à
margem do debate
Para ir além da reﬂexão atual sobre o aprimoramento humano, acredito
na importância de alinhavar algumas práticas que podem abrir caminho
para o aprimoramento que nos aguarda no futuro. Como uma primeira
possibilidade, as práticas educacionais, referenciadas em conhecimentos
neurocientíﬁcos atuais, podem ser um caminho de construção das futuras
práticas de aprimoramento humano. Se, atualmente, temos conhecimento do
funcionamento cognitivo e moral, bem como o seu processo de
desenvolvimento, por que não levar esse conhecimento para o setor
educacional? Por que não transformar a escola em um espaço de
aprimoramento humano, tanto dos sistemas operacionais que aprendem e
agem cognitivamente no mundo, como da cognição moral, para além da
transmissão de conhecimentos?
Para além de uma visão somente para o futuro, para pensar a
humanidade com todos os aprimoramentos que, impreterivelmente, irão
acontecer, é preciso construir um caminho para que o aprimoramento
humano seja uma prática sustentável dentro de uma sociedade mais justa e
inclusiva. Para isso, é importante reﬂetir, na atualidade, como propiciar
tipos possíveis e graduais de aprimoramento cognitivo e moral direcionados

a todos, para que, no futuro, o fosso de desigualdade entre aprimorados e
não aprimorados não seja tão signiﬁcativo.
Para tanto, uma primeira ideia pode ser a implementação de políticas
de educação que visem o aprimoramento cognitivo e moral como
estratégias educacionais. Da mesma forma, como não acredito em uma
separação precisa entre intervenção terapêutica e aprimoramento, também
penso que não devemos tomar o aprimoramento somente como o uso de
aparatos tecnológicos de altos custos ﬁnanceiros. Os conhecimentos que a
neurociência nos propiciou até aqui possibilita fazer muito pelo
desenvolvimento humano em direção ao aprimoramento cognitivo e moral.
Ou será que todo esse conhecimento só vem servir às indústrias de
biotecnologias para o desenvolvimento de aparatos mercadológicos e para
serem usados no futuro? Enquanto isso, ﬁcamos de “mãos atadas” com o
conhecimento “guardado na gaveta”, discutindo a ética do aprimoramento
humano tecnológico? Será que não estamos mais preocupados com o
desenvolvimento tecnológico que com o desenvolvimento humano?
O conhecimento que possuímos hoje sobre o desenvolvimento
cognitivo e o desenvolvimento moral, trazido pelos avanços da
neurociência, é um fator importante que não pode ﬁcar fora do debate. É
preciso investir no cotidiano de crianças, adolescentes e adultos, na
tentativa de propiciar um melhoramento em seus sistemas funcionais. A
Educação é um espaço importante de aprimoramento, mas está à margem
do debate. A literatura que envolve as questões do aprimoramento humano
muito tem contribuído com a análise conceitual do debate ético. No entanto,
é preciso ir além e pensar em ações que possam estabelecer uma ponte entre
o presente e o futuro do aprimoramento humano.
Um caminho possível pode ser o enriquecimento das práticas
educacionais para tornar os indivíduos, desde cedo, o melhor que podem
ser. Como expõe Jensen (2011), inúmeras capacidades podem ser
estimuladas a irem além. O enriquecimento, a partir da criação de
programas de estimulação do desenvolvimento cognitivo, e incluímos aqui
a cognição moral, pode ser a possibilidade de construção de
aprimoramentos diários, fazendo de todos nós seres humanos melhores a
cada dia. Ao contrário, como isso não está sendo feito, dou voz às palavras
do autor, “estamos desperdiçando toda uma gama de possibilidades
humanas.” (JENSEN, 2011, p. 242).

Conclusão
Neste capítulo focamos a discussão sobre aprimoramento humano, não
mais em argumentos contrários ou a favor de tais práticas, mas na
possibilidade de construção de uma análise conceitual de abordagem mais
empírica e propositiva. Para tanto, a Perspectiva dos Funcionamentos,
proposta por Dias (2015), passa a ser um importante referencial ﬁlosóﬁco
para o debate ético do aprimoramento humano. Defendo também que, para
discutirmos, com mais propriedade, o aprimoramento cognitivo e moral, é
impossível não adotar como referência os conhecimentos da neurociência.
Assim como, a possibilidade de trazer para o debate as práticas pedagógicas
de enriquecimento e aperfeiçoamento do desenvolvimento cognitivo e
moral como meio de aprimoramento humano cotidiano.
A associação entre os conhecimentos da neurociência e a Perspectiva
dos Funcionamentos pode ser uma possibilidade de avançar no debate do
aprimoramento humano. Avançar, no sentido de expandir e alargar, não no
sentido temporal de chegar ao ﬁm de uma discussão. Mas, ao contrário,
abrir um espaço, bem inicial, de incluir um pouco de práxis ao campo
reﬂexivo.
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44
Perspectiva dos Funcionamentos
45
Carlos Dimas Ribeiro
46
Maria Clara Dias
O objetivo deste capítulo é aplicar à esfera da saúde humana a
perspectiva de justiça delineada nos capítulos anteriores, centrada nas
capacidades e funcionamentos. Para tanto, pretendemos investigar uma
concepção de saúde e do processo saúde-doença mais coerente com esta
abordagem, incorporando o conceito de normatividade vital de Georges
Canguilhem (1991) e as contribuições da epidemiologia social em relação
aos determinantes sociais do processo saúde-doença. Em seguida,
pretendemos comparar a perspectiva proposta com as abordagens de Ruger
(2010), Venkatapuram (2011) e Wolff (2007).

Concepções de saúde e do processo saúde-doença
Para que se possa aplicar a perspectiva dos funcionamentos à esfera da
saúde, precisamos adotar uma concepção de saúde e um modelo explicativo
para o processo saúde-doença.
Em relação à concepção de saúde, de um modo geral, podemos
distinguir duas teorias da saúde e da doença: a) uma abordagem neutra, nãovalorativa e b) uma abordagem valorativa ou normativa (SCHRAMME,
2007). Para o primeiro tipo, chamado naturalismo, a doença é identiﬁcada
como o desvio de um padrão bioestatístico da habilidade funcional do
organismo (SCHRAMME, 2007). Para o segundo, chamado normativismo,
a doença é deﬁnida em termos de “uma avaliação negativa das condições
corporais ou mentais da pessoa” (SCHRAMME, 2007, p. 123). Enquanto
que, para alguns normativistas, um determinado estado só pode ser tomado
como um exemplo de doença “se existe uma desvalorização subjetiva-

individual ou sociocultural para ele”, para os naturalistas as doenças
“podem ser identiﬁcadas independentemente de tal avaliação,
especialmente por referência aos achados biológicos” (SCHRAMME, 2007,
p. 123). Em outras palavras, enquanto a abordagem naturalista considera a
doença como um fato a ser identiﬁcado e descrito, a abordagem normativa
considera a atribuição dos predicados ser ou estar doente como fruto de um
juízo valorativo e, por conseguinte, da adequação ou não de um indivíduo a
padrões normativos, sejam estes sociais ou subjetivos.
Como representante da perspectiva naturalista, podemos destacar a
Teoria Bioestatística da Saúde (TBS), conforme delineada por Christopher
Boose. Tal teoria pretende elaborar uma concepção cientíﬁca de saúde, livre
de valor, na qual a saúde é compreendida como “ausência de doença” ou
como “funcionamento típico da espécie” (VENKATAPURAM, 2011, p.
44).
Na descrição de Almeida Filho e Jucá, a saúde, segundo a TBS,
consiste na eﬁciência funcional de cada parte do organismo, de modo que
“as funções biológicas são tidas como contribuições para a consecução de
determinados objetivos – basicamente, a sobrevivência e a reprodução”
(ALMEIDA FILHO; JUCÁ, 2002, p. 881). Neste sentido, o defeito, desvio
ou déﬁcit “na eﬁciência de uma dessas funções biológicas, completa ou
parcialmente, seria determinante de processos patológicos” (ALMEIDA
FILHO; JUCÁ, 2002, p. 881). Para estabelecer o funcionamento normal de
cada função, a TBS recorre à bioestatística. Este seria o “funcionamento
esperado para uma determinada classe, compreendida como um grupo
natural de organismos com um desenho funcional uniforme, geralmente um
grupo delimitado pela espécie e pelo sexo” (ALMEIDA FILHO; JUCÁ,
2002, p. 881).
A seguir, pretendemos destacar as principais críticas direcionadas à
TBS, nas quais nos apoiaremos para afastar a noção de saúde por ela
proposta como incompatível com a perspectiva que pretendemos defender.
No que diz respeito diretamente à deﬁnição de saúde defendida pela
TBS, Venkatapuram nos aponta duas falhas básicas. Em primeiro lugar,
uma noção de saúde, segundo a qual índices aferidos com mais frequência
na descrição cientíﬁca da saúde seriam independentes de juízos valorativos
(VENKATAPURAM, 2011), seria incompatível com o fato de que nossos
funcionamentos biológicos são profundamente determinados pelos arranjos
sociais. Em segundo lugar, a TBS não seria capaz de explicar a habilidade

do corpo de alterar seus funcionamentos para se adaptar à mudança no
ambiente, não levando adequadamente em consideração “a interação entre o
indivíduo e o ambiente” (VENKATAPURAM, 2011, p. 52).
No que concerne a aplicação da TBS no campo da epidemiologia,
Venkatapuram irá centrar sua crítica na incorporação pela TBS da “teoria
dos múltiplos ‘fatores de risco’ de causa e distribuição da doença
correntemente dominante na disciplina” (VENKATAPURAM, 2011, p. 74).
Sua primeira crítica é, aqui, a de que a TBS considera apenas a “dotação
biológica, o comportamento individual e a exposição a agentes prejudiciais”
como fatores causais (VENKATAPURAM, 2011, p. 88). A segunda crítica
destaca que o modelo explicativo dominante em epidemiologia é
signiﬁcativamente limitado para explicar as próprias doenças, em particular
quando estamos diante de condições crônicas e degenerativas.
Ainda seguindo as críticas apontadas por Venkatapuram, a TBS é um
modelo explicativo que estuda a causa das doenças nos seres humanos
como organismos individuais, não reconhecendo os “processos sociais no
nível supraindividual como parte da cadeia causal na produção da doença”
(VENKATAPURAM, 2011, p. 76). Como consequência, as “populações são
estudadas como uma coleção de indivíduos sem nenhuma propriedade
emergente” (VENKATAPURAM, 2011, p. 76). Em outras palavras, a
“saúde pública ou da população é a soma da saúde dos indivíduos”
(VENKATAPURAM, 2011, p. 76), não gerando na coletividade nenhuma
propriedade que lhe seja própria, por conseguinte, independente das
propriedades já presentes em cada indivíduo.
Venkatapuram acrescenta que a TBS não estuda a distribuição desigual
das doenças “em grupos sociais historicamente contingente e culturalmente
especíﬁcos”, considerando “normativa” a preocupação com a desigualdade,
em oposição à pesquisa das causas nos indivíduos que seria “cientíﬁca”
(VENKATAPURAM, 2011, p. 76). O autor conclui que, por ser um modelo
com poder explicativo restrito, a TBS tem, consequentemente, uma limitada
capacidade de oferecer subsídios para uma política de saúde adequadamente
informada e efetiva.
Segundo a interpretação de Barata (2005, p. 9), a crítica adequada às
explicações provenientes da teoria da multicausalidade não seria
exatamente a de que elas não incluam “aspectos relativos à organização da
sociedade e à cultura entre fatores que contribuem para a produção das
doenças”, mas sim a de que tais aspectos não sejam compreendidos como

constitutivos do processo saúde-doença. Os fatores sociais, econômicos,
culturais e demográﬁcos “são pensados como partes de um conjunto mais
amplo de causas que inclui fatores do ambiente físico e biológico em um
componente designado como meio-ambiente” (BARATA, 2005, p. 9). O
conceito de causa, na versão uni ou multicausal, dependeria da identiﬁcação
de eventos independentes relacionados através de uma ligação
unidirecional, necessária e especíﬁca. Tal característica seria raramente
observada nos processos biológicos e sociais. Neste sentido, o conceito de
determinação, e não o de causa, seria mais adequado para a compreensão de
processos sociais complexos, pois não pressupõe o isolamento das
variáveis, nem independência entre elas (BARATA, 2005).
Diante das reconhecidas insuﬁciências de uma abordagem neutra ou
não-valorativa da saúde, representada pela TBS e sua aplicação no campo
da epidemiologia, passaremos, então, à consideração de uma abordagem
normativa ou valorativa da saúde, como proposta por Georges Canguilhem
no livro The Normal and the Pathological (1991).
Em seu livro, o autor distingue dois usos do termo “normal”, sendo o
primeiro normativo, entendido como “aquilo que é como deve ser” e o
segundo descritivo ou estatístico, compreendido como “o que se encontra
na maior parte dos casos de uma espécie determinada ou o que constitui a
média ou o módulo de uma característica mensurável” (CANGUILHEM,
1991, p. 125). Nesta perspectiva, o autor desenvolve uma consistente crítica
ao naturalismo, problematizando a teoria “segundo a qual os fenômenos
patológicos nos organismos vivos nada mais são do que variações
quantitativas, para mais ou para menos, dos fenômenos ﬁsiológicos
correspondentes” (CANGUILHEM, 1991, p. 42). Para o autor, o uso das
noções de excesso e falta encobrem o caráter normativo da avaliação, já que
“excesso ou falta existe em relação a uma medida considerada válida e
desejável – portanto, em relação a uma norma” (CANGUILHEM, 1991, p.
56).
Defendendo uma teoria da saúde e da doença normativista,
Canguilhem argumenta que a vida é atividade normativa, entendendo o
termo “normativo” como aquele que institui as normas e, neste sentido, o
autor propõe o conceito de normatividade vital ou biológica. A vida é,
assim, atividade normativa, não sendo indiferente às suas condições de
possibilidade. De acordo com seu argumento, “se a relação organismo-meio
é considerada como consequência de uma atividade realmente biológica”,

como a apropriação, pelo ser vivo, dos componentes do meio que
correspondam às suas exigências, estaremos, então, diante de uma relação
em que o organismo “estrutura seu meio ao mesmo tempo em que
desenvolve suas capacidades” (CANGUILHEM, 1991, p. 283-284).
Esta capacidade normativa pode se expressar, de forma inconsciente
ou consciente, no plano da totalidade funcional do organismo vivo. Na
forma inconsciente, trata-se de uma atividade normativa espontânea,
própria da vida, para organizar o meio em função de suas necessidades de
reprodução e desenvolvimento, transpondo os obstáculos, provocados pela
doença, para o exercício das funções orgânicas. Na sua forma consciente,
estariam, por sua vez, os casos em que o próprio organismo considera como
patológicos – e, portanto, devendo ser evitados ou corrigidos –, certos
estados ou comportamentos que, em relação à polaridade dinâmica da vida,
são apreendidos sob a forma de valores negativos (CANGUILHEM, 1991).
nesta perspectiva, ressalta-se a capacidade dos seres humanos de
ressigniﬁcar o sofrimento buscando formas de superá-lo.
Para Canguilhem, os seres vivos e o meio apenas podem ser
considerados normais, um em relação ao outro e não isoladamente, de
forma que o meio é dito normal para uma determinada forma de viva na
medida em que permite a estabilidade com ﬂexibilidade para que, diante
das vicissitudes do meio, a vida possa encontrar a solução para os
problemas de adaptação. Em outras palavras, a vida é um conjunto de
funções precárias e ameaçadas, protegidas por um sistema de regulação que
mantém a estabilidade apesar das inﬂuências perturbadoras externas,
considerando-se saudável o ser humano na medida em que é capaz de
instituir normas em relação às ﬂutuações de seu meio.
Dentro desta concepção de saúde como capacidade normativa, a
doença é compreendida como uma norma de vida diferente da totalidade
funcional orgânica, mas uma norma que não tolera nenhum desvio das
condições em que é validada. Assim sendo, as doenças são novas maneiras
do ser vivo se comportar em relação ao meio, nas quais se perdeu ou foi
reduzida sua capacidade de instituir normas diferentes em condições
diferentes (CANGUILHEM, 1991).
A concepção de Canguilhem dos organismos vivos, e dos seres
humanos em particular, como uma totalidade composta de um conjunto de
funções articuladas, inserida em um meio em que procura exercer sua
capacidade normativa ao estruturá-lo conforme suas necessidades de

desenvolvimento, parece-nos bastante próxima da perspectiva dos
funcionamentos que estamos propondo. Em ambos os casos, os seres
humanos podem ser descritos como sistemas funcionais complexos, dotados
de capacidades inatas, que para serem desenvolvidas e poderem ser
exercidas necessitam condições materiais de existência adequadas. Neste
sentido, podemos pensar a saúde como capacidade normativa que opera
através de um conjunto de funcionamentos básicos, entendidos como ações
ou estados que compõem o modo de vida de um ser humano. Esta
capacidade normativa e o exercício dos funcionamentos básicos, por sua
vez, dependem da relação entre os indivíduos e o ambiente onde vivem.
Neste ponto, precisamos complementar nossa abordagem propondo
um modelo explicativo do processo saúde-doença, aplicável ao campo da
epidemiologia, que supere as insuﬁciências observadas na perspectiva da
TBS. Para tal, recorremos às contribuições da epidemiologia social.
Segundo Barata, a epidemiologia social, apesar das diferentes opções
teóricas, modelos explicativos e vertentes de trabalho, compartilha a
“insistência em investigar explicitamente os determinantes sociais do
processo saúde-doença” (BARATA, 2005, p. 8), pressupondo a ideia da
realidade como uma totalidade complexa, “organizada hierarquicamente em
diferentes dimensões” (BARATA, 2005, p. 15). Várias concepções críticas
da epidemiologia desenvolvidas na América Latina seguem esta orientação.
Entre as mais relevantes, estão a “epidemiologia das classes sociais”, de
Jaime Breilh, a teoria do “processo de produção e saúde”, de Asa Cristina
Laurell, e a “teoria dos modos de vida e saúde”, de Almeida Filho (2004).
Analisando os diferentes modelos dos determinantes sociais em saúde,
Buss e Pellegrini Filho (2007) destacam os modelos de Dahlgren e
Whitehead e o modelo de Diderichsen e Hallqvist, que procuram
sistematizar as relações entre os diversos fatores e dimensões envolvidas.
Entre estas dimensões, incluem-se, dependendo dos modelos envolvidos, o
modo de produção e reprodução social, a divisão social do trabalho e o
processo laboral, as condições de vida e trabalho (incluindo o acesso aos
bens públicos), a posição social dos indivíduos (envolvendo as classes
sociais, as relações de gênero e o pertencimento a grupos étnicos-raciais), as
redes de apoio social, o estilo de vida e os comportamentos individuais e as
predisposições biológicas.
Ainda segundo Buss e Pellegrini Filho (2007), dois desaﬁos para os
estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde devem ser

ressaltados. O primeiro “consiste em estabelecer uma hierarquia de
determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica,
política e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a
situação de saúde de grupos e pessoas” (BUSS; PELLEGRINI FILHO,
2007, p. 81). O segundo desaﬁo “se refere à distinção entre os
determinantes de saúde dos indivíduos e os de grupos e populações”,
considerando-se que determinados “fatores que são importantes para
explicar as diferenças no estado de saúde dos indivíduos não explicam as
diferenças entre grupos de uma sociedade ou entre sociedades diversas”
(BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 81).
Aos desaﬁos propostos por Buss e Pellegrini Filho acrescentamos mais
um relacionado à abordagem que estamos adotando. O modelo explicativo
do processo saúde-doença deve ser capaz de contemplar as condições para o
exercício dos funcionamentos básicos, as interações entre estes
funcionamentos e as diferenças na distribuição destas condições entre os
grupos sociais e indivíduos no interior da sociedade. Entre estas condições,
destacam-se o acesso aos recursos ou bens sociais e os fatores de conversão
que permitem aos indivíduos transformar estes bens nos funcionamentos
relevantes, incluindo fatores nas várias dimensões mencionadas acima.
Nesta perspectiva, importa avaliar tanto os processos quanto os resultados
alcançados, enfatizados na distinção feita por Sen entre os “resultados
compreensivos” – que incluiriam as condutas adotadas, as agências
envolvidas, os processos empregados, as relações interpessoais, entre outros
elementos – e os “resultados de culminação”, entendidos como separados
destes componentes (SEN, 2010).

A Perspectiva dos Funcionamentos: divergências e
convergências
Podemos resumir nossa abordagem em quatro componentes
fundamentais:
I. A saúde é a capacidade normativa dos seres humanos que opera
através de um conjunto de funcionamentos básicos – como um sistema
dinâmico e interativo – que, para serem desenvolvidos e exercidos,
precisam de determinadas condições materiais de existência;
II. O que caracteriza um funcionamento como básico é a sua
centralidade como requisito para uma vida digna. Neste sentido, tal

funcionamento poderia ser reconhecido tanto como condição ou meio para
a realização de outros funcionamentos, quanto algo valorável em si mesmo;
III. O que é básico apenas pode ser determinado empiricamente através
da escuta apurada de diferentes vozes e uma atenção reﬁnada às
circunstâncias particulares vivenciadas pelos diversos indivíduos, de modo
que possamos incluir várias formas de funcionamentos que, sob o ponto de
vista da constituição da identidade do próprio indivíduo, devem ser
reconhecidos como fundamentais;
IV. Todos os indivíduos devem ter direito à saúde e uma qualidade de
vida que ofereça as condições para o desenvolvimento e exercício de seus
funcionamentos básicos. Tanto a determinação do que em cada caso será
um funcionamento básico, quanto o nível a ser atingido em cada
funcionamento, dependerá da natureza especíﬁca de cada indivíduo. Saúde,
neste sentido, não pode ser considerada sinônimo de qualidade de vida, mas
um dos aspectos constituintes de uma noção satisfatória de qualidade de
vida.
Diante de tais considerações, pretendemos agora comparar nossa
perspectiva com propostas de Ruger, Venkatapuram e Wolff.
No livro Health and Social Justice (2010), Jennifer Prah Ruger propõe
o “Paradigma da Capacitação em Saúde”, segundo o qual a capacidade de
ser saudável inclui a “habilidade de indivíduos realizarem certos
funcionamentos da saúde” e a liberdade para realizá-los (RUGER, 2010, p.
81). A autora adota como modelo a deﬁnição de saúde das ciências
médicas, considerado consensual, que focaliza a redução da desigualdade
sobre o déﬁcit nas capacidades centrais de saúde, isto é, “prevenir, melhorar
e tratar a morte prematura e a morbidade prevenível que impedem
indivíduos de alcançar a habilidade humana ótima para a saúde” (RUGER,
2010, p. 108). Para Ruger, “bens e serviços que são medicamente
apropriados (um termo que incorpora necessidades médicas) para assegurar
as capacidades de ser saudável centrais, formariam as bases de um pacote
de benefícios garantidos” (RUGER, 2010, p. 177).
Ruger distingue a “igualdade de realização” da “igualdade de déﬁcit”,
adotando esta última perspectiva. Enquanto a primeira “compara indivíduos
de acordo com o nível absoluto de realização”, a segunda compara “o
déﬁcit entre a realização real e a média ótima (tal como longevidade ou
desempenho físico)” (RUGER, 2010, p. 89). Para a autora, o foco na
“igualdade de déﬁcit” seria mais adequado para “avaliar as capacidades de

ser saudável de pessoas com deﬁciência”, já que “considera as diferenças
no potencial máximo para o funcionamento em saúde, sem ‘nivelar para
baixo’ a realização de ﬁns da totalidade do grupo” (RUGER, 2010, p. 90).
Para ela, esta perspectiva é “mais consistente com a ênfase na saúde como
funcionamento ótimo”, oferecendo “um modo promissor para avaliar
política de saúde e equidade em saúde, enquanto elas promovem ‘uso igual
dos potenciais respectivos’” dos indivíduos, podendo ser aplicada no nível
social ou individual (RUGER, 2010, p. 90).
Embora reconheça a interrelação entre políticas de saúde e outras
políticas públicas que afetam a saúde, Ruger insiste em focar seu modelo
em políticas de atenção à saúde, em sentido estrito, ou seja, saúde
interpretada como ausência de doença e doença deﬁnida de acordo com a
teoria bioestatística. Tais políticas, na avaliação de Ruger, têm como
principal objetivo a redução das desigualdades nas capacidades de ser
saudável, traduzida como prevenção da morte prematura e da “morbidade
evitável que impedem os indivíduos de alcançar a habilidade humana ótima
para a saúde” (RUGER, 2010, p. 108).
A nossa abordagem diferencia-se do “Paradigma da Capacitação em
Saúde” em cinco aspectos. Em primeiro lugar, porque o Paradigma da
Capacitação em Saúde adota uma perspectiva mista – centrada nos
funcionamentos e nas capacitações, ou seja, na liberdade para escolher os
funcionamentos que valoramos. Em contrapartida, adotamos como foco os
próprios funcionamentos, supondo, desta forma, estender o conceito de
justiça a indivíduos que não possam, em momento algum de sua existência,
exercer a liberdade.
Em segundo lugar, recusamos, pelas razões elencadas na etapa
anterior, a concepção de saúde adotada por Ruger, a saber, concepção
defendida pela Teoria Bioestatística da Saúde. Ao adotar tal perspectiva,
Ruger circunscreve as políticas públicas voltadas para a saúde a um
conjunto de práticas especíﬁcas e exclui políticas relacionadas a outros
setores, tais como políticas de habitação, emprego e educação. Nossa
perspectiva não desvincula a saúde da totalidade de funcionamentos básicos
de um indivíduo, comprometida com outras esferas da organização
sóciopolítica da sociedade. Desse modo, políticas públicas, em geral, e
políticas relacionadas à saúde, em particular, devem ser pensadas de forma
intersetorial.

Em terceiro lugar, enquanto a autora adota a “igualdade de déﬁcit”,
optamos por retornar o foco à “igualdade de realização”, na medida em que
tal perspectiva incorpora melhor as diferentes especíﬁcas contidas na
relação que procuramos estabelecer entre funcionamentos básicos e a
expressão satisfatória do que seria a natureza de cada indivíduo. Neste
sentido, escapando à crítica da autora, não estaremos nivelando ou ﬁxando
em um ponto mínimo a igualdade de realização, mas reconhecendo os
diferentes potenciais de cada indivíduo. Embora não possamos explorar
todas as vantagens relativas à adoção de um ou de outro padrão de
igualdade, acreditamos que uma perspectiva que pretenda igualar a média
da diferença entre o déﬁcit e a realização ótima de cada indivíduo, corre o
risco de desconsiderar o peso real que esta diferença pode ter em cada vida
particular. Ou seja, uma mesma diferença que em alguns casos possa não
alterar signiﬁcativamente a qualidade de vida do agente, em outros casos
pode torná-la completamente inviável.
Segundo Ruger, uma das vantagens da perspectiva das capacitações é o
comprometimento do agente com escolhas e, por conseguinte, a
possibilidade de torná-lo responsável pela vida que escolheu. Aqui, mais
uma vez nos distanciamos de Ruger por considerar um erro fazer com que o
ônus de um sistema injusto recaia sobre o agente. Duvidamos de que, na
grande maioria dos casos, os indivíduos efetivamente sejam capazes de
fazer escolhas, sobretudo sob o background de alternativas reais.
Nossa última divergência e/ou crítica a Ruger está na sua colocação do
aspecto da eﬁciência como base para adoção de políticas públicas no âmbito
da saúde. Buscamos pautar a adoção de tais políticas em uma perspectiva
moral, segundo a qual todo e qualquer indivíduo deve ter seus
funcionamentos básicos respeitados e promovidos pela sociedade. O critério
da eﬁciência não obedece a um paradigma moral. Assim sendo, podemos
imaginar situações em que políticas públicas eﬁcientes pudessem violar a
integridade moral de um indivíduo.
Sridhar Venkatapuram, em seu livro Health Justice (2011), integra a
ênfase na liberdade de funcionamentos de Sen com as dez capacidades
humanas centrais de Nussbaum. Modiﬁcando a concepção de saúde
fornecida por Lennart Nordenfelt – segundo a qual a saúde é deﬁnida como
a habilidade para realizar objetivos vitais –, Venkatapuram introduz as dez
capacidades centrais como os objetivos que almejamos realizar. Desta
forma, conceitua a capacidade de ser saudável como “uma meta-

capacitação para realizar um agrupamento de capacidades e funcionamentos
humanos centrais, cada qual em um nível limiar que seja compatível com a
dignidade do ser humano vivendo no mundo contemporâneo”
(VENKATAPURAM, 2011, p. 113).
Para Venkatapuram, a ideia de uma meta-capacidade para realizar as
capacidades humanas centrais pode incluir um foco mais restrito sobre a
doença e um mais amplo sobre a saúde. Neste sentido, o autor toma a
capacidade de ser saudável na lista de Nussbaum como se referindo ao
funcionamento biológico, enquanto o conjunto das capacidades da lista
representaria o funcionamento saudável na sua deﬁnição abrangente. Em
sua concepção, as capacidades humanas centrais propostas por Nussbaum
constituem “um sistema dinâmico e interativo composto [de] quatro
componentes causais”, a saber: as características e necessidades biológicas
individuais, as condições físicas externas, as condições sociais e os
comportamentos e habilidades individuais de converter os bens materiais
nos funcionamentos pretendidos (VENKATAPURAM, 2011, p. 155). Este
sistema inclui “processos ocorrendo em vários níveis, variando de
processos biológicos no nível sub-molecular dentro da pessoa (dotação) a
processos políticos e econômicos no nível nacional e global (condições
físicas e sociais)” (VENKATAPURAM, 2011, p. 155).
Embora reconheçamos a importância de articular o quadro teórico
proposto pela Teoria das Capacitações com uma concepção da saúde e os
modelos que explicam sua distribuição na sociedade, nos distanciamos da
perspectiva proposta por Venkatapuram justamente por não pretendermos
focar nossa perspectiva nem na liberdade de funcionamentos de Sen, nem
nas dez capacidades centrais de Nussbaum. No nosso entender, a
interpretação fornecida por Venkatapuram da teoria de Nussbaum
negligencia a centralidade, na perspectiva da autora, da noção de
capacitação, em detrimento da noção de funcionamentos básicos. Para
responder à demanda por justiça relativa aos segmentos mais vulneráveis da
sociedade, a saber, indivíduos que, por razões biológicas, psicológicas ou,
ainda, socioeconômicas, não são capazes de escolhas ou de exercer a
liberdade de eleger os funcionamentos que consideram centrais para a vida
que desejam viver, não nos resta outra alternativa senão focar nossa teoria
da justiça diretamente na implementação dos funcionamentos. Acreditamos
que os elementos centrais da aplicação da teoria das capacitações à saúde

proposta por Venkatapuram poderiam ser corretamente incorporados a uma
perspectiva focada nos funcionamentos.
Wolff e De-Shalit, no livro Desadvantage (2007, p. 37), adotam uma
perspectiva próxima a nossa, na medida em que focalizam a “oportunidade
(genuína) para funcionamentos (seguros)”. Os autores propõem a
“Abordagem dos Funcionamentos Seguros”, distinguindo “três modos
distintos em que os funcionamentos podem estar em risco” ou tornarem-se
inseguros (WOLFF; DE-SHALIT, 2007, p. 70): (a) “risco para um
funcionamento especíﬁco”; (b) “risco cruzado”; (c) “risco cruzado inverso”.
Como exemplo do primeiro tipo de risco, é apresentada a situação de um
professor adjunto que “vive constantemente sob ameaça de desemprego”
(WOLFF; DE-SHALIT, 2007, p. 70). O segundo tipo é exempliﬁcado
através da situação de alguém que “contando com sua renda para comprar
alimentação” encontrasse em risco de desemprego (WOLFF; DE-SHALIT,
2007, p. 70). Para o terceiro tipo, é apresentada uma situação em que uma
pessoa para assegurar um funcionamento – como a nutrição – coloca em
risco outros funcionamentos – como a integridade física –, aceitando
trabalho em um local perigoso.
Segundo os autores, os indivíduos em maior desvantagem são aqueles
que vivem formas de desvantagem constituídas por um aglomerado de
desvantagens. Trata-se de um aglomerado dinâmico de desvantagens em
que “uma pessoa acumula desvantagens durante o tempo” e ocorre “a
reprodução da desvantagem através das gerações” (WOLFF; DE-SHALIT,
2007, p. 120). Desta forma, as “desvantagens corrosivas” são aquelas que
têm efeitos negativos sobre outras desvantagens, o que implica estabelecer
relações causais entre as desvantagens. Os “funcionamentos férteis” são
aqueles que, quando garantidos ou quando garantidas as condições para o
seu exercício, “espalham seus efeitos benéﬁcos sobre várias categorias,
diretamente, ou por reduzir os riscos para outros funcionamentos”
(WOLFF; DE-SHALIT, 2007, p. 122).
Com Wolff e De-Shalit, compartilhamos, ainda, que a percepção de
uma teoria acerca da justiça ou da organização política da nossa sociedade
deve ser derivada de amplas fontes, incluindo o que ﬁlósofos, antropólogos,
entre outros proﬁssionais, têm a dizer, mas, sobretudo, o que pensa o
público em geral, sendo, neste caso, a investigação empírica a principal
fonte de conhecimento.

Conclusão
Procuramos, aqui, traçar um perﬁl de uma concepção de justiça
aplicada à esfera da saúde. Ao focar nossa perspectiva diretamente nos
funcionamentos de cada indivíduo, buscamos recusar a possibilidade de
estabelecermos uma ordenação geral de funcionamentos que sirva de base
para o estabelecimento geral de prioridades. Reconhecemos que um mesmo
funcionamento possa ter pesos diferentes em cada indivíduo e que a
realização satisfatória de uma vida possa ser tão diversa quanto diversas
forem as vidas em questão. Sabemos que isto gera uma diﬁculdade para o
estabelecimento de políticas públicas, mas preferimos arcar com este ônus,
evitando as abstrações ou generalidades, e centrando nossa preocupação nas
formas mais adequadas de acesso às reais demandas de cada indivíduo.
Ao pensarmos especiﬁcamente na aplicação à esfera da saúde,
procuramos identiﬁcar uma concepção de saúde mais coerente com uma
perspectiva voltada para os funcionamentos do indivíduo. Defendemos,
assim, um conceito normativo de saúde, entendida como a capacidade que
um sistema possui de gerir seus funcionamentos de forma a buscar realizar,
de forma minimamente satisfatória, a forma de vida que o caracteriza. Neste
sentido, propomos que sejam pensadas políticas de saúde que visem ao
ﬂorescimento de cada indivíduo, levando em consideração tanto as suas
próprias potencialidades quanto as características mais relevantes de seu
entorno. Ajustes socioeconômicos certamente deverão ser empreendidos
para construir um background adequado a nossas realizações. Mas, além
disso, uma forma de conscientização das diferentes especíﬁcas de cada ser
deverá ser construída para que melhor possamos escutar e atender
demandas. Trata-se de uma consciência produzida na base de valores por
nós compartilhados e perseverada pelo processo educativo através do qual
formamos os cidadãos de amanhã.
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Para o leigo, o signiﬁcado de deﬁciência intelectual é claro e simples:
signiﬁca “incapacidade intelectual de fazer alguma coisa” (ALTMAN et al,
2000, p. 1). Algumas deﬁnições pragmáticas têm sido usadas para
determinadas circunstâncias clínicas e programas administrativos e diversos
modelos teóricos recentes têm sido desenvolvidos, principalmente, a partir
da Organização Mundial da Saúde (OMS) (ALTMAN et al, 2000).
Uma questão é a terminologia para a entidade estudada neste trabalho.
Expressões como “retardo/deﬁciência mental” e “deﬁciência cognitiva”
foram usadas pelas principais deﬁnições hegemônicas no mundo
(CARULLA et al, 2011; AMERICAN ASSOCIATION ON
INTELECTUAL RETARDATION, 2002; AMERICAN PSYCHIATRIC
ASSOCIATION, 2000). A expressão “retardo”, que era utilizada pela
Organização Mundial da Saúde e serve de orientação para políticas públicas
desenvolvidas pelos 193 países adesos a ela (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DA SAÚDE, 1996), foi abandonada do ponto de vista acadêmico, dado,
principalmente, por seu caráter estigmatizante (CARULLA et al, 2011.;
AMERICAN ASSOCIATION ON INTELECTUAL RETARDATION,
2002). O termo “cognitivo”, embora mais preciso, recebe críticas
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1996) por ser muito
abrangente, o que poderia dar margem à inclusão de adultos com demência,
por exemplo (para o campo da saúde, a deﬁnição de deﬁciência intelectual
está atrelada a alterações precoces no desenvolvimento cerebral). A
expressão “intelectiva” foi proposta pela Academia Americana de Retardo
Intelectual (AMERICAN ASSOCIATION ON INTELECTUAL
RETARDATION, 2002). Tal proposta chegou a atingir o nome da própria
instituição, que desde 2006 passou a se chamar Associação Americana para
Deﬁciências Intelectuais e do Desenvolvimento (AAIDD). Ela visa

fundamentalmente a alguns pontos: eliminar a expressão “retardo”, dar um
caráter menos reducionista (daí a expressão deﬁciência, numa compreensão
mais ampla do que visões biológicas exclusivas ainda existentes) e procurar
dar uma maior especiﬁcidade à função intelectual comprometida. E com
relação ao termo “intelectual”? Este passou a ser usado pela OMS e pela
Academia Americana de Psiquiatria (através de seu Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais), na tentativa de abarcar todo um grupo
de funções mentais que estariam alteradas nesta condição (SCHALOCK,
2010). Na atual revisão do Código Internacional de Doenças da OMS, a
tendência do grupo de trabalho responsável pela consulta neste assunto é a
da utilização do termo “Transtorno do desenvolvimento intelectual” ou
“deﬁciência intelectual” (CARULLA et al, 2011). Diante do exposto, a
expressão “deﬁciência intelectual” será usada aqui.

Redeﬁnindo deﬁciência intelectual
Dias (2015, p. 30 ) aﬁrma: “A ênfase direta nos funcionamentos,
contudo, nos permite incluir aqueles que jamais desenvolverão certas
capacidades especíﬁcas, tal como a liberdade, entendida na sua forma mais
relevante, a saber, o poder de realizar escolhas e elaborar um projeto de
vida.”
Esse ponto interessa muitíssimo ao caso da Deﬁciência Intelectual.
Dias (2015), ao propor uma aplicação à saúde de uma perspectiva
centrada nos funcionamentos, faz uma combinação de quatro componentes
básicos.
Adaptando-se à concepção supracitada e aplicando-a à deﬁciência
intelectual:
A saúde da inteligência é uma capacidade normativa dos seres humanos,
operando através de um conjunto de funcionamentos básicos – como um
sistema dinâmico e interativo que, para serem desenvolvidos e exercidos,
precisam de determinadas condições materiais de existência. Por
exemplo, um cérebro que tenha se formado plenamente é uma condição
material da existência de certos funcionamentos, como o poder se mover
voluntariamente, no caso de um garoto em idade escolar. Para que tal
cérebro se forme plenamente, é necessária a presença de outros
funcionamentos: o poder se nutrir adequadamente, além de poder
frequentar uma escola onde tais capacidades intelectivas sejam

estimuladas em seu desenvolvimento são alguns dos funcionamentos
necessários. Tal concepção irá se aproximar do conceito da OMS, pelo
qual saúde não seria apenas a ausência de doença, ao fornecer
indicativos de como os caminhos de justiça irão se cruzar com os da
saúde, por exemplo.
O que caracteriza um funcionamento como básico é a sua centralidade
como requisito para uma vida digna, em que ela é plenamente realizada,
constituindo a própria identidade daquele indivíduo. Neste sentido, tal
funcionamento poderia ser reconhecido tanto como condição ou meio
para a realização de outros funcionamentos, quanto algo valorável em si
mesmo. Na linha do exemplo anterior, um bom controle motor
voluntário é um funcionamento básico para um garoto, pois permite que
ele realize outros funcionamentos importantes para a dignidade de sua
vida (por exemplo, praticar esportes, o que acaba por ajudar na deﬁnição
de sua própria identidade como um dado sistema funcional), além de ser
algo valorável em si mesmo (para ele, é importante poder se mexer).
O que é básico, em termos de funcionamentos ligados à inteligência, apenas
pode ser determinado, empiricamente, através da escuta apurada de
diferentes vozes e uma atenção reﬁnada às circunstâncias particulares
vivenciadas pelos diversos indivíduos, de modo que possamos incluir
várias formas de funcionamentos intelectuais que, sob o ponto de vista
da constituição da identidade do próprio indivíduo, devem ser
reconhecidos como básicos. A memória excepcional dos enxadristas
(como ocorre em alguns chamados de “superdotados”) não parece ser
um funcionamento básico para um escolar que não pratique xadrez. Mas
a memória que a imensa maioria dos seres humanos possui é um
funcionamento básico para estes.
Todos os indivíduos devem ter direito à saúde de sua inteligência e uma
qualidade de vida que ofereça as condições para o desenvolvimento e
exercício dos funcionamentos básicos que com elas se relacionem, pelo
menos acima de um limiar mínimo compatível com a dignidade humana.
Um menino que não consiga atendimento que lhe proporcione um
tratamento de suas crises convulsivas (no caso dele ser epiléptico) tem a
sua dignidade comprometida (por ﬁcar abaixo desse limiar mínimo),
quando passa a não conseguir atingir sua própria identidade como um
sistema funcional pleno e, portanto, tem o seu acesso à saúde negado.

Comparação do modelo baseado nos funcionamentos
com os demais diante de casos concretos
Tal modelo de saúde é muito diferente do biomédico, dos sociais e dos
complexos (que procuram integrar aspectos do primeiro com o segundo). A
começar por um certo dinamismo que o modelo baseado nas perspectivas
dos funcionamentos traz: não se é ou não doente, mas sim está-se ou não
doente, na dependência do atingir-se ou não os funcionamentos básicos para
um dado indivíduo, num dado contexto. Não se é ou não deﬁciente
intelectual, mas está-se ou não com a Deﬁciência Intelectual. Esse mesmo
modelo pode ser aplicado em níveis coletivos: uma dada sociedade ou um
dado grupo poderão estar doentes ao não atingirem o tal limiar mínimo
compatível com a dignidade daquela sociedade ou daquele grupo. Como
modelo, propõe a possibilidade de se saber quem está deﬁciente intelectual
e atingir o problema da causalidade.
Vejam-se cinco casos que procurarão ilustrar as suﬁciências desta
abordagem. Tais casos (verídicos) são provenientes dos 20 anos de clínica
neurológica infanto-juvenil em que militei.
Carlinhos, 14 anos, é portador da Síndrome de Down. Apresenta nos testes
de Quociente Intelectual (QI) uma deﬁciência intelectual leve (QI entre
50 e 69). O modelo biomédico procura explicar que ele, dada uma
condição cerebral (também chamada de “lesão”), possui um “retardo”,
um “atraso” em sua mente, o que o incapacita para exercer algumas
tarefas, o que não ocorre com indivíduos ditos “normais”, ou seja, que
tenham seus cérebros sem tal alteração. Carlinhos, diz ainda esse
modelo, poderia até melhorar bastante, com terapias de suporte e
inclusão, mas seria sempre um portador de deﬁciência intelectual leve. É
o que acontece, pois, em dado instante da vida de Carlinhos, ele
consegue trabalhar como empacotador em supermercados e quando
perguntado sobre sua deﬁciência ele diz, entre sorrisos:Dizem que sou
deﬁciente e que tenho inteligência menor do que normal. Porém, para
mim, tenho uma inteligência normal e não sou deﬁciente. Não consigo
imaginar uma inteligência superior à minha, pois não sei o que é pensar
mais do que eu penso e todas as coisas que desejo fazer, com treino, eu
consigo... É claro que não consigo fazer várias coisas que algumas
outras pessoas fazem, mas não é assim com todo mundo? Todos não têm
49
algo que não conseguem fazer? Será que todos são deﬁcientes?

Tainara é uma menina de 10 anos de idade. Por conta de falta de oxigenação
adequada durante o parto, nasceu com sequela de isquemia cerebral.
Com QI abaixo do normal (em teste feito aos 5 anos), foi encaminhada
para reabilitação neurológica precocemente. Hoje em dia, consegue
realizar todas as tarefas esperadas para uma menina de sua idade. Para os
proﬁssionais de saúde que a acompanham, ela não evidencia nenhum
sinal ou sintoma de deﬁciência. “Recuperou-se bem”, aﬁrma sua mãe.
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“Bill” (apelido de Severino ) é um porteiro de Copacabana. De família
humilde, conseguiu, no entanto, graças à ajuda de uma madrinha, não
passar fome e ter um cuidado médico razoável. Porém, em termos de
escolaridade e outras oportunidades, ele não teve a mesma “sorte”
(aspeadas, pois como se verá, frequentemente “injustiça em saúde” é
alcunhada de “azar”), pois é um analfabeto funcional. Quando avaliado
nos testes de QI (que procuram levar em consideração o analfabetismo
funcional), Bill mostra ter um nível de inteligência que está acima do
chamado deﬁciente intelectual. Sua avaliação neurológica mostra que
seu cérebro é normal, sem nenhuma evidência de lesão. No entanto, ele
não consegue executar várias coisas; erra frequentemente em sua
sequência de tarefas e confunde muitos recados, o que, além de tudo, o
torna alvo de piadas e ridicularia entre os moradores do condomínio.
Embora a medicina diga que o cérebro de Bill é normal, ﬁca claro que
em nível de funcionamentos, ele “atua” e “vive” como se fosse um
deﬁciente intelectual leve ou, na “melhor” das hipóteses, um portador de
deﬁciência intelectual limítrofe.
Débora é uma menina de 15 anos que nasceu com microcefalia (cérebro
extremamente pequeno). Os testes de QI mostram um valor de 10,
compatível com um “atraso” ou “retardo” intelectual grave ou profundo.
Família atuante e de posses permitiu que Débora tivesse acesso a
inúmeros recursos, o que contribuiu para que ela se mantivesse viva.
Débora consegue diferenciar familiares próximos de estranhos, sorri,
mas não senta, não anda e não fala. Seu entendimento das palavras é
praticamente inexistente (a entonação e a voz conhecida são os grandes
marcadores para ela)
Guilherme Luiz tem 10 anos de idade. O motivo da solicitação de uma
avaliação por uma equipe de saúde foi o fracasso escolar. Repetente por
alguns anos, a escola e a família pensavam que ele fosse portador de
Deﬁciência Intelectual, dada, inclusive, a extrema diﬁculdade para a

alfabetização. No entanto, os testes de QI e as avaliações mostraram uma
surpresa: ele, pelos testes feitos por proﬁssionais da saúde, era
superdotado (QI de 156)! Com modiﬁcação de técnicas educacionais,
puderam ser evidenciados o interesse e o aprendizado.
Confrontem-se os modelos antigos com o baseado na perspectiva dos
funcionamentos diante de cada um dos casos mostrados.
Do ponto de vista do modelo biomédico, Carlinhos seria um deﬁciente por
ter a lesão cerebral (conforme descrito anteriormente, essa lesão é
postulada, ainda que a ciência não tenha conseguido ainda localizá-la). O
diagnóstico da situação é estático: Carlinhos é deﬁciente. O modelo
prevê melhoras nas condições dele através de dois mecanismos básicos:
melhora da lesão através de tratamentos oferecidos (que nunca chegarão
a “curar” a lesão) e melhora na performance através de facilitação de sua
vida (por exemplo, explicadora para ele, maior tempo de prova). Mas o
diagnóstico estático permanece: Carlinhos poderá melhorar muito e até
parecer ser normal, porém é e será sempre um deﬁciente. Isso traz um
componente “de rótulo”: independente do que Carlinhos consiga fazer,
ele será sempre um deﬁciente. É como se dissesse para alguém: Olha,
você está muito bem, porém é deﬁciente. Existe toda uma carga de
preconceito que não está levando em conta tudo o que ele está
conseguindo fazer/ser (ou seja, seus funcionamentos). Poderia ser
alegado que Carlinhos poderia necessitar de suporte social para a
manutenção da integridade de seus funcionamentos e que, pour cause, o
rótulo de deﬁciente seria necessário. Quanto à primeira parte da
argumentação, não há do que discordar: faz mesmo parte da manutenção
dessa integridade todo esse suporte a ser expresso através de inúmeros
mecanismos sociais que mencionaremos adiante. Porém, para que tal
ocorra, não é necessário “rotular” alguém de algo que ele não é. Ele é
deﬁciente em quê? Se exerce adequadamente seus funcionamentos
(apesar de apresentar uma “lesão”), a categoria máxima em que ele
poderia ser acolchetado seria a de ele tem uma síndrome genética.
Bastaria tal categoria para que o tal suporte fosse acionado e reavaliado
constantemente.. Neste caso especíﬁco, reside em alguns pontos: o fato
de que o estigma permanece ainda que Carlinhos conseguisse agir bem
próximo de uma pessoa “normal”; hipervalorizar (curioso isso, num
modelo que se pretende “neutro”, “sem valores”) questões biológicas em
detrimento de sua inter-relação com os arranjos sociais – já que a lesão

da Síndrome de Down não possui cura no presente momento, não leva a
sério (no sentido de coerência interna do modelo) a adaptabilidade de
Carlinhos ao ambiente (“Carlinhos até está se comportando como
alguém normal, mas não o é de fato”, disse um médico). Mesmo que
Carlinhos não estivesse atingindo seus funcionamentos básicos
(conforme a deﬁnição colocada anteriormente), o modelo o coloca como
deﬁciente pela presença da Síndrome em questão e não do que ele faz ou
deixa de fazer. Está havendo, nesse caso, uma “valorização” do orgânico,
num modelo pretensamente “neutro”. Curioso, pois a própria medicina
criou gráﬁcos e curvas de crescimento especíﬁcos para esses casos
(como os portadores de Síndrome de Down têm baixa estatura, esses
gráﬁcos de crescimento especíﬁcos permitem ver se algum deles está
abaixo do “normal” esperado). Do ponto de vista dos modelos sociais,
Carlinhos só tem a deﬁciência porque a sociedade não consegue se
adaptar a ele, ou por outra: se lhe fossem concedidos insumos e
processos sociais suﬁcientes, Carlinhos seria normal. Embora pareça
mais satisfatório do que o modelo anterior (pois reconhece que os
funcionamentos aqui não estariam sendo atingidos por conta de
processos sociais inexistentes ou insuﬁcientes), a crítica ﬁca por conta de
uma relativa puerilidade ao tentar negar a existência de uma condição de
base orgânica que existe em Carlinhos e que chamará mais atenção
adiante, frente ao caso de Débora. E quanto a modelos ditos complexos
que procuram ver um pouco melhor a interação corpo-entorno (no
sentido colocado anteriormente)? Todos eles partem da existência de
uma lesão (impairment) no corpo e que, num sistema biunívoco de
inﬂuências e retroalimentações com o entorno, acabaria gerando o
fenômeno da deﬁciência. Se isso ocorresse no campo intelectual, ter-seia a deﬁciência intelectual. O modelo da OMS e o de Nagi são
representantes típicos mais bem elaborados desses modelos. Como são
muito próximos (grande exceção feita ao problema dos “papéis
esperados”, discutido anteriormente), serão abordados conjuntamente
sob o grande conceito guarda-chuva dos modelos complexos. Em caso
de alguma especiﬁcidade, esta será ressaltada. Apesar de colocar que a
possibilidade de adaptação estará sempre comprometida, diz que isso
pode não ocorrer na deﬁciência intelectual leve. Ou por outra: os
modelos complexos aﬁrmam que, nas deﬁciências mentais, a
adaptabilidade está sempre afetada (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA

SAÚDE, 1996, p. 1; NAGI, 1991, p. 38), mas em alguns casos (para os
quais os tais modelos não oferecem explicação) não. Um equívoco na
deﬁnição que parece comprometer o próprio diagnóstico. Soa como
grande percalço no quesito da coerência interna. Isso parece repetir um
pouco o equívoco do modelo biomédico: ele ainda é insuﬁciente. Não
leva em conta o fazer/ser do paciente em questão; compromete a
adaptabilidade (“como alguém pode se adaptar se o orgânico está
comprometido?” É a pergunta-chave dos modelos complexos que bem
reﬂete a forte inﬂuência de seu antepassado “genitor”, o modelo
biomédico).
E no caso de Tainara? Pelo modelo biomédico, como a lesão persiste (a
“cicatriz” cerebral), Tainara (ainda que esteja ótima em seus
funcionamentos) será sempre uma portadora de deﬁciência intelectual
leve. Não é estranho? Tainara está ótima, sem sequelas detectáveis, mas
mesmo assim é tida como deﬁciente. As objeções são similares aos do
caso anterior. Quanto aos modelos sociais, as críticas nesse caso também
são semelhantes às colocadas frente ao de Carlinhos. Os modelos
complexos (como o da OMS), numa tentativa de resgatar a deﬁnição
oferecida (em nítida oposição com o dado empírico), aﬁançam que,
muito embora a adaptabilidade de Tainara esteja comprometida, isso
pode não existir (?!), o que lhe permitiria ter um desenvolvimento
normal. Além disso, as críticas no caso de Carlinhos se mantêm aqui.
Bill não seria um deﬁciente no modelo biomédico e nem em modelos
complexos (o cérebro é normal e inexiste a lesão). Além das críticas
aventadas anteriormente, a mais grave surge de uma constatação que os
referidos modelos não contemplam: Bill não consegue exercer seus
funcionamentos mentais básicos adequadamente, num limiar mínimo!
De fato, comporta-se como um deﬁciente intelectual. Não consegue
exercer atividades ou ter condições existenciais (o “poder fazer” e o
“poder ser”) que lhe permitam ter uma vida digna, onde a construção de
sua própria identidade está comprometida. Os modelos sociais não
teriam diﬁculdade de reconhecer Bill como deﬁciente intelectual.
Débora é deﬁciente intelectual pela ótica do modelo biomédico e complexo.
A crítica frente a esses modelos ainda existe, dados dois aspectos: o
caráter estático permanece. Ele não leva em consideração, por exemplo,
a possibilidade de um aprimoramento (enhancement) que mudasse o
cérebro de Débora. Débora, por esses modelos, é deﬁciente intelectual. E

o caráter persistente que ainda procura valorizar o aspecto orgânico.
Pelos modelos sociais, a puerilidade ﬁca marcante aqui. Por eles, Débora
só seria deﬁciente por conta de uma não-atuação da sociedade (ou uma
do tipo ineﬁcaz). A condição orgânica, neste caso, é reconhecidamente
severa e, para o estágio atual em que o avanço cientíﬁco do mundo se
encontra, ﬁca difícil não visualizar o forte papel desempenhado por este
tipo especíﬁco de lesão cerebral. Muito embora, no caso de Débora,
agravantes sociais possam piorar sua deﬁciência (por exemplo, se sua
família não obtiver recursos com que possa nutri-la, sua deﬁciência
poderá piorar), o modelo, como um todo, procura negar a característica
individual dela como um fator no processo da deﬁciência.
E Guilherme Luiz? Para o modelo biomédico, não há lesão, portanto, não
há deﬁciência intelectual. O modelo da OMS aﬁrma que ele é
“superdotado” (ou com “altas habilidades”) e que não aprende porque a
escola não era a ideal para ele. Ou seja: não há nada de errado com o
garoto. Não há deﬁciência intelectual alguma. Fica uma indagação. O
garoto, a família e a escola o veem como deﬁciente. Isto é só uma
ilusão? Ilusão curiosa, pois os dados epidemiológicos mostram que
garotos como ele têm maior risco de desenvolver certas condições como
baixa autoestima, drogadição, diﬁculdades de aprendizado e depressão
(RECH; FREITAS, 2005). O que estes modelos não estão conseguindo
alcançar? Tenta-se reconstruir a argumentação deles: o menino tem o
cérebro normal, logo não é deﬁciente. Porém não consegue exercer
adequadamente seus funcionamentos (seu entorno social o vê como um
deﬁciente intelectual; ele teve diﬁculdades para a alfabetização e para
outras habilidades escolares). Isto ocorreria por conta de uma escola que
não está conseguindo atingir, de maneira eﬁcaz, todo o potencial
garantido por um cérebro sem lesões. Ele tem enorme chance de
desenvolver, inclusive, graves problemas na esfera psíquica. Mas ele
ainda é normal. Parece haver algo muito estranho em toda esta história.
O tal “completo bem-estar físico, psíquico”, apregoado pela própria
OMS, não está sendo contemplado aqui. Guilherme está saudável?
Parece que não. Por outro lado, o modelo social não teria nenhuma
diﬁculdade para ver Guilherme como deﬁciente intelectual, onde a
sociedade não estaria funcionando.
Enquanto os modelos biomédico, complexos e sociais se mostram
equivocados ou insuﬁcientes em um, ou em outro, ou em todos os casos,

passe-se agora para a visão da perspectiva dos funcionamentos básicos
diante de cada caso. Tal perspectiva consegue diagnosticar os cinco casos
como de deﬁciência intelectual, porém dentro de um caráter dinâmico. Tal
caráter se expressa na análise da causalidade da deﬁciência nesses casos.
Carlinhos, Tainara, Bill, Guilherme Luiz e Débora estão com deﬁciência
intelectual em algum momento e não são deﬁcientes mentais. Vejam-se:
Não seria mais satisfatório dizer que ao invés de Carlinhos “ser” um
deﬁciente, ele “estava” deﬁciente para funcionamentos básicos do ponto
de vista intelectual que, além dele julgar importantes para si, são
sinalizadores de sua dignidade (onde ele poderia ter a realização plena de
sua natureza, seu auto-reconhecimento, seu papel no corpo social,
constitutivos de sua própria identidade) e os quais ele atingiu com
esforço e participação do seu entorno, do qual a sociedade faz parte? Sua
deﬁciência reﬂetia no fundo uma interação problemática entre um
entorno injusto e suas capacidades (estas de certa forma ligadas à
síndrome da qual é portador), o que o estava levando à não-realização
desses funcionamentos básicos. Com o acesso a recursos e processos
sociais, conseguiu trabalhar como empacotador. Claro que, como ele
mesmo aﬁrma, alguns funcionamentos ele não consegue exercer. Se
Carlinhos atingisse os funcionamentos básicos, para o seu caso, ele teria
deixado de estar deﬁciente e assim se manteria, caso a combinação eleentorno continuasse a atuar num sentido promotor do desenvolvimento
de tais funcionamentos. Tal condição se mantém apesar dele possuir uma
condição (o seu patrimônio genético) que não pode ser mudada no
presente momento. É o exemplo de várias síndromes genéticas que têm a
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possibilidade de tratamento que neutralize os sintomas (caso, por
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exemplo, da síndrome de Gaucher , com a administração da enzima
faltante) ou que os minimize (ácido fólico na síndrome do cromossoma
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X-frágil ou reabilitação cognitiva em muitos outros casos). O
diagnóstico ainda é dinâmico: Gaucher só começou a ter esse tipo de
tratamento (infelizmente negado a alguns nos dias de hoje) a partir da
década de 90. Antes, eles apresentavam várias situações em que ﬁcava
nítida a ausência de certos funcionamentos básicos do ponto de vista
intelectual. A partir da chegada da enzima, os que conseguiram recebê-la
ﬁcaram numa condição de inexistência da deﬁciência, ainda que
portadoras do impairment. O importante é que os funcionamentos dessas

pessoas podem ser atingidos em vários casos. Quando isto acontece,
funcionamentos básicos, inexistentes anteriormente, passam a existir:
tinham a deﬁciência e agora não têm mais. Claro que elas apresentam
características pessoais pelas quais necessitam (para a manutenção de
tais funcionamentos) de recursos e processos sociais diferentes da
maioria das pessoas. Mas, como se viu, não há ninguém sobre a face da
Terra que não precise de algo para que tenha saúde. Carlinhos conseguiu
aprender isto (e ainda dizem que é deﬁciente) quando diz que todos não
conseguem fazer algo. Poderia ser complementado que, quando o fazem,
é porque houve uma dada combinação entre o indivíduo (ou o grupo, ou
as sociedades) com seu entorno que, enﬁm, funcionou de modo a
permitir que eles atingissem tais ou quais funcionamentos (incluindo os
básicos). Similar ao caso do diabetes mellitus o que não era doença (e
até era salvação) na era glacial, passou a ser doença em tempos mais
modernos: ou por outra, quem portava o diabetes naquele mundo gelado
conseguia funcionamentos básicos nele; hoje em dia, para manter tais
funcionamentos, precisa do uso de substâncias ou de reajuste alimentar
que permitam sua existência. (Isto obviamente inclui o entorno que
poderá permitir ou não o acesso a tais coisas.)
Tainara (apesar da lesão cerebral) conseguiu que o entorno lhe provesse
recursos que permitissem a existência de funcionamentos que
mantenham sua vida digna: ela não está deﬁciente no presente momento.
Como se verá no próximo capítulo, esta lesão (ou qualquer outro fator
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não necessariamente biológico ) irá requerer que a sociedade atente para
suas necessidades diferenciadas no que diz respeito à manutenção e
desenvolvimento de seus funcionamentos fundamentais (para ela ou para
qualquer outro que a ela se assemelhe). Isto traz a visão coletiva da
saúde focada não só para o indivíduo como para o grupo. “Mas ela é
deﬁciente porque tem a lesão!” – diz um certo tipo comuníssimo de
senso comum. Será? No modelo de saúde baseado nos funcionamentos
básicos, ela não estaria doente. Teria uma condição que exigiria um
cuidado especial. Digno de cuidados especiais também são as gestantes e
elas não são ou estão doentes (a menos que seus funcionamentos básicos
não estejam ocorrendo); o adolescente, em fase de crescimento, também
tem a necessidade de cuidado especial e nem por isso é taxado de
doente; enﬁm, todos os pertencentes a certos grupos que têm
características comuns (apesar da enormidade de outras diferenças) e que

exigem um cuidado especial por parte do entorno para que possam
atingir seus funcionamentos básicos. Exatamente como Tainara. O
caráter dinâmico ainda é contemplado por este modelo: Tainara não está
deﬁciente no momento, porém o cuidado para com ela deverá ser
continuado, pois ela poderá ﬁcar deﬁciente intelectual se o entorno
deixar de fornecer as condições adequadas para a manutenção de seus
funcionamentos básicos.
Bill está nitidamente deﬁciente intelectual: seus funcionamentos básicos em
nível intelectual não foram e não estão sendo garantidos. A perspectiva
dos funcionamentos, diferentemente dos modelos biomédico e
complexos, teria muito a dizer sobre ele. Que importa se o cérebro de
Bill é “normal”, quando, de fato, ele não atinge funcionamentos mentais
básicos? Alguém poderia dizer que o caso de Bill “não é de médico”.
Realmente, em essência não é (claro que seria necessária a presença, por
exemplo, deste proﬁssional de saúde na avaliação do cérebro dele, isso
sem descartar a possibilidade de Bill vir a enfrentar diﬁculdades no
campo emocional que o levem a necessitar em algum momento do
atendimento por parte de um proﬁssional de saúde). Mas saúde não se
resume a um dado proﬁssional especíﬁco. Qualquer proﬁssional de
saúde, que realmente se interesse pela saúde do chamado paciente, sabe
que não é suﬁciente uma prescrição de antibiótico para que alguém com
pneumonia ﬁque bom. Basta que ele não tenha dinheiro para comprar o
medicamento; que o Estado não o forneça; que suas resistências
imunológicas não funcionem; enﬁm, que uma série de condições
surgidas na inter-relação paciente-entorno deixem de existir para que o
“paciente” piore do quadro, o que lhe gerará mais sofrimento (além de
atingir a família e a sociedade). Portanto, parece claro que ainda, neste
caso, são os funcionamentos mentais básicos que importam para Bill e
para toda a sociedade (ou pelo menos deveriam importar), o que o coloca
num estado de deﬁciência intelectual. O modelo centrado nos
funcionamentos consegue, inclusive, diagnosticar (e não é apenas um
“rótulo”, dado o caráter prescritivo do cuidado para com Bill: ele está
deﬁciente e precisa de ajuda) o que os modelos biomédico e complexos
não conseguiram.
Débora também está deﬁciente pelo modelo aqui defendido: o binômio elaentorno não lhe permite atingir funcionamentos mentais básicos para
uma vida com dignidade. Neste caso, o referido modelo admite a

impossibilidade (no presente momento) de conseguir atingir esses
funcionamentos. Relembre-se o caráter dinâmico da deﬁciência: ela pode
passar a atingi-los por conta de um aparecimento de tecnologia
envolvendo células-tronco e pode, inclusive, perder os funcionamentos
mentais que tem presentemente (sorrir para os familiares ao reconhecêlos) se lhe forem negados outros funcionamentos básicos (o de se nutrir,
por exemplo). A vantagem ainda frente aos modelos sociais (neste caso
especíﬁco) consiste na inexistência da puerilidade defendida por eles: a
perspectiva dos funcionamentos reconhece a gravidade da lesão, mas se
centra na situação de que o fato dos funcionamentos básicos, em nível
intelectual, não estarem existindo é o que confere o status da presente
deﬁciência intelectual. Como se verá adiante, este modelo reconhece a
participação exclusiva do entorno, na minimização ou no agravamento
de tal deﬁciência.
Guilherme Luiz, a família e a sociedade (com exceção dos pertencentes à
área da Saúde) sabem da existência de algo que não está bem em seus
funcionamentos mentais básicos. Por isso, o colocam como deﬁciente
intelectual. De fato, funcionamentos mentais básicos não estão sendo
garantidos ao menino. A perspectiva dos funcionamentos coloca que ele
estava deﬁciente intelectual. Ao rever o caso, quando foram promovidas
novas combinações entre ele e o entorno, a deﬁciência passou a não
existir. A semelhança é enorme com o caso de Bill. Porém há um dado
curioso: Bill (para o modelo biomédico e complexos) tem o cérebro
normal; o de Guilherme Luiz é “supranormal”. Apenas a perspectiva dos
funcionamentos foi capaz de diagnosticar a deﬁciência intelectual em
ambos os casos (além de oferecer uma explicação causal) mostrando a
relativa ineﬁciência daqueles dois modelos.
Do ponto de vista da perspectiva defendida, a deﬁciência
intelectual ocorreria quando funcionamentos básicos para inteligência
não existissem ou existissem num grau ou número insuﬁciente para que o
indivíduo pudesse ter uma condição de dignidade em sua vida, ou seja, a
plena realização de “sua natureza, seu papel no corpo social, seu autoreconhecimento e a forma pela qual é reconhecida pelos demais” (DIAS,
2012a, p. 120) Ou por outra: a ausência de qualquer desses funcionamentos
básicos comprometeria a própria identidade e existência daquele ser como
entidade funcional. Tais funcionamentos são compostos por outros de
relativa menor complexidade (por exemplo, o funcionamento de certos

neurônios per se, o poder se nutrir etc.) e de outros de maior complexidade
(seu funcionamento dentro da sociedade). Esses funcionamentos partem
sempre duma relação indivíduo (ou grupo, ou sociedades) - entorno. Mais
uma vez, o entorno se referiria a tudo o que estivesse fora do indivíduo, do
grupo ou da sociedade.
A relação Carlinhos-entorno permitiu que ele melhorasse em seus
funcionamentos básicos. Carlinhos não estará deﬁciente intelectual se seus
funcionamentos mentais básicos forem atingidos.
A relação Tainara-entorno permitiu que ela tivesse atingido
funcionamentos mentais básicos. No momento não está deﬁciente
intelectual.
A relação Bill-entorno não foi e nem está sendo eﬁcaz, apesar do
cérebro de Bill ser normal. Bill está deﬁciente intelectual.
A relação Débora-entorno não foi eﬁcaz, apesar de toda a participação
da sociedade. Débora está deﬁciente.
A de Guilherme Luiz foi insuﬁciente (o que lhe gerava a deﬁciência
intelectual). Posteriormente, a deﬁciência intelectual desapareceu.
A perspectiva dos funcionamentos permite, portanto, com um grau de
eﬁciência maior do que os outros modelos (inclusive o da OMS), deﬁnir a
Deﬁciência Intelectual em outros patamares: o da não presença de
funcionamentos mentais básicos para a dignidade.
Porém, tendo em vista o modelo da OMS, um fato chama a atenção:
ele tem critérios objetivos para a deﬁnição da Deﬁciência Intelectual que
são fornecidos pelos proﬁssionais de saúde.
Alguém poderia perguntar: que critérios seriam usados para deﬁnir a
Deﬁciência Intelectual, de acordo com a perspectiva dos funcionamentos? E
quem os forneceria? Tal resposta teria pelo menos duas partes.
A primeira seria que, ao se ﬁxar X, Y, Z como funcionamentos mentais
básicos, haveria o risco de se cair numa espécie de “lista de funcionamentos
universais”, “à moda Nussbaum”. Já foi colocado o inconveniente disto
para uma abordagem dos funcionamentos levada a sério, isto é, que procure
manter uma coerência interna como modelo. Mas isto não cairia numa falta
total de objetividade? Como a ausência de critérios permitiria a deﬁnição de
um caso de Deﬁciência Intelectual?
A segunda procura invalidar o pressuposto deste último
questionamento. Não há a ausência de critérios numa perspectiva dos
funcionamentos corretamente aplicada. Há um critério bem objetivo: os

cinco casos ilustram que a deﬁciência intelectual pôde ser detectada em
todos eles. E como? Todos tiveram em comum a diminuição ou ausência de
funcionamentos mentais básicos. E não foi difícil identiﬁcá-los. Poder estar
aberto às inúmeras experiências de um dado indivíduo (ou grupo, ou
sociedade), expressas por fontes variadas, permite identiﬁcar que
funcionamento (ou funcionamentos) básico(s) não está(ão) existindo. O
problema é que, de modo geral, para questões relacionadas à saúde, é um
hábito que se procure remeter apenas aos proﬁssionais de saúde para se
conseguir a identiﬁcação de elementos que possam permitir diagnósticos.
Claro que o papel de tais proﬁssionais é importantíssimo. Porém eles não
devem ser os únicos a importarem nessa deﬁnição.
No caso de Carlinhos, ele mesmo (em certo grau), sua família, a
equipe de saúde e a sociedade emitem vozes que permitiram identiﬁcar que
funcionamentos fundamentais não existiam ainda, à semelhança do que
ocorreu para Bill, Guilherme Luiz, Tainara e Débora. Mesmo quando os
proﬁssionais de saúde diziam que Bill e Guilherme Luiz não tinham
“problema algum”, parece que eles e suas famílias tinham algo a apresentar
à luz das chamadas “razões públicas”, colocando em xeque a inexistência
da Deﬁciência Intelectual. Quando se postulava que Tainara ainda era
deﬁciente (mesmo estando ótima), isto soava como algo que não conseguia
convencer estas mesmas razões. E, ainda, foram as tais razões que
permitiram que, tanto a perspectiva dos funcionamentos básicos, quanto a
OMS (aí sim, em uma convergência), pudessem contribuir para a
identiﬁcação de Débora como tendo deﬁciência.
A própria OMS parece caminhar em direção à perspectiva dos
funcionamentos. Três posturas parecem indicar isto.
A primeira se refere à publicação da International Classiﬁcation of
Functioning, Disability and Health (ICF) pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), em 2001, considerada um marco no debate sobre deﬁciência.
O documento é uma revisão da International Classiﬁcation of Impairments,
Disabilities, and Handicaps (ICIDH), primeira tentativa da OMS de
organizar uma linguagem universal sobre lesões e deﬁciências, publicada
em 1980. A partir dessa época, a deﬁciência passou a ganhar um caráter
genético, mas também social e político. Até então, a visão era totalmente
pertencente ao modelo biomédico. Contemplar tais características também
faz parte da perspectiva defendida, como se viu, pois os funcionamentos
surgem da interface indivíduo (ou grupo, ou sociedade) e seu entorno.

A segunda é que a CIF ampliou o espectro dos critérios que deﬁniriam
a Deﬁciência Intelectual. Passou a incluir (como também colocado no
capítulo referido) esferas como as ambientais, atividades sociais e
participação social. Ou seja, embora ainda sejam os médicos que deem a
palavra ﬁnal (o que o modelo dos funcionamentos não aceita), há o “ouvir”
de outras “vozes” provenientes de outras circunstâncias que não as da saúde
propriamente dita. Isso tudo com vistas à percepção do que o indivíduo não
está conseguindo fazer/ser. Ou por outra: a OMS está reconhecendo a
necessidade de incluir um maior número de funcionamentos inexistentes.
Apesar das restrições a possíveis listas universais e à priorização de fontes
dos saberes (o modelo da OMS prioriza a fonte médica), a perspectiva dos
funcionamentos percebe tais esferas como vozes a serem ouvidas para a
detecção de funcionamentos mentais que seriam básicos num dado
contexto.
A terceira é um dado curiosíssimo: os portadores de síndrome de
Down têm “listas próprias, personalizadas” estimuladas pela OMS
(STYLES et al, 2002, p. 104) para avaliação de suas deﬁciências. São
tabelas de crescimento e de desenvolvimento neuropsicomotor próprias.
Portanto, é possível fazer concessões e procurar se adequar a
indivíduos, grupos ou sociedades na deﬁnição de deﬁciências, sem recorrer
a listas universais. A perspectiva dos funcionamentos vê isso como uma
prática que deveria ser a constante: em verdade para cada indivíduo-gruposociedade existe um grupo dinâmico de funcionamentos mentais básicos e,
portanto, capaz de lhes conferir uma vida digna.
Como se vê, esse dinamismo, ao invés de ser um problema a ser
resolvido, é parte da solução para enfrentar face a face a deﬁnição da
Deﬁciência Intelectual, bem como outras contribuições da perspectiva dos
funcionamentos básicos para esta questão.

Por uma perspectiva centrada nos funcionamentos
básicos: contribuições para a qualidade de vida e
justiça
Neste contexto, ainda, o modelo da OMS se destaca dos outros
modelos de deﬁciência intelectual (biomédico e social), uma vez que tem
uma preocupação com uma vasta gama de funcionamentos na vida de uma
pessoa. É importante notar que o termo funcionamento tem signiﬁcados

diferentes no modelo da OMS e na perspectiva dos funcionamentos básicos.
Na OMS, ele inclui funcionamentos que estão diretamente relacionados à
saúde (funcionamento do corpo e estruturas), bem como as atividades e a
participação no âmbito da vida (por exemplo, educação, autocuidado,
trabalho). O conceito de funcionamentos na perspectiva defendida é mais
abrangente na medida em que inclui atividades (por exemplo, jogar
futebol), bem como estados desejados pelas pessoas (por exemplo, estar
apto para algo), e pode ser geral (por exemplo, estar livre da sede) ou
especíﬁco (por exemplo, beber vinho). A gama de funcionamentos
considerados pelo da OMS inclui alguns que podem ser relevantes para o
deﬁciente intelectual. Como tal, a Classiﬁcação Internacional de
Funcionamentos (CIF) pode ser entendida como uma aplicação restrita da
perspectiva dos funcionamentos, num certo sentido. Diz-se restrita por dois
aspectos fundamentais. O primeiro, é que a gênese da CIF não contemplou
as inúmeras vozes dos casos concretos como fonte empírica para os
funcionamentos que foram tidos como importantes para a comunidade que
o gerou. É o problema de “listas universalizáveis”. O segundo, é que por
sua gênese ainda orgânica (a CIF se orgulha de herdar traços dos aspectos
positivos dos modelos biomédico e social), a presença da necessidade
obrigatória de lesão cerebral limita este modelo para diagnosticar (e por
conseguinte conduzir na reabilitação) os casos reais de deﬁciência
intelectual.
Na prática, estudos têm mostrado que as capacitações de um indivíduo
são difíceis de serem observadas muitas vezes e os dados geralmente que
estão disponíveis são os funcionamentos (COMIM et al, 2008). Isto surge
como um dado adicional no maior alcance da perspectiva dos
funcionamentos em detrimento da capacitação.
Estudos similares aos de Walker e Unterhalter (2007), que buscam
avaliar como as crianças valorizam suas capacitações, em particular na
educação, têm sido feitos. Ressalte-se que a população-alvo é feita de seres
que em muito se assemelham aos deﬁcientes mentais do ponto de vista da
liberdade relativa como um funcionamento. Ou pesquisas com crianças
italianas semelhantes (WALKER; UNTERHALTER, 2007) às feitas no
Nepal (BAKHSHI et al, 2011), que procuram estudar as possibilidades de
criação de listas especíﬁcas de funcionamentos considerados básicos numa
dada comunidade, incluíram na pesquisa sobre os funcionamentos as vozes
das próprias crianças levando-as em consideração. Mais uma vez, poderia

se ter a falsa impressão de que se escreve sobre capacitações. Mas o tópico
a ser pesquisado é o relacionado com funcionamentos básicos. Também
numa comunidade em Uganda (ANICH et al, 2011), estudos estão
conseguindo mostrar (através de busca empírica de funcionamentos
básicos) a possibilidade de progressão social, auxílio ao desenvolvimento
econômico e, em alguns casos, de ampliação de redes de suporte e
reabilitação aos deﬁcientes, incluindo os mentais.
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A Perspectiva dos Funcionamentos
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Este capítulo busca utilizar a Perspectiva dos Funcionamentos como
uma concepção de justiça para a formação superior em saúde. Iniciamos
com um breve panorama das demandas por uma Perspectiva de Justiça
aplicada à educação superior em saúde (ESS) e em seguida desenvolvemos
o uso da Perspectiva dos Funcionamentos nesse âmbito.

Uma Perspectiva de Justiça para a educação superior
em saúde
A formação superior em saúde carrega muitas expectativas. Espera-se
uma formação mais humanística, mais ética e dialógica, que colabore na
geração de proﬁssionais de saúde que vivenciem alteridade, respeito,
responsabilidade social e ética, individual e coletiva, em todos os momentos
de seu trabalho, como algo que tenha que ser constituinte de sua identidade
no trabalho em saúde. São expectativas que emergem de uma demanda por
uma assistência que seja capaz de escutar, respeitar e incluir a partir de uma
visão aberta à diversidade que o outro traz.
A literatura já traz inúmeras contribuições no sentido de justiﬁcar tais
expectativas bem como propõe interessantes mudanças curriculares,
pedagógicas e de conteúdo. Apesar de ainda ter-se um longo caminho a
percorrer para levá-las à realidade das instituições de ensino superior em
saúde, não temos mais quem questione sua relevância, o que legitima os
esforços para alcançar estes objetivos.

Nossa proposta ao discutir a formação superior em saúde traz outra
questão, que pretendemos que se torne para a comunidade acadêmica tão
relevante quanto a primeira: será que os alunos vivenciam um ambiente
humanístico, ético, respeitoso, dialógico e que reconhece a diversidade
como positiva em suas experiências interpessoais – entre os colegas, com os
professores, com os pacientes ou preceptores – ao longo de sua formação
acadêmica? Esta pergunta ainda é pouco feita quando se discute formação
superior em saúde, entretanto alguns recentes registros encontrados na
literatura (CAVACA et al, 2010; COOPER; CURZIO, 2012; HASAN,
2012; MARQUES et al, 2012; PALÁCIOS; REGO, 2006; PAREDES et al,
2010; RIOS; SCHRAIBER, 2012; VILLAÇA; PALÁCIOS, 2010;)
direcionam-nos para uma resposta negativa. De acordo com estes estudos,
os problemas que emergem das relações interpessoais nas instituições
superiores em saúde são bastante frequentes e são provenientes de
diferentes relações: entre professores e alunos, entre alunos, entre
professores, alunos e pacientes – em diferentes situações e contextos –, em
sala de aula, no trote, em grupos tutoriais, nas clínicas e hospitais
universitários e no atendimento ao paciente. E ocorre de muitas formas –
intimidação, desqualiﬁcação, humilhação, autoritarismo, discriminação
racial e de gênero são alguns exemplos.
Esta segunda questão não está desconectada da primeira – o perﬁl de
proﬁssional de saúde que é almejado por uma atenção à saúde mais
responsável socialmente. Tanto é que o que identiﬁcamos é um
antagonismo que não pode ocorrer: como o processo educativo de um curso
superior em saúde pretende formar proﬁssionais éticos e com uma melhor
visão da sociedade e das relações humanas para que possam produzir um
trabalho em saúde mais justo se, no cotidiano, como alunos, entre os
colegas e com professores e/ou pacientes da clínica universitária, este valor
moral, esta experiência da alteridade e a visão da diversidade cultural e
social são pouco problematizados, ignorados ou até mesmo injustamente
produzidos?
O que nos provoca estranhamento é a invisibilidade desta problemática
nas pautas das discussões das instituições educacionais de ensino superior
em saúde (VILLAÇA; PALÁCIOS, 2010). Ainda não existe uma política
universitária expressiva ou uma proposta pedagógica ou curricular que
abarque estas questões, que ocorrem cotidianamente no ambiente
universitário, e ainda são poucos os registros nas revistas e nos eventos

acadêmicos, o que nos faz concluir que este ainda não é considerado um
problema real.
A violência na formação em saúde, em determinadas situações, é
banalizada e até subliminarmente estimulada (VILLAÇA; PALÁCIOS,
2010) ou pedagogicamente legitimada como necessária à formação médica
(REGO, 2003; RIOS; SCHRAIBER, 2012). E, como são situações que
provocam sofrimento naqueles que as vivenciam como estresse mental,
desmotivação, sentimento de raiva, inferioridade, constrangimento
(CAVACA et al, 2010; MARQUES et al, 2012; PAREDES et al, 2010;
REGO, 2003; RIOS; SCHRAIBER, 2012), quando existem iniciativas
institucionais, estas são geralmente restritas a um serviço psicossocial para
onde as vítimas são encaminhadas. Tal como coloca Dejours (1999), em seu
livro sobre a banalização da injustiça social, o sofrimento apenas
desencadeia indignação e mobilização por mudança, quando se percebe este
sofrimento como resultante de uma injustiça. E, portanto, estamos no
campo da ética, não da psicologia.
Ao assumirmos que o sofrimento que ocorre no ambiente da educação
superior em saúde é provocado por relações, situações e contextos injustos,
e se nos propomos a analisar este ambiente de ensino a ﬁm de construir
caminhos de mudança, necessitamos explicitar que concepção de justiça
iremos utilizar para isto. Trata-se de uma concepção de justiça que sirva
como critério para identiﬁcar as desigualdades e as desvantagens que
provocam estas injustiças e que estabeleça uma estrutura conceitual para
colaborar com propostas teórico-metodológicas para uma ESS mais justa.
Conforme aﬁrma Amartya Sen (2011), precisamos ir além do nosso
senso de justiça para utilizar uma argumentação livre de nossos interesses
por benefícios pessoais e livre de juízos pré-concebidos ou preconceitos
locais, de forma que um diagnóstico da injustiça ou a identiﬁcação do que
poderia reduzi-la ou eliminá-la seja objetivo. Isso envolve a avaliação
crítica sobre os fundamentos nos quais os juízos sobre justiça se baseiam
(sejam liberdades, capacitação, funcionamentos, recursos, felicidade, bemestar etc.). Portanto, explicitar a concepção de justiça utilizada signiﬁca
escolher e justiﬁcar a escolha do fundamento no qual nos baseamos para
considerar algo justo ou injusto na ESS.
Percebemos algo como injusto na ESS quando existem desigualdades
no ambiente de ensino que provocam relações e contextos que excluem, que
oprimem ou que desconsideram o outro. Da mesma forma, podemos aﬁrmar

que a igualdade no ambiente de ensino exige relações que incluem, no
sentido de respeitar/considerar, igualmente o outro. Mas como
interpretamos essa demanda por igual respeito?
Respeitar signiﬁca agir para ampliar, manter (de forma segura) e não
prejudicar os funcionamentos de cada indivíduo. O respeito aos
funcionamentos básicos de um indivíduo é o foco desta concepção de
justiça a que estaremos denominando Perspectiva dos Funcionamentos
(DIAS, 2014) e que estaremos defendendo como a mais promissora para
uso na ESS, tal como buscaremos desenvolver neste capítulo. Para tanto,
iremos também utilizar as contribuições de autores que discorrem sobre
educação superior na abordagem da capacitação, com destaque para
Melanie Walker (2006). Tais autores, embora se digam teoricamente
vinculados à Perspectiva da Capacitação, enfatizam, de fato, os próprios
funcionamentos e não a liberdade para escolha dos mesmos. O aspecto da
liberdade não parece ser, em suas defesas, tão estruturante como se
apresenta para a Perspectiva da Capacitação, tal como proposta por Sen e
Nussbaum. De qualquer forma, apesar das diferenças teóricas que marcam
as duas Perspectivas, principalmente quanto ao foco da justiça, no caso
especíﬁco da educação superior, as divergências se tornam bem menos
relevantes do que em outros âmbitos, pois, aqui, o nosso público alvo se
caracteriza exatamente por serem já indivíduos capazes de deliberar e
realizar escolhas de forma “livre” e “racional”.

A Perspectiva dos Funcionamentos e o ensino superior
em saúde
A Perspectiva dos Funcionamentos traz uma possibilidade de valorar
como importantes na ESS aspectos que não estejam somente relacionados à
preparação para o trabalho em saúde, mas também ligados ao ﬂorescimento
humano, condizentes com os esforços que levem a uma sociedade mais
justa.
Ao nos referirmos, aqui, a uma sociedade mais justa, nos reportamos a
uma noção de igualdade relacional ou social, destacada por Wolff e DeShalit (2007), que apresenta uma relação de convergência com a
Perspectiva dos Funcionamentos. Os autores propõem uma visão social ou
relacional da sociedade, preconizam não olhar estritamente para como o
governo trata as pessoas, mas também para como as pessoas tratam umas as

outras. Enfatizam uma igualdade relacional a ﬁm de criar relacionamentos
menos autoritários entre as pessoas, evitando situações de opressão,
exploração, dominação e outras hierarquias maléﬁcas. A igualdade ou
desigualdade relacional é um fator que melhora ou piora as vidas
individuais, afetando seu senso de pertencimento à sociedade ou sua
conexão com os outros.
Dito isto, a igualdade relacional para a educação superior em saúde é
um ponto de partida para nossa discussão, que vai se centrar em dois
argumentos que se complementam:
1. A educação superior em saúde tem a responsabilidade de ampliar,
manter de forma segura e não prejudicar o desenvolvimento dos
funcionamentos dos alunos;
2. A educação superior em saúde faz parte da estrutura básica da
sociedade, tanto no que se refere à educação, quanto no que se refere à
saúde. O desenvolvimento dos funcionamentos na ESS deve estar sempre
conectado com as demandas sociais da saúde.
Ao aﬁrmarmos esta responsabilidade da educação superior em saúde
de ampliar, manter de forma segura e não prejudicar o desenvolvimento dos
funcionamentos dos alunos, temos um critério de justiça que traz um escopo
teórico que permite melhor reconhecer as desvantagens nas relações
interpessoais e os contextos que não permitem que os alunos desenvolvam
suas potencialidades ou ampliem os seus funcionamentos enquanto
indivíduos singulares.
Isto traz uma demanda diferente para os professores e para a
instituição educacional, que é o exercício de uma escuta apurada e
desenvolvimento de uma sensibilidade adequada (DIAS, 2014) para que
seja possível reconhecer a diversidade de alunos que compõem cada
processo educativo. Busca-se romper com a noção errônea que os recursos
oferecidos pela ESS devam ser iguais, uma vez que não funcionam da
mesma forma para todos os alunos.
E este exercício de reconhecimento da diversidade e das desvantagens
ou contextos injustos precisa fazer parte do projeto pedagógico para a
formação em saúde, de forma que os alunos ampliem seus funcionamentos
como resultado deste processo educativo.
O nosso enfoque ao discorrer sobre funcionamentos e ESS vai ao
encontro daquele proposto por Melanie Walker (2006), ao discorrer sobre
capacitação e pedagogia na educação superior. Para a autora, o papel da

educação superior se estende para além do papel do professor, pois envolve
não apenas quem ensina, mas especialmente quem é o foco desse ensino – o
aluno – sem separar o que é ensinado – o currículo – do contexto no qual
este ensino ocorre.
A especiﬁcidade da ESS também envolve cuidado em saúde nas
clínicas e hospitais universitários, o que torna esta temática ainda mais
relevante nos aspectos éticos que se acrescentam.
Neste espaço relacional, onde o poder circula e as estruturas sociais e
institucionais penetram, existe para a educação superior sempre a
possibilidade de reproduzir desigualdades culturais e sociais e relações de
poder opressoras. Há, assim, uma necessidade de reunir esforços para que
isto seja transformado, o que ocorrerá se a pedagogia da educação superior
promover valores éticos como algo tão central quanto o desenvolvimento de
conhecimento e habilidades técnicas. (WALKER, 2006).
As experiências na educação superior ajudam a moldar como nos
reconhecemos e o que acreditamos que possamos fazer. Respostas a
questões práticas sobre que conhecimento ensinar, usando que pedagogia e
para quem, expressam julgamentos sobre que aspectos das formas de vida
social existentes deveriam ser reproduzidos ou transformados para preparar
os alunos. (WALKER, 2006).
Inversamente, questões sobre como a sociedade pode se tornar mais
igualitária também tomam forma como questões educacionais sobre os
conhecimentos, atitudes e habilidades que a participação nas formas
avançadas de vida social requer. São questões que passam a fazer parte da
aprendizagem do aluno, pois não desvinculamos uma pedagogia de
conhecer e saber de uma pedagogia de ser e fazer, numa visão da
aprendizagem que reúne um projeto ontológico e um projeto
epistemológico. (WALKER, 2006).
É neste caminho em que se integram conhecer, agir e ser que
entendemos que todas as escolhas pedagógicas, curriculares e políticoinstitucionais têm o potencial de ajudar a ampliar os funcionamentos dos
alunos da ESS. O ambiente de ensino faz parte destas escolhas através das
relações entre alunos, entre alunos e professores e entre estes e os
pacientes/usuários.
Por exemplo, funcionamentos relacionados à conﬁança, autorrespeito,
relações éticas e convivência com a diversidade podem ser considerados

básicos para os alunos da formação em saúde. E, se assim for, é necessário
buscar caminhos pedagógicos e político-institucionais para ampliá-los.
Por outro lado, se o ambiente de ensino não só não é propício para esta
ampliação, mas atua ainda como a causa dos prejuízos a estes
funcionamentos, como, por exemplo, numa relação professor-aluno
abusiva, um ambiente de clínica universitária que desrespeita o paciente e
práticas entre os alunos preconceituosas e opressoras, não podemos chamar
isto de educação e muito menos qualiﬁcá-la como “superior”.
O segundo argumento coloca a educação superior em saúde como
parte da estrutura básica da sociedade tanto em sua função na educação
quanto na saúde. Utilizo os elementos teóricos expostos por John Rawls, em
“Justiça como equidade: uma reformulação” (RAWLS, 2003), ao descrever
a ideia da estrutura básica da sociedade como o modo pelo qual (i) as
principais instituições políticas e sociais interagem compondo um sistema
de cooperação social e (ii) distribuem direitos e deveres básicos e
determinam a divisão das vantagens provenientes da cooperação social no
transcurso do tempo.
A educação e a saúde são partes essenciais desta rede da estrutura
básica da sociedade. Um processo educativo, que terá como resultado a
formação de proﬁssionais em saúde, tem um papel duplo para reforçar a
possibilidade de se ter na saúde e na educação objetos de uma concepção
distributiva de justiça.
Conforme coloca Rawls (2003), os efeitos da estrutura básica da
sociedade sobre as metas, as aspirações e o caráter dos cidadãos, bem como
sobre suas oportunidades e capacidades de potencializá-las ao máximo, são
profundos e estão presentes desde o início da vida. Assim, a universidade
tem a responsabilidade de tratar das condições injustas que podem vir a se
estabelecer no processo educativo, pois uma parte da estrutura básica, neste
caso a educação, que tem como uma de suas instituições a formação de
indivíduos que serão potenciais produtores e distribuidores de justiça em
outras instituições da estrutura básica da sociedade, neste caso especíﬁco,
na saúde, não pode ser compatível com condições injustas ao longo desta
formação. Pelo contrário, é dever da universidade buscar promover uma
ampliação das discussões em torno desta temática para que as relações
respeitosas, a diversidade social, racial, de gênero e cultural, bem como as
políticas equitativas, constituam um processo vivenciado de forma positiva

e transformadora entre alunos, entre alunos e professores e, também, com
pacientes das clínicas universitárias.

A diversidade positiva na pedagogia da educação
superior em saúde
Um primeiro espaço de reﬂexão, neste sentido, é a convivência com a
diversidade no contexto acadêmico, seja racial, cultural, socioeconômica,
religiosa, de identidade de gênero, de acessibilidade, entre outras. Para que
os alunos avancem no lidar positivamente com esta diversidade, esta precisa
ser entendida como parte do processo educativo dos alunos, como inerente
à formação em saúde.
Para isso, é necessário exercitar uma pedagogia inclusiva e mais
centrada nos alunos – e nas relações que aí se estabelecem. Isto exige que
os professores desenvolvam uma escuta apurada e uma sensibilidade para
perceberem como podem auxiliar no desenvolvimento dos funcionamentos
de seus alunos, atendendo a demandas, em muitos casos bastante
individuais, provenientes de histórias de vida as mais diversas (DIAS,
2014).
Ao longo do texto, traremos alguns exemplos retirados de minha
própria experiência no processo de ensino e aprendizagem em saúde, como
aluna ou como professora de graduação, ou extraídos de estudos empíricos
já realizados.
Exemplo 1
Um aluno estrangeiro, de Cabo Verde, um dos poucos negros do curso
de odontologia de uma universidade pública brasileira. Ao longo de todo o
curso, o aluno se manteve à margem tanto de um processo de socialização
quanto do processo de ensino-aprendizagem. Nas aulas, em sua maioria
expositivas, mantinha-se calado e sentado no canto da sala. Apesar de seu
país ser de língua portuguesa, tinha diﬁculdades em se comunicar em
função do uso diferente da língua entre os países. Evitava apresentar
seminários e, quando não era possível, sentia constrangimento por estar
expondo suas diﬁculdades para a turma e para o professor. Os colegas de
turma praticamente ignoravam sua presença e não percebiam que estavam
tendo uma prática excludente no aspecto de socialização da turma. Por sua
vez, os professores também não identiﬁcavam esta problemática ou, se

percebiam, consideravam que não era uma questão a ser trabalhada no
processo educativo em saúde ou que não havia o que ser feito.
Na mesma turma, havia uma aluna peruana, que apesar de não ter
problemas de socialização, apresentava muitas diﬁculdades com a língua.
Ela se esforçou muito mais que todo o restante da turma para conseguir
passar nas disciplinas, mas mesmo assim foi reprovada em algumas e
perdeu o período. Os professores não identiﬁcavam alguma necessidade de
atenção diferenciada para esta aluna, uma vez que, para eles, era um
problema somente dela buscar solucionar sua diﬁculdade.
Um outro aluno, também estrangeiro, da Guatemala, branco e
proveniente de uma classe social alta, teve oportunidade de se preparar bem
para essa experiência de estudar no exterior. Expansivo e articulado, não
teve grandes problemas com o curso. Os colegas de turma gostavam de
ouvi-lo falar sobre sua cultura, sobre os aspectos sociais e sobre como era a
odontologia em seu país. Se destacava em apresentações de seminários, até
porque usava o fato de ser de outro país para estabelecer comparações mais
amplas. Apesar de não ter tido nenhuma colaboração dos professores nesta
interação, tanto o aluno estrangeiro quanto seus colegas tiveram sua
formação enriquecida por essa troca.
As três histórias partem de algo em comum: todos ﬁzeram o mesmo
curso, na mesma época, em um país estrangeiro. Entretanto, tiveram
experiências completamente diferentes.
Os dois primeiros tiveram experiências negativas. O de Cabo Verde
acumulava algumas desvantagens, o que o deixou mais vulnerável à
exclusão e ao constrangimento ao longo da formação. A segunda, peruana,
tinha muito mais disposição ao estudo que outros colegas, mas, ainda assim,
não conseguia igualar seu desempenho aos deles.
O que a Perspectiva dos Funcionamentos propõe é considerar as
diferenças especíﬁcas para que os funcionamentos sejam ampliados a partir
do que cada experiência concreta requer. Assim, ao invés de deixar que tais
possíveis barreiras se tornem restrições ao desenvolvimento pleno dos
funcionamentos dos alunos em questão, uma prática pedagogicamente justa
deverá incluir (considerar/respeitar) estes estrangeiros, se esforçando para
que possam desenvolver seus funcionamentos da melhor forma possível.
Ao mesmo tempo, a presença dos alunos estrangeiros deverá reforçar, para
os colegas, uma exigência dirigida também aos professores e às instituições,
a de aprender a lidar com as diferenças. Tarefa que, por sua vez, exigirá

uma escuta apurada, a prática de um certo teatro imaginativo, um exercício
de se colocar no lugar do outro, por vezes tão diferente, e experimentar as
suas vivências (DIAS, 2014), ampliando, assim, os funcionamentos para a
uma melhor formação em saúde.
Nussbaum (2010), ao discorrer sobre os funcionamentos para a
educação superior, enfatiza a necessidade de desenvolver nos estudantes a
capacidade de ver o mundo do ponto de vista de outras pessoas. Isto é o que
demonstra a experiência do terceiro aluno, da Guatemala, que, por ter
facilidade de interação, conseguiu levar seu olhar “estrangeiro” para os
colegas, que tiveram como desenvolver este funcionamento descrito por
Nussbaum (2010). Aﬁnal, esta tem sido uma demanda para o futuro
proﬁssional de saúde: saber enxergar o outro de forma verdadeira, sabendo
reconhecer suas necessidades reais.
Exemplo 2
Em um relato de uma professora de enfermagem de uma universidade
pública, colhido para um curta-metragem (A desUni-versidade, 2013),
existe referência à diﬁculdade de professores e da própria política
institucional de lidar com alunos com deﬁciências físicas, uma vez que
assumem julgamentos a respeito dos alunos, motivados por ideias préconcebidas sobre quais as competências “físicas” são necessárias para que o
aluno termine sua formação e se torne um proﬁssional de saúde. No relato,
a entrevistada exempliﬁca, com sua própria experiência como aluna, que,
por uma malformação na mão, foi submetida a um julgamento de
professores para que fosse avaliado se ela poderia dar continuidade ao curso
de enfermagem ou não. Ao ter o apoio de uma única professora que, após
isto, foi sua referência de educadora ao longo do curso, conseguiu não só se
formar, mas se tornar uma enfermeira obstetra que acumulou muitos partos
de sucesso ao longo da carreira. Em sua experiência como professora
universitária de uma escola pública, continua ainda hoje assistindo a
incapacidade dos professores em lidar com a diferença. Descreve um caso
de uma aluna que passou por uma condição similar, a de ter sua condição
física como determinante para que os professores pudessem julgar suas
capacidades para concluir sua formação. A entrevistada menciona, ainda,
outro caso, o de uma aluna que sofreu constrangimento ao longo de toda
sua graduação, por parte de alunos e professores, por ter uma deformidade
facial.

Muitas vezes, os funcionamentos dos alunos serão tão singulares e
suas potencialidades tão diversas, ou o que eles tem a contribuir neste
processo de ensino e como futuros proﬁssionais tão novo, que nos resta
apenas, enquanto professores, buscar agir de forma a ampliar seus
funcionamentos, ao invés de tentar impor-lhes competências e habilidades
padronizadas e exigidas pela proﬁssão como um pacote pronto a ser
entregue a quem é supostamente habilitado para recebê-lo.
Além disso, nos preocupa o quanto a limitação dos professores em
lidar com o diferente é reproduzida pelos alunos que, mesmo no interior de
uma universidade como alunos de um curso da saúde, não só não têm a
oportunidade de aprender com as diferenças (ampliando seus
funcionamentos para a ESS), como também podem aprender a lidar de
forma negativa, em um aprendizado permeado por um cenário de exclusão
e preconceito (prejudicando seus funcionamentos como alunos de um curso
da saúde).
Nesta lógica que promove a diversidade como um processo vivenciado
de forma positiva, assuntos como homofobia, racismo e sexismo precisam
fazer parte do currículo na formação em saúde nos processos pedagógicos,
onde, sem dúvida, é válido estabelecer momentos de debates, ﬁlmes e
discussões de texto. A proposta aqui colocada é que esta temática precisa
ser trabalhada com os alunos em uma perspectiva na qual estes não sejam
encarados como temas externos, ou seja, distantes da realidade dos alunos.
Enquanto alunos da saúde, não somente encontramos esta problemática na
própria comunidade acadêmica, como nos ambientes de ensino em que está
inserido o trabalho em saúde: as clínicas e hospitais universitários. Temos
dúvidas se os professores sabem respeitar os direitos de uma transexual de
ser chamada pelo nome social e ter sua privacidade respeitada de acordo
com sua escolha, e temos mais dúvida ainda se este tema é incluído e
debatido na formação em saúde.
A formação superior é um espaço privilegiado para a reﬂexão e as
transformações no sentido de uma igualdade social, para que estas injustiças
sociais não se tornem objeto de diversidade negativada pelo próprio ensino
superior, ou seja, um espaço em que isso exista e cresça a ponto de
inﬂuenciar a formação do aluno. Consideramos que a própria banalização
desta temática pelos cursos da saúde já atua em detrimento do valor da
diversidade na formação. A isso chamamos de prejuízo aos funcionamentos
dos alunos.

Debates a este respeito são geralmente atribuídos aos cursos de
ciências humanas ou se restringem ao movimento estudantil e não alcançam
a formação em saúde. Entretanto, é necessário enfatizar que, na formação
superior, também aprendemos formas de ser e agir, além de conhecer e
saber. Tal construção de identidades, que reúne ser/agir e conhecer/saber,
será sempre determinante nas escolhas valoradas pelos alunos e, mais tarde,
pelos proﬁssionais de saúde.
Saindo da formação e adentrando o trabalho em saúde, reproduz-se o
que não foi transformado na época adequada. Isso é o que nos mostram
alguns estudos a respeito de discriminação, preconceitos e diﬁculdades em
lidar com as especiﬁcidades sociais nos serviços de saúde. Em um estudo
(LEAL; GAMA; CUNHA, 2005) com quase 10 mil mulheres que tinham
acabado de ter ﬁlhos em maternidades públicas e privadas, independente de
escolaridade e classe econômica, as negras foram prejudicadas tanto no
atendimento durante a gravidez, com menor número de consultas, falta de
exames e informações importantes, quanto no parto, com menos anestesia
no parto normal e menos permissão de acompanhante no pós-parto. Outros
trabalhos (CERQUEIRA-SANTOS et al, 2010; KALCKMANN et al, 2007;
OLIVEIRA et al, 2012) relataram questões similares de preconceito racial
no atendimento médico e indicam desigualdades de gênero, idade, de classe
e de expressão sexual e atendimento discriminatório a portadores do HIV,
especialmente se o portador de HIV reúne laços identiﬁcatórios de raça ou
de identidade de gênero, o que o deixa ainda mais vulnerável à
estigmatização.

Relação professor-aluno na formação em saúde
Além dos aspectos curriculares e pedagógicos, um cenário de respeito,
igualdade e reconhecimento para o ambiente de ensino também faz parte do
processo de aprendizagem e a principal matriz de interação para a
concretização deste cenário ocorre entre professores e alunos.
(NUSSBAUM, 2006).
Rego (2003) chama a atenção para os problemas que emergem da
relação professor-aluno nas escolas médicas. Não é raro o desnível de poder
característico desta relação se transformar em abuso, situação em que os
alunos se sentem impotentes. O excesso de autoritarismo e a violência
verbal se tornam práticas comuns e, por vezes, até consideradas partes da

formação, “justiﬁcadas” pelo argumento de que assim se prepararia melhor
o aluno para a vida proﬁssional, já que a carga emocional de trabalhar com
vida e morte é grande. Rios e Schraiber (2012) identiﬁcam uma relação
pedagógica de onipotência do professor, caracterizada por um clima de
competição entre professor e alunos, com intimidação, agressividade do
professor diante de um questionamento do aluno e perseguição da
ignorância do aluno, para que ao professor seja garantida a última palavra.
Essa “pedagogia do medo” interfere diretamente no funcionamento
dos alunos relacionado à conﬁança e disposição para aprender. Conforme
coloca Nussbaum (2001), o medo acaba sendo uma barreira para o
aprendizado e para a conﬁança na nossa habilidade de aprender. Quando
nos sentimos intimidados, hostilizados ou humilhados, não aprendemos
bem; além disso, estes são sentimentos reforçados como mecanismos de
controle social, garantindo certas relações de poder e valor intelectual nas
pedagogias da educação superior.
Todas as relações que oprimem, humilham, constrangem e
desqualiﬁcam os alunos e os pacientes prejudicam funcionamentos que
podem ser considerados básicos para a ESS. Para exempliﬁcar, podemos
tomar como referência a lista de funcionamentos para a educação superior,
elaborada por Walker (2006), para destacar alguns que poderão ser
diminuídos nesta relação: integridade emocional, respeito e
reconhecimento, disposição para o aprendizado e relações sociais
colaborativas.
Por outro lado, na relação professor-aluno em que o professor toma
como parte do papel do processo educacional assegurar e ampliar estes
funcionamentos, a ESS estará vivenciando um processo educativo
condizente com a busca de uma igualdade relacional no ambiente de ensino.
Esta igualdade relacional colabora na formação de alunos conﬁantes e com
maior capacidade de converterem os recursos que eles têm em
funcionamentos valorados para a construção de suas identidades ao longo
de todo processo educativo.
Em contraponto a uma relação pedagógica baseada na onipotência do
professor, Rios e Schraiber (2012) identiﬁcaram outra categoria de
respostas baseadas na construção de vínculo entre professor e aluno. O
depoimento de uma aluna expressa que esta relação signiﬁcou
reconhecimento de sua identidade e ela se percebeu como parte importante
do processo, o que não havia ocorrido até então, e isso transformou o

signiﬁcado de sua formação. Este é um exemplo a que podemos chamar de
uma educação superior em saúde baseada na ampliação dos funcionamentos
dos alunos.
Neste sentido, são aspectos considerados centrais na pedagogia a
participação e a integração, mas não a vergonha ou a exclusão. A
participação e a integração envolvem processos de desenvolvimento
educacional dos indivíduos em comunidades de aprendizagem nas quais
ganhar conhecimento e construir identidades positivas nos estudantes
andam juntos (WALKER, 2006).
A comunidade acadêmica tem avançado nos esforços para transformar
essa prática pedagógica e melhorar o ambiente de ensino, como por
exemplo, as metodologias ativas de aprendizagem, especialmente no que
tange a um ambiente de ensino que seja mais favorável à formação ética e
moral dos estudantes (REGO; SCHILLINGER, 2011). As medidas mais
comuns são a diversiﬁcação de cenários de ensino-aprendizagem, a inclusão
da bioética no currículo, a realização de aulas em grupos menores e, mais
recentemente, a introdução de técnicas relacionadas à resolução de conﬂitos
morais em situações concretas, com o objetivo de promover aprendizados
relacionados à construção de uma competência moral cognitiva.
Diante destes esforços, reconhecemos avanços que são necessários
para a formação em saúde, que podem ser facilitadores e importantes
instrumentos pedagógicos usados para auxiliar na transformação de
relações entre alunos e professores. É preciso lembrar, contudo, que estas
técnicas não garantem uma automática relação de respeito e vivência
positiva da diversidade para a ampliação dos funcionamentos.
Quando aﬁrmamos que a ESS tem a responsabilidade de ampliar os
funcionamentos dos alunos, não estamos nos referindo apenas a seu
desenvolvimento, que depende de um processo de aprendizado resultante de
uma técnica pedagógica com objetivos deﬁnidos e métodos delineados.
Aﬁrmamos que o processo educativo deve assegurar o respeito à
integridade funcional dos alunos em todas as práticas propostas como
inerentes à ESS, sejam elas metodologias ativas ou não. É preciso aprimorar
as relações pedagógicas de forma a ampliar funcionamentos como, por
exemplo, o estabelecimento de vínculos de conﬁança, o reconhecimento, a
disposição para aprender, o estabelecimento de relações sociais de simetria,
entre outros, que poderão ser identiﬁcados como importantes para a
construção da identidade dos alunos.

Uma vez que a saúde é uma parte importante da estrutura básica da
sociedade, o pensamento crítico e a responsabilidade social passam a
integrar, também, a lista de funcionamentos que precisam ser promovidos
nos alunos para que a formação em saúde seja condizente com uma noção
distributiva de justiça mais inclusiva e equitativa. Neste sentido, a escolha
pedagógica deve estar alinhada a um objetivo mais amplo que se funde com
a própria missão social da formação em saúde.

Relação de alunos e professores com usuários do SUS
Tem sido uma prática desejável que as escolas da saúde realizem a
integração ensino-serviço através de disciplinas que desenvolvem trabalho
de campo na atenção básica ou outros contextos sociais e institucionais.
Desta forma, crescem as atividades de acompanhamento de equipes de
saúde da família em visitas domiciliares, ou em encontros com grupos de
antitabagismo, hipertensão e diabetes, entre outros, ou, ainda, por exemplo,
em visita a uma instituição de apoio a usuários de drogas. Esta
diversiﬁcação de cenários de aprendizagem traz outras exigências para a
relação professor-aluno-usuários, cujos elementos interagem também com
os proﬁssionais destas unidades, com as casas dos usuários, com os
aparelhos sociais da comunidade, com os grupos de apoio e trabalho das
unidades. Não nos aprofundaremos nesta questão como seria necessário,
pois são muitas as discussões a serem feitas, mas queremos chamar a
atenção inicialmente para o fato de que os professores que trabalham com
os alunos nestes cenários devem ter consciência de que de tais relações
emergem a todo momento, situações que envolvem aspectos éticos, relações
em que é preciso exercitar constantemente a escuta, a compreensão da
demanda que o outro traz (alunos, usuários, proﬁssionais) e reavaliar suas
atitudes.
Vejamos um exemplo. Em uma reunião entre professores que fazem
trabalho de campo, uma professora relatou que levou um grupo de alunos
de um período inicial de um curso de Medicina para observar meninos de
rua em uma praça. Os alunos, após a prática, expressaram para a professora
um imenso constrangimento com tal situação. A professora achou
engraçado e atribuiu esse constrangimento a uma possível falta de preparo
dos alunos em lidar com a situação, uma vez que, segundo ela, eles são
preparados para sempre intervir e que, por não saberem somente observar,

ﬁcaram constrangidos. Neste caso especíﬁco, observamos, então, que, ao
invés de ouvir seus alunos para reavaliar sua própria prática, a professora
interpretou todo a situação com base em suas convicções previamente
estabelecidas, encerrando-se, portanto, em seu próprio universo de razões.
Um outro exemplo demonstra uma atitude diferente. Os alunos foram
levados a uma visita domiciliar. A família recebeu muito bem, mas a
professora percebeu que os alunos ﬁcaram constrangidos nesta visita. No
encontro seguinte, a professora abriu uma discussão com os alunos a esse
respeito, durante a qual eles revelaram que ﬁcaram com vergonha de estar
naquela casa, pois eram um grupo grande de alunos (aproximadamente
seis). Na problematização, a professora se manteve aberta a essa crítica e
construiu, junto com os alunos, uma nova prática de visita domiciliar,
valorizando a sensibilidade deles como essencial ao trabalho em saúde e
reconhecendo sua própria insensibilidade na visita. A partir de então, os
alunos passaram a se sentir possuindo maior poder de decisão e a se
reconhecer mais integralmente como parte do processo, o que contribuiu
para uma transformação efetiva do trabalho de campo com o grupo.
As escolhas sobre em que práticas incluir os alunos, como fazê-las e
qual o objetivo que queremos atingir com isso irão determinar o quanto os
alunos e os usuários estão sendo respeitados. Devemos nos questionar, por
exemplo, sobre tudo o que implica levar os alunos a uma visita domiciliar
de uma família extremamente miserável. O que implica para essa família?
O que implica para esses alunos? O quanto os professores estão preparados
para problematizar questões de humanidades com os alunos na
profundidade que a prática exige? O quanto poderemos contar com as
equipes de saúde para essa problematização?
Não temos dúvida de que o trabalho de campo na atenção básica,
acompanhado de professores, é muito válido, entretanto queremos chamar
atenção para a noção errônea de que os funcionamentos dos alunos serão
automaticamente ampliados a partir dessas vivências, como se fosse algo
dado por si. Uma pedagogia pautada na Perspectiva dos Funcionamentos
exige que tenhamos uma escuta apurada e sensibilidade para avaliar os
indivíduos em cada situação concreta, e as singularidades de cada um, em
contextos próprios (DIAS, 2014).
Quanto às questões que surgem nos atendimentos universitários
tradicionais, Rego (2003) descreve situações de desrespeito com os
pacientes relacionadas a diversos aspectos, que ele chama de “pequenas

grandes maldades na prática proﬁssional” (REGO, 2003, p. 153). Traz
depoimentos de alunos que presenciaram maus-tratos com pacientes
alcoolizados e associa esta prática com o preconceito social.
O status do professor universitário e “doutor” na sociedade ainda o
coloca em uma condição social de poder que, se utilizado de forma
maléﬁca, pode aumentar ainda mais estas desigualdades. Não é raro
conviver com um tratamento do paciente pobre como se este fosse
ignorante e culpado por suas mazelas, um paciente que está dentro de um
hospital universitário servindo para o ensino da medicina, o que Rego
(2003) descreveu como “coisiﬁcação do ser”. Um paciente negro
alcoolizado e morador de rua acumula desvantagens suﬁcientes para ser
vulnerável no ambiente de ensino em saúde. Ele pode vir a ser hostilizado
no atendimento clínico pelos próprios professores e na frente dos alunos
que, ou sentem repulsa a este comportamento do professor e ﬁcam
constrangidos, ou o recebem como algo a ser reproduzido, como parte deste
status social de poder. Situações como esta, quando se veriﬁcam, são
injustas na e para a sociedade e, portanto, não deveriam ocorrer no
ambiente de ensino universitário, nem deveriam ser permitidas pela
instituição educacional. Como coloca Walker (2006), a educação precisa ser
uma força promotora de oportunidades e de justiça social ao invés de servir
para agravar o acúmulo de privilégios.
Situações onde identiﬁcamos ocorrência de tratamentos injustos são
extremamente nocivas tanto para os pacientes, que acumulam ainda mais
desvantagens ao estarem expostos a maus-tratos, quanto para os alunos, que
são levados a conviver com práticas que restringem, ao invés de ampliar,
sua percepção moral do outro. Pacientes e alunos têm, assim, suas
possibilidades de realização diminuídas. A identidade pessoal e proﬁssional
que está sendo construída neste processo de formação é permeada por
preconceitos, alienação e pela supressão da alteridade.
É importante enfatizar que na universidade não aprendemos apenas
anatomia, ﬁsiologia e patologia, mas também aprendemos (ou deveríamos
aprender) formas de ser (WALKER, 2006). Ampliamos nossa percepção do
mundo e aprendemos a ser justos e generosos.

Os caminhos para conhecer os funcionamentos na
educação superior em saúde

A Perspectiva dos Funcionamentos fornece como estrutura
metodológica para a ESS a inclusão das vozes dos alunos no processo
pedagógico. Estas atuam como testemunhos ou dados expressivos para o
reconhecimento dos funcionamentos que devemos valorizar.
O primeiro caminho que enfatizamos ao longo do texto é o de incluir
no processo pedagógico essa escuta apurada, esse exercício imaginativo de
se colocar no lugar do outro, sejam alunos, sejam pacientes / usuários
(DIAS, 2014).
Um outro caminho que complementa o primeiro é utilizar um método
sugerido por Walker (2006), o da construção de uma lista de
funcionamentos através de um método de participação ampliada. São listas
construídas através de entrevistas, grupos focais e diários dos alunos, em
que representantes dos envolvidos no processo educativo são ouvidos e
convidados à discussão (como alunos, professores e coordenadores). A
construção e utilização destas listas nos cursos da saúde é uma proposta que
necessita ser testada e ajustada empiricamente.
A lista de funcionamentos deverá ser multidimensional a ﬁm de servir
apenas como uma referência para ampliar a percepção dos professores
sobre os possíveis funcionamentos valorizados no processo educativo em
questão.
São nas microinstâncias cotidianas de interação na educação superior
em saúde, entre o processo de ensino e aprendizagem e o ambiente onde ele
se dá, que as identidades dos estudantes são formadas e seus
funcionamentos ampliados ou reduzidos. Como vimos, a educação superior
em saúde é parte da estrutura básica da sociedade, tanto no âmbito da saúde
como no da educação. Neste sentido, o objetivo de permitir e promover a
ampliação dos funcionamentos dos estudantes da área da saúde deverá ser
compreendido como parte constitutiva de uma proposta geral concebida
para a formação de cidadãos em uma sociedade justa, nas esferas da saúde e
educação. Para ambas, almejamos uma igualdade de respeito ou
consideração, a qual vinculamos o papel da própria Universidade, na e para
a sociedade. Mas, para isso, temos que trazer à superfície e incluir em pauta
o que está velado ou banalizado nos fóruns acadêmicos convencionais e,
dando voz a todos os concernidos, caminhar rumo a um futuro eticamente
mais promissor.
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Capítulo VIII
Funcionamentos básicos desenvolvidos
em grupo virtual sobre esquizofrenia
59
Vera Cecília Frossard
60
Maria Clara Dias
Este trabalho analisa grupos de ajuda mútua na Internet sobre doenças,
criados por pacientes e/ou seus familiares. Nestes espaços de interação, o
conhecimento prático gerado a partir da experiência com a doença torna-se
repertório de vida compartilhado entre pares e tem o efeito de
empoderamento da pessoa que convive com a doença. Para analisar o novo
fenômeno, empreendemos estudo de caso em um grupo virtual sobre
esquizofrenia. A partir das conversações estabelecidas no grupo virtual,
procuramos identiﬁcar os funcionamentos básicos realizados e demandados
pelos usuários. Este capítulo é derivado da tese de doutorado intitulada Viver
com esquizofrenia: estudo de caso em uma comunidade virtual
(FROSSARD, 2015).
Uma das maiores inovações das Tecnologias da Informação e
Comunicação é permitir que pessoas que não se conhecem possam
estabelecer contato por aﬁnidades e interesses. Nunca uma mídia ofereceu
voz ao cidadão em escala global. Desta maneira, o doente, suas
considerações sobre a doença e sensações do corpo, circunscritas ao domínio
privado desde a era moderna, participam do espaço público de forma
irruptiva, por meio das narrativas sobre doença nos vários espaços de
comunicação digital. Tais espaços oferecem novos horizontes de interação
entre as pessoas, bem como acesso ao conhecimento cientíﬁco. Eles são
fontes de informação e apoio entre pares para além das fronteiras
geográﬁcas. Ali, as pessoas encontram alguma motivação comunicacional
para questões e problemas sobre os quais os sistemas de saúde parecem não
oferecer respostas satisfatórias. Analisá-los é lançar luz e foco sobre como
pacientes utilizam a Internet para comunicação entre pares, quais os efeitos

dessas interações e como o sistema público pode tirar vantagem da Internet
para o atendimento integral aos pacientes.
A abordagem dos funcionamentos, apresentada neste livro, estará sendo
utilizada por fornecer um referencial teórico mais adequado às questões da
equidade e integralidade em saúde para grupos de pacientes com
necessidades especiais e especíﬁcas. Ela convoca nossa atenção para a
avaliação detalhada dos problemas que impactam grupos e pessoas em
desvantagem, visando identiﬁcar e promover as condições necessárias para
que os mesmos possam viver com mais dignidade.
A pesquisa empírica a ser apresentada neste capítulo buscou analisar os
funcionamentos básicos que um grupo virtual desenvolve ou aprimora para
seus membros: pessoas em sofrimento psíquico e cuidadores. Da pesquisa,
surgiram algumas questões que serão aqui apresentadas, como a formação de
identidades a partir da doença, uma bioidentidade; a geração de um tipo de
conhecimento prático, subjetivo, adquirido a partir da experiência com a
doença; a existência de movimentos atuais de pacientes que se apropriam do
conhecimento cientíﬁco para fazerem valer suas demandas em saúde. Ao
ﬁnal, apontaremos as possíveis contribuição a serem fornecidas pelo o SUS,
no contexto deste imenso e efervescente universo digital de trocas entre
pacientes.

A Perspectiva dos Funcionamentos
As teorias da justiça se dedicam a buscar princípios de igualdade para
nortear a promoção de uma sociedade mais equânime e justa. Vimos neste
livro algumas teorias que buscam promover formas de distribuição de bens e
recursos, outras que se baseiam na noção de bem-estar e vertentes voltadas
para o exercício da liberdade. A perspectiva da justiça aqui defendida está
focada na igual consideração dos funcionamentos que “sob o ponto de vista
da constituição da identidade do próprio indivíduo, devem ser reconhecidas
como básicos ou fundamentais” (DIAS, 2015, p. 49). Esta abordagem
pressupõe, portanto, que possamos identiﬁcar, através de investigações
empíricas, o que para cada grupo ou indivíduo possa ser dito básico ou
fundamental. Neste capítulo, pretendemos apresentar o resultado desta
investigação realizada em um grupo virtual sobre esquizofrenia.
Mas como saber, no caso de indivíduos que vivenciam condições que
afetam a própria capacidade de verbalização, quais seriam seus
funcionamentos básicos? O caminho apontado pela Perspectiva do

Funcionamentos é o da escuta e percepção aguçada e uma especial
atenção às circunstâncias singulares vivenciadas por cada indivíduo. Os
sentimentos de empatia e simpatia podem colaborar neste processo: a
simpatia tende a superar diﬁculdades pela identiﬁcação com o outro; a
empatia tenta superá-las na busca por prestar atenção ao outro, em seus
próprios termos (SENNET, 2012).
No campo da Bioética, a Perspectiva dos Funcionamentos assume o
papel de uma Perspectiva de Justiça que busca promover a equidade e
cuidado integral, como base na realidade concreta de grupos e indivíduos.
Incorporando ao universo da justiça indivíduos incapazes de realizar
escolhas e construir uma concepção uniﬁcada de si, torna-se, portanto, uma
perspectiva efetivamente mais inclusiva.
No livro Disavantage, Wolff e De-Shalit (2007) mencionam
funcionamentos que são cluster, isto é, que conformam um aglomerado de
outros funcionamentos, seja promovendo-os – neste caso, designados
funcionamentos férteis – ou inviabilizando o desenvolvimento de outros
funcionamentos, gerando, o que denominam, desvantagens corrosivas. Neste
sentido, os autores sugerem que pesquisas empíricas sobre justiça veriﬁquem
a rede de inﬂuência entre os diversos funcionamentos, de forma a detectar
desvantagens perpetradas pelo tempo ou gerações. Essa situação de
desvantagem crônica é, então, designada como aglomerado dinâmico de
desvantagem.
A pesquisa empírica realizada neste trabalho buscou saber através dos
próprios sujeitos, indivíduos em sofrimento psíquico e cuidadores, o que
necessitam para uma vida melhor, em seu o dia a dia com a esquizofrenia.
Apesar da diversidade de indivíduos ouvidos, algumas demandas foram
recorrentes: o combate ao estigma social, melhores condições de vida, com
renda e trabalho. O estigma impede funcionamentos básicos, como circular
livremente no espaço público, o reconhecimento social e o sentimento de
pertencimento a uma comunidade. Identiﬁcamos neste grupo de pessoas um
aglomerado dinâmico de desvantagem. O grupo virtual, de alguma forma,
compensa essas desvantagens ao desenvolver funcionamentos que são
cluster, que, encadeados, inﬂuenciam outros funcionamentos, como veremos
a seguir.

Resultados

Analisamos um grupo virtual sobre esquizofrenia cujos membros são
pessoas em sofrimento psíquico, cuidadores (geralmente familiares),
proﬁssionais de saúde e outras pessoas interessadas pelo tema.
O grupo virtual foi criado, em 2004, pela Associação Brasileira de
Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia (ABRE), com sede em
São Paulo. A ferramenta de comunicação do grupo é uma lista de discussão
que pertence ao Yahoo (Yahoo Grupos).
A ABRE é uma associação sem ﬁns lucrativos que congrega familiares,
amigos e pessoas em sofrimento psíquico. Sua missão é dar apoio e
combater o estigma da doença. A associação nasceu de projeto mundial de
combate ao estigma da esquizofrenia chamado Open the Doors.
A pesquisa visou analisar os efeitos do grupo virtual na gestão da vida
com a doença, por meio de revisão bibliográﬁca e estudo de caso. O estudo
de caso é adequado para fenômenos emergentes, quando não existem muitos
estudos já realizados. A escassez de estudos sobre grupos virtuais com
portadores de esquizofrenia no Brasil e no mundo foi uma das motivações
para a escolha do tema. Portadores de esquizofrenia sofrem com o estigma
social e são caracterizados pelo retraimento social. Nosso principal interesse
consistia, então, em saber até que ponto o grupo virtual era capaz de atuar
positivamente nestes aspectos.
Utilizamos como estratégia de investigação a pesquisa qualitativa, pois
é o método para entender os signiﬁcados que as pessoas ou grupos atribuem
a um problema social. Usamos como técnicas de investigação a observação
participante por dois anos e formulário eletrônico com perguntas abertas. O
convite foi feito no próprio grupo, só para pessoas com sofrimento psíquico
e cuidadores. O tamanho da amostra respondeu ao critério de saturação na
análise das respostas, utilizado em pesquisas qualitativas. A pesquisa saturou
em 14 respostas: sete pessoas em sofrimento psíquico e setes cuidadoras
(todas familiares e mulheres). Para análise das respostas empregamos
Análise de Conteúdo Temática (ACT).
A observação participante buscou identiﬁcar os temas de interesse, o
padrão de comunicação no grupo e o relacionamento entre os membros. O
formulário buscou identiﬁcar os funcionamentos realizados pelo grupo na
perspectiva dos sujeitos: a motivação em participar; o aprendizado; as
diﬁculdades no dia a dia; o ﬂuxo de informação entre as informações no
grupo; e consultas médicas e o que é necessário para realizar uma vida
satisfatória no quadro da esquizofrenia.

Funcionamentos
Da ACT sobre as respostas dos formulários foram extraídas seis
categorias. As categorias são funcionamentos que o grupo desenvolve ou
aprimora. Algumas categorias se desdobraram em subcategorias, as quais
também são funcionamentos. Os funcionamentos são cluster, isto é, formam
aglomerado de outros funcionamentos, promovendo-os (WOLFF; DESHALIT, 2007). Os funcionamentos identiﬁcados estão apresentados na
tabela a baixo.

A seguir apresentamos a descrição destes funcionamentos:
Ser reconhecidx
O funcionamento principal que o grupo virtual promove para as pessoas
em sofrimento psíquico é o reconhecimento de si no outro, o qual resulta em
não se sentir um estranho, uma pessoa só no mundo.

Este grupo tem a função de ajuda mútua. A reunião de pessoas nestes
grupos, por meio do compartilhamento de experiências, promove a
identiﬁcação entre pares, pelas semelhanças percebidas diante das várias
circunstâncias de vida experienciadas. A identiﬁcação entre pares repara o
dano do não reconhecimento da diferença (FRASER, 2007). Nas palavras do
moderador do grupo: “O grupo virtual nos dá força para nos sentir mais
fortes e sabermos que não somos ETs, os únicos enfrentando os mesmos
problemas”.
Expressões como companheirismo, força, apoio, incentivo, união para
viver melhor, ter projeto para futuro foram comuns nas respostas. Percebese o funcionamento ser reconhecido como propulsor da construção de uma
identidade pessoal mais positiva, permeada pelo desejo de superação das
diﬁculdades com a esquizofrenia e esperança de uma vida possível de ser
bem vivida com esta condição. Em resultado a este processo, identiﬁcamos o
funcionamento ser saudável, o qual pode ser descrito como: ser capaz de
superar as diﬁculdades decorrentes da esquizofrenia, ser capaz de ter planos
para o futuro.
Uma participante do grupo virtual utiliza expressão exemplar para
designar a identiﬁcação entre pares e o reconhecimento. Ela evoca seus pares
como meus iguais. O reconhecimento aliado ao acolhimento entre pares traz
uma visão mais positiva sobre si mesmo, favorece a construção de uma
identidade a partir desta condição, uma bioidentidade. Este processo foi
identiﬁcado por Trondsen e Tjora (2004) como communal normalization,
isto é, a processo de sentir-se normal pelo pertencimento a um grupo de
iguais.
Houve um comentário na direção contrária à construção de uma
identidade a partir da doença. O anonimato e invisibilidade são citados em
pesquisas como facilitadores para a exposição das narrativas com a doença
(FROSSARD, 2015), mas houve outro sentido, captado na seguinte fala:
“Você pode se manter dentro do seu anonimato e ninguém saber que você
tem doença mental, por exemplo”. Aqui o anonimato é condição para
viabilizar uma performance do eu que não tem esquizofrenia. Esta
possibilidade da Internet, navegar entre identidades, nos faz resgatar as
análises de Stuart Hall (2014) sobre a identidade multifacetada, provisória da
contemporaneidade. O sujeito navega entre identidades, não tem uma ﬁxa,
essencial, permanente. Outro autor, Maffesoli (2010), também associa a
contemporaneidade ao sujeito provisório e múltiplo, dando destaque às redes

sociais online. Ele aponta a emergência de um eu plural. São “tribos” pósmodernas que compartilham um gosto e interesse comuns, que ultrapassam o
indivíduo e fortalecem o corpo coletivo. No entanto, o indivíduo nunca se
expôs tanto. A exposição adquire caráter performático. Na teatralidade
cotidiana das redes sociais, o que importa é o pertencimento, o estar em
contato. Mafessoli recomenda atenção às redes sociais na Internet. “Pode se
dizer que gorjeia a linguagem dos pássaros, a razão não está ausente, mas a
emoção desempenha papel primordial” (MAFESSOLI, 2010, p. 39).
Mafessoli destaca a necessidade do pertencimento a uma comunidade e à
Internet como respondendo a este desejo de conexão, de estar com. Criamos,
assim, novas formas de pertencer, mais maleáveis e dinâmicas, em redes. De
um momento ao outro, navega-se entre identidades, entre ser ou não ser um
esquizofrênico.
Interação social
Todas as pessoas em sofrimento psíquico e alguns familiares apontaram
redução do convívio social. Também foi consenso identiﬁcar no grupo a
função de reduzir este isolamento, o que está compatível com a literatura
apresentada, em que as pessoas com diagnóstico de esquizofrenia buscam
grupos na Internet para interação social (FROSSARD, 2015).
Este funcionamento se desdobra em dois, o primeiro diz respeito à
intenção em estar no grupo para se expressar e fazer amigos. O segundo diz
respeito a um tipo especíﬁco de socialização denominada retraimento
positivo, possível pela invisibilidade e anonimato que a Internet permite.
Expressar sensações, ideias e sentimentos
A próxima fala exalta a Internet por permitir a comunicação entre as
pessoas:
Eu gosto muito de usar a Internet porque é uma forma de espantar a solidão. [...] Quem
participa do grupo virtual, aposto que não ﬁcaria sem porque às vezes precisa ler,
conversar, reﬂetir sobre a doença, tem que reﬂetir, conversar com outras pessoas.

Este funcionamento dá conta da necessidade de comunicação, de ser
capaz de dirigir-se a outras pessoas para se expressar. Algumas pessoas
destacaram a proximidade de relação que se estabelece, o que aparenta certa
contradição, uma vez que as relações se dão à distância e as pessoas, em sua
maioria, não se encontram. Disse uma irmã:

[...] lendo os depoimentos todos os dias, participo um pouco da vida de cada um. Neste
grupo, todos se apresentam e demonstram muita seriedade. As pessoas demonstram seus
problemas com muita humildade, o que me dá coragem de dizer o que penso tb.

A natureza destes relacionamentos na Internet é paradoxal. Tomita
(2005) a identiﬁcou como o estranho íntimo, um tipo de relação em que o
anonimato e invisibilidade se torna a base da intimidade.
Inúmeras pesquisas empíricas citam o anonimato como uma vantagem
dos grupos de apoio na Internet, por favorecer a exposição de sentimentos e
situações mais dramáticas de vida. Os relatos sem rosto deixam as pessoas
mais à vontade para expor suas narrativas sobre a doença (FROSSARD,
2015).
O anonimato foi apontado como vantagem também neste grupo: “a
oportunidade de falar sob certo ‘anonimato’ é uma proteção muito eﬁcaz” e,
ainda, “o grupo virtual é bom, dá pra manter o anonimato. A gente se
identiﬁca no presencial porque a pessoa tá vendo a pessoa, mas no virtual a
gente não se identiﬁca”.
De acordo com Rheingold (2000), quem cunhou a expressão
comunidade virtual quando era participante da famosa e pioneira
comunidade online, rede Well, na década de 80, na comunicação virtual são
apresentadas as ideias, opiniões e sentimentos das pessoas e não a aparência
física. Esta característica é especialmente vantajosa para grupos de ajuda
mútua sobre doenças, pois possibilita que a existência de uma deﬁciência
não venha a determinar a forma como a pessoa será tratada. (RHEINGOLD,
2000).
Percebe-se a amizade e proximidade entre os membros mais ativos,
muitos se chamam de amigos. A fala de um pai fez referência ao grupo ser
uma família:
Somos uma grande família. É o que sinto quando sento na frente desse computador e
tenho oportunidade de conhecer tantas pessoas com problemas e dúvidas como eu tenho.
Sempre temos a tendência de nos considerar vítimas e isolados do mundo, mas esse canal
de comunicação nos mostra que não estamos sós, podemos conversar e dividir nossa dor
com outras pessoas. Isso alivia muito.

Este é um bom exemplo de narrativa que alivia sentimentos negativos
como medo, ansiedade, angústia. O funcionamento expressar sensações,
sentimentos e ideias se associa ao funcionamento integridade emocional.
Retraimento Positivo

Há, ainda, outra característica relacionada à invisibilidade e anonimato.
No caso da esquizofrenia, a Internet parece favorecer uma forma de
socialização apontada pela antropóloga Ellen Corin (1990) como retraimento
positivo (positive whitdraw), ao entrevistar e observar pessoas em
sofrimento psíquico que não necessitaram de reinternações. Corin percebeu
em indivíduos com esquizofrenia a preferência por frequentar lugares como
praças de alimentação de shoppings, em que é possível estar no espaço
público, sem a necessidade de estabelecer contatos mais íntimos: tais lugares
são não lugares, são espaços de anonimato. Os espaços de comunicação
virtual criam condições para o retraimento positivo, pela invisibilidade, que
permite interação pelo texto ou apenas a leitura das mensagens sem indicar
que a pessoa está conectada. Algumas falas foram expressivas ao mostrar o
sentido da comunicação virtual como retraimento positivo. Escolhemos duas
para ilustrá-lo: “é difícil fazer e manter as amizades. O grupo diminui esse
isolamento”. Ou ainda: “depois que adquiri a doença, a minha vida social
reduziu, eu ﬁz poucos amigos. No grupo, me sinto acolhida. Ainda não tenho
necessidade de fazer amigos”. Algumas mensagens trocadas no grupo
também fazem referência ao retraimento positivo. Uma delas tem título
bastante expressivo: a rua que machuca.
Pertencimento a uma comunidade
Há o sentimento de pertencimento a uma comunidade entre os membros
deste grupo virtual? Comunidade, até então, era uma georreferência, possuía
fronteiras, delimitada por espaços físicos e compartilhamento de valores
(CASTELLS, 2012; WELLMAN et al, 2003). O termo comunidade é
polissêmico e foi explorado nas ciências sociais e humanas, por isto não
iremos abordá-lo, porém convém demarcar o sentimento vivenciado pelas
pessoas, ao fazerem parte do grupo virtual. Participar de algum espaço
virtual torna-se cada vez mais frequente na vida das pessoas: “temos agora
um mundo permanentemente em rede em cada dimensão da experiência
humana” (CASTELLS, 2012, p. 169). Algumas pessoas ﬁzeram menção ao
grupo como uma comunidade. O moderador do grupo o considera uma
comunidade, “pois as pessoas se respeitam, se tratam pelo primeiro nome e
se aconselham trocando experiências”. Uma cuidadora acredita ser o grupo
uma comunidade por participar da vida de seus membros por meio das
narrativas da doença: “porque, lendo os depoimentos todos os dias, participo
um pouco da vida de cada um”.

Os relatos sinceros criam intimidade e proximidade entre os membros
do grupo, bem como delineiam o sentimento de pertencimento a um grupo
de iguais.
Um rapaz destacou a vantagem do grupo em estender o apoio a lugares
remotos, carentes de grupos presenciais. Ele participa de alguns grupos
virtuais no Facebook e de outro no Yahoo Grupos. Aprende inglês e
espanhol para melhor se comunicar com grupos internacionais. Almeja
viajar para Europa, para os encontros promovidos por seus pares
internacionais. A Internet deu a ele possibilidade de conhecer várias
realidades no Brasil e no mundo, discutir sobre superação e sobre a
experiência subjetiva de ouvir vozes. Um dos grupos em que participa é o
hearing voices, sobre troca de experiência em ouvir vozes. Assim, ele
compara a realidade de vários países sobre leis, benefícios e mobilização da
sociedade civil sobre a questão da saúde mental. Ele considera que a Internet
é um importante recurso de comunicação, a ponto de sugerir que o governo
subsidie conexão para quem tem transtorno mental, como ocorre em alguns
países, segundo lhe disseram seus pares internacionais. Este grupo virtual é
apenas um dos vários espaços virtuais que frequenta. Assim como o é para
uma mãe, que também usa o Facebook para estar conectada com sua rede de
amigos. Outro membro do grupo é autor de blog, escreveu livro sobre sua
vida com a esquizofrenia e agora organiza os comentários preferidos do blog
para editar outro livro.
A expressão comunidades imaginárias foi cunhada por Benedict
Anderson (2008) ao buscar entender a identidade nacional e o sentimento de
morrer pela pátria, a despeito das desigualdades de classe que possam
ocorrer. Ele deﬁne nação como uma comunidade política imaginada, pois
jamais será possível conhecer todos os membros da nação; no entanto, todos
têm “a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32).
Na Internet, a comunidade imaginada liberta-se do espaço físico.
Existem grandes iniciativas que investem na ideia do apoio entre pares
e compartilhamento de experiências em saúde. Uma delas é a rede Intervoice
(The International Network for Training, Education and Research into
Hearing Voices) criada, em 1987, como suporte a ouvidores de vozes
(BARROS; SERPA JUNIOR, 2014). Outra iniciativa, The Hearing-Voices
Network, surge na Inglaterra a partir da experiência da Intervoice. Esta é a
mais ampla rede de apoio para ouvidores de vozes, presente em mais de 80
países, e conta com mais de cento e oitenta grupos de apoio entre pares. A

partir de 2007, a rede se estendeu para a mídia digital, com site próprio,
Facebook, Twitter e canal no YouTube.
Alguns relatos no site Intervoices, na aba About Voices, demonstram
que parte do efeito ameaçador de ouvir vozes é mitigado pela percepção de
que outras pessoas também ouvem vozes. Como em nossa pesquisa, a
identiﬁcação produz alívio, as pessoas percebem que não são as únicas em
relação àquela experiência, a qual deixa de ser tão estranha e ameaçadora.
Ser acolhidx
Esse funcionamento é resultado do apoio emocional que o grupo oferta,
o qual consiste na comunicação, verbal ou não, que resulta em cuidado,
conforto, encorajamento, “clima de compreensão, simpatia, empatia,
estímulo e apoio” (SLUZKI, 1997, p. 49). O apoio emocional é uma das
principais funções dos grupos de ajuda mútua (MO; COULSON; NEIL,
2008).
Apesar do apoio emocional acontecer de forma bastante geral entre
todos os membros, foram as cuidadoras que o explicitaram como um dos
principais sentidos do grupo. Para elas, o grupo é um lugar seguro para seus
relatos, pois se sentem compreendidas e não julgadas. Apontam a falta de
compreensão de parentes e amigos, os quais não sabem o que é conviver
com a esquizofrenia e cobram condutas e atitudes especíﬁcas. A frase a
seguir, proferida por uma esposa, é um bom exemplo: “todos estão na
mesma situação e, sendo assim, compreendem. Se o ﬁzer em grupo de
amigos vão me perguntar porque não me separo dele.”
A família sofre com a desorientação no lidar com o parente,
principalmente em situações de crises. Não recebe suﬁciente orientação dos
serviços de saúde e, segundo os relatos, os parentes e amigos paulatinamente
abandonam o familiar. O grupo passa a ser importante recurso de coping
(estratégias de enfrentamento), compreensão e acolhimento de suas
angústias.
Ser acolhido, compreendido, receber carinho, diminui a forte carga
emocional que a falta deste acolhimento ocasionaria em decorrência das
diﬁculdades do transtorno. Este funcionamento associa-se ao funcionamento
integridade emocional, descrito como não estar sujeito ao medo, desespero,
angústia e ansiedade e fortalece, por sua vez, o sentimento de pertencimento
ao grupo. Mais uma vez, identiﬁcamos aqui funcionamentos férteis.
As pessoas em sofrimento psíquico destacaram outra nuance do
acolhimento, o sentimento de conﬁança de que o grupo está disponível para

oferecer apoio quando necessário. O apoio, como algo que poderá acontecer
à medida da necessidade, é um dos elementos citados pela literatura como
sendo de inestimável valor nos grupos de apoio (FROSSARD, 2015).
Outro desdobramento deste funcionamento é a disposição em oferecer
acolhimento. Além de trazer satisfação para quem oferece a ajuda, fortalece
a crença no grupo sobre a reciprocidade em solicitar, receber e retribuir a
ajuda. A crença na reciprocidade da ajuda aumenta a conﬁança das pessoas
no grupo e resulta em sentimento de pertencimento. Algumas pessoas
destacaram estar no grupo com especial interesse em oferecer acolhimento.
Ser bem informadx
Este funcionamento é resultado do recebimento de informação e
orientação sobre a doença ou condição, também comum em grupos de ajuda
mútua e denominado na literatura sobre o apoio social como apoio
informacional. Ser bem informado sobre a esquizofrenia, bem como sobre o
tratamento, é condição de possibilidade para a realização do funcionamento
de ter maior domínio sobre o transtorno.
Aprender a lidar com a esquizofrenia
Estar no grupo para aprender a lidar com a esquizofrenia por meio do
compartilhamento de experiências e orientações dos pares obteve larga
predominância na resposta das familiares.
Este funcionamento envolve dois tipos de informação: estratégias de
enfrentamento para lidar com as diﬁculdades decorrentes do transtorno,
conhecidas como coping, as quais melhoram a percepção e controle do
transtorno e reduz o estado de forte emoção e confusão diante do diagnóstico
e necessidade de cuidado (MUNN-GIDDINGS; McVICAR, 2007), ou seja,
resulta no funcionamento integridade emocional; e, também, o oferecimento
de informações práticas, tais como indicação de serviços de saúde,
divulgação de cartilhas informativas sobre a esquizofrenia, leis e direitos.
A troca de experiências parece ser o grande interesse no encontro entre
pares. Borkman (1976) identiﬁcou que circula nos grupos de apoio um tipo
de conhecimento adquirido pela experiência (experiential knowledge) que é
pragmático, não teórico, orientado para resolução de problemas do dia a dia.
Este conhecimento leva em conta aspectos da doença que não fazem parte do
repertório médico, como as emoções e diﬁculdades. Em grupo, a vivência
com a doença tem potencial de promover reﬂexão e aprendizado, pois deixa
de ser fenômeno isolado, “pedaços de fatos e sentimentos sobre o qual uma

pessoa não tem reﬂetido” (id, p. 447) dominado por forte emoção, para
transformar-se em experiência da qual é possível narrar, comparar, extrair
conclusões e formas de lidar: “o grupo é útil, me dá ideias, me faz reﬂetir”,
reconhece uma irmã. Outra irmã: “gosto de estar em contato com pessoas
que vivem o mesmo problema que minha família, lá encontro soluções,
dicas. Entendo muuuuito melhor a doença”.
Este funcionamento foi apontado pelas familiares como o principal
interesse em participar do grupo. As pessoas em sofrimento psíquico não
identiﬁcaram o aprendizado como principal interesse de sua participação no
grupo, porém ﬁzerem referência a ele como um dos efeitos da participação, o
que favorece o autocuidado e empoderamento pessoal. Assim, identiﬁcamos
o encadeamento entre este funcionamento e ter maior domínio sobre o
transtorno.
O moderador do grupo sente conﬁança em ofertar auxílio aos outros a
partir da percepção de que tem domínio sobre o transtorno. Esta ajuda
contribui para sua própria superação e empoderamento pessoal:
o que eu quis dizer com empoderamento é que com o lidar com o grupo virtual eu me
sinto mais fortalecido em lidar com o meu transtorno e com mais força para com meus
problemas cotidianos. É uma maneira de se olhar no espelho e ver como você vem se
superando e podendo ajudar as pessoas que têm problemas que você tinha e/ou já
superou.

Se este conhecimento é subjetivo, o que faz com que ele seja valorizado
entre pares? Os grupos trazem quantidade variada de conhecimento
adquirido pela experiência e assim ampliam as possibilidades de
identiﬁcação entre pares. As pessoas utilizam este conhecimento de forma
seletiva. (BORKMAN, 1976).
Ser informada/informado sobre tratamento e medicação
Apesar da Lei nº 10.216 de 2001, a qual dispõe sobre a proteção e os
direitos da pessoa portadora de transtorno mental estabelecer que a família e
o paciente devem receber o maior número de informações sobre esta
condição e o tratamento, a comunicação entre proﬁssionais de saúde e
usuários de forma geral é precária (ONOCKO-CAMPOS et al, 2013). Nossa
pesquisa corrobora tal aﬁrmação, apesar de algumas experiências, em
contrário, terem sido, por vezes, veiculadas no grupo. Uma esposa narra que:
são pouquíssimos médicos que dão orientações e tudo que aprendemos é batendo a cara
diante das diﬁculdades, por isso que o grupo passa a ter uma importância tão grande,
diante da troca de informações, conhecimento e carinho.

Algumas pesquisas com grupos na Internet apontam associação entre o
conhecimento adquirido com a experiência e o biomédico, a qual resulta em
maior conhecimento sobre o tratamento e, muitas vezes, promove ações de
mobilização social e colaboração com pesquisadores (ARKRICH, 2010;
MADEIRA, 2011). Este grupo não costuma levar o conhecimento entre
pares para as consultas médicas. Porém os membros do grupo sentem-se
mais informados sobre esta condição, aprendizado este conseguido no
grupo. Uma irmã apontou o empoderamento em consultas, diante à falta de
escuta do médico: para ela, o grupo ajuda a “dissolver o assunto antes de
sermos julgados pessoalmente pelos psiquiatras que se acham os donos da
verdade”. Uma mãe diz que leva o conhecimento de sua experiência, mas os
médicos não o consideram. Outra familiar observa que raramente o médico a
recebe. O moderador do grupo diz que é atendido por residentes que se
alternam frequentemente.
Os temas preferenciais para discussão são sobre a medicação e seus
efeitos colaterais, novos tratamentos e depoimentos de superação. As
familiares almejam saber lidar com a esquizofrenia, com quem a tem,
principalmente em caso de surtos do parente. Estes casos mobilizam o grupo
e são ofertadas estratégias de como enfrentar a situação. O grupo costuma
reforçar a necessidade de se estar bem medicado para conseguir superar os
sintomas positivos da esquizofrenia (os delírios e alucinações), e,
geralmente, as estratégias para parentes em surto reforçam a necessidade de
medicação. Eventualmente, surgem mensagens que questionam os efeitos
colaterais dos remédios e se perguntam se a medicação é o melhor caminho
para recuperação da esquizofrenia. Mas, de forma geral, o grupo incentiva a
adesão ao tratamento medicamentoso como principal recurso para o
tratamento, apesar de considerar a importância da dimensão psicossocial.
Integridade física e mental: o cuidado integral
A Reforma Psiquiátrica resultou em importantes conquistas ao
promover outras formas de cuidado não asilares, com a redução de leitos em
hospitais psiquiátricos, a incorporação das residências terapêuticas, a
valorização da atenção psicossocial e a permanência das pessoas em
sofrimento psíquico na família e sociedade. Porém há um desaﬁo a vencer, a
ênfase no tratamento medicamentoso. A atenção psicossocial está em
segundo plano. (ONOCKO-CAMPOS et al, 2013).

O conhecimento da experiência abrange o fenômeno experienciado,
sem excluir os sentimentos. Borkman (1976) oferece um exemplo: o médico
que realiza uma mastectomia primariamente se preocupa com a cirurgia e o
estado biológico do paciente. Os pacientes têm preocupações mais amplas,
além da cirurgia, preocupam-se com a aparência, implicações para
relacionamentos sexuais, efeitos ﬁnanceiros da doença etc. Os proﬁssionais
lidam com aspectos limitados do fenômeno da doença, geralmente excluem
os impactos emocionais da doença na vida do indivíduo. O grupo de ajuda
mútua os valoriza.
A partir da deﬁnição de integralidade como “uma construção coletiva
que ganha forma e expressão no espaço de encontro dos diferentes sujeitos
implicados” (GUIZARD; PINHEIRO, 2013, p. 39), supomos que as trocas
no grupo virtual oferecem apoio integral, holístico, tentam suprir a ausência
da dimensão emocional e informacional na assistência.
A facilitadora do grupo aponta a falta de multidisciplinaridade no
sistema de saúde e questiona a quantidade de diagnósticos que já recebeu.
As demais respostas incluídas nessa categoria apontam a falta de tempo nas
consultas para todos os esclarecimentos sobre medicação e seus efeitos
colaterais, o desinteresse dos proﬁssionais em ouvir o familiar, a falta de
atendimento multidisciplinar, a falta de conhecimento do psiquiatra para
orientações mais amplas e até sobre a medicação. Segundo uma familiar, “os
médicos parecem mais fazer experiências”.
As respostas acima apontam para a necessidade de cuidado
psicossocial. O grupo assim se destaca, na perspectiva de seus membros, por
oferecer apoio mais amplo e informativo, inclusive sobre medicação.
Demandas para uma vida melhor
As demandas para uma vida melhor, apontadas pelos sujeitos de
pesquisa, dizem respeito a combater o estigma social, providenciar renda e
trabalho. Tais demandas são condições de possibilidade para a realização de
alguns funcionamentos básicos, como fazer parte da vida em sociedade e ser
reconhecido em sua diferença pela sociedade. O reconhecimento se dá entre
pares, no grupo. Fora dele, o estigma é impeditivo para uma vida mais digna
e saudável.
O estigma é o não reconhecimento da diferença. Como observa
Goffman (2012), o estigma pode estar associado ao não reconhecimento de
todo um país e uma cultura e, neste caso, gera guerras e fundamentalismos.

Quando o estigma diz respeito a uma pessoa ou grupo, gera exclusão social e
sofrimento.
Um indivíduo é estigmatizado quando tem alguma característica ou
atributo que a sociedade considere desviante, ele passa a ser “[...] inabilitado
para a aceitação social plena” (GOFFMAN, 2012, p. 7). A sociedade
categoriza as pessoas e os atributos considerados normais para cada grupo
social. O estigma diz respeito a um atributo depreciativo. Goffman alerta que
o necessário é uma linguagem de relações e não de atributos. Ele lista três
tipos de estigma: estigmas relacionados a defeitos físicos; estigmas de
caráter individual (proveniente de transtornos mentais, homossexualidade,
alcoolismo); e estigmas relacionados a raça, nação e religião.
Por meio de nossa pesquisa, veriﬁcamos que o grupo virtual diminui o
isolamento social das pessoas em sofrimento psíquico e foi procurado com
esta intenção. Acreditamos que o grupo virtual atue na perspectiva de
dissipar o autoestigma por meio dos funcionamentos ser reconhecido e
construção de uma identidade mais positiva. Porém a pesquisa não
investigou diretamente o autoestigma. O estigma social apareceu
espontaneamente: “precisamos desmistiﬁcar a loucura, rompendo o
estigma”, ou ainda, “precisamos de vários trabalhos escritos, publicações,
desmistiﬁcando as doenças mentais!!”. Um rapaz com esquizofrenia alude
ao nome esquizofrenia: “geralmente você fala de esquizofrenia, é um termo
muito triste, ninguém gosta de ouvir falar que tem esquizofrenia. Sou um
esquizofrênico entendeu? Ninguém gosta desse termo. Tem o preconceito”.
O grupo tem consciência sobre o estigma social. Podemos supor que tal
consciência amenize o autoestigma pela busca por construir uma identidade
mais positiva, reconhecimento entre pares e mensagens dos membros mais
experientes sobre o estigma social, como algo que deve ser combatido. O
maior desaﬁo é conviver com o estigma social.
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Pesquisa qualitativa e quantitativa (ROSE, 2011; THORNICROFT et
al, 2009) sobre o estigma em vários países, incluindo o Brasil, detectou altos
índices para o estigma social. Porém a discriminação negativa antecipada
(comportamento de evitar o contato com receio do estigma) foi ainda maior
do que a experimentada. A discriminação experimentada é maior nas
relações interpessoais como amizade, família, relações íntimas. Os autores
observam que este resultado aponta para a relevância de incluir, em políticas
públicas, estratégias para a autoestima, como campanhas públicas que visem

mudanças de atitude na sociedade como um todo. Além de incentivos para o
emprego, renda e serviços públicos.
A outra demanda para uma vida melhor é ter renda e trabalho,
apontada por quase todas as pessoas com sofrimento psíquico e algumas
familiares. Um rapaz com esquizofrenia fez alusão à política distributiva
como condutora para realização de projetos para o futuro. Ele abordou o
tema do trabalho e renda:
[...] muitos não têm família, quer[em] formar família e não consegue[m]. Tem que dar
recursos ﬁnanceiros. O salário mínimo não dá. Tem que ter ajuda do governo, e também
pra medicação. [...] Não é só emprego, é também renda. O medicamento é caríssimo e dá
efeitos colaterais malditos, e vc não tem renda pra fazer o tratamento médico. [...]

Comentários sobre os resultados da pesquisa empírica
A pesquisa apontou os funcionamentos básicos realizados por um grupo
virtual sobre esquizofrenia, segundo a opinião de seus membros. O mais
expressivo é ser reconhecidx, se sentir parte de um grupo de iguais, o que
diminui o sentimento de solidão e exclusão. Compartilhar experiências
propicia reﬂexão e permite que elas sejam ressigniﬁcadas, tanto para quem
as relata, quanto para quem as escuta.
O grupo virtual é um inequívoco recurso de interação social. Esta
pesquisa está de comum acordo com outras as quais apontaram a função de
interação social como uma das principais motivações de acesso à Internet
para pessoas em sofrimento psíquico (FROSSARD, 2015).
Os familiares buscam o grupo para aprenderem sobre a esquizofrenia
com quem a tem e saberem, assim, lidar com seus parentes. Buscam
acolhimento e compreensão entre pares. Os familiares são chamados “as
vítimas ocultas da doença” (SLUZKI, 1997, p. 45). O grupo é inestimável
recurso de aprendizado e apoio emocional.
Biossocialidade
A doença crônica demarca uma descontinuidade na vida da pessoa, uma
ruptura em suas biograﬁas (BURY, 1982). A pessoa que se vê com uma
doença crônica tem que lidar com um novo contexto de vida e adaptar-se às
novas condições que a doença traz, além da transformação da imagem de si,
de pessoa sã para doente crônico. Há que reconstruir uma identidade que dê
conta da nova condição. Grupos de apoio auxiliam na aceitação e gestão
cotidiana da doença por meio do acolhimento entre pares e
compartilhamento de experiências. As pessoas recuperam uma vida possível

de ser vivida com a doença e constroem suas identidades a partir do
diagnóstico. A identidade criada a partir de uma doença é considerada uma
bioidentidade, (LIMA, 2005; ORTEGA, 2003). Um rapaz que rompera com
a namorada escreveu uma mensagem ao grupo: estou sozinho, procuro uma
namorada, sou F 20.0. O número da sua CID (classiﬁcação internacional
das doenças) é o número de sua bioidentidade.
Rabinow (2002) captou a dimensão coletiva das bioidentidades ao
identiﬁcar novas formas de identidade para além de raça, gênero e cultura,
construídas a partir do corpo e seus sintomas. Ele as denomina por
biossocialidades. São agrupamentos formados em torno de características
somáticas. As análises de Rabinow surgiram após observar, no início dos
anos 1990, as ações da Associação Francesa contra as Miopatias (AFM). Os
portadores e familiares abandonaram o modelo de ajuda mútua e
redirecionaram suas ações para obtenção de verbas para pesquisa genética.
Criaram, assim, um laboratório de pesquisas para doenças raras ainda em
operação. Biossociabilidades foram identiﬁcadas em variados contextos
com outras designações (FROSSARD, 2015): cidadãos biológicos –
reivindicações por reparação estatal dos sobreviventes do acidente de
Chernobyl – e cidadania farmacêutica – a política dos retrovirais no Brasil e
os soropositivos como agentes prioritários da política pública.
No Brasil, identiﬁcamos o mesmo fenômeno com familiares de crianças
com epilepsia refratária na luta em liberar a produção do canabidiol em solo
nacional. Este grupo conseguiu que a Anvisa transformasse a substância de
proibida a controlada, permitindo sua importação. Outro exemplo é a
Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras com
protagonismos de associações de pacientes e familiares. Aqui, formou-se o
que Callon et al (2009 apud Pereira, 2015) chamam de fórum híbrido,
reunião de vários atores, governo, proﬁssionais e sociedade civil para
discussão da política. Os fóruns híbridos são espaços para a emergência das
controvérsias, quando há lacunas no conhecimento médico. O mesmo se deu
com relação aos pais de autistas, os quais protagonizaram uma articulação
política que resultou na lei de Proteção e Atenção às Pessoas no Espectro
Autista, Lei Berenice Piana (MELLO et al, 2013), em referência a mãe de
um autista.
Nas redes sociais online, circulam competências epistemológicas de
pacientes para além do conhecimento adquirido com a experiência com a
doença. São competências de especialistas com forte associação do

conhecimento experiencial e cientíﬁco. Estes pacientes são líderes nos
grupos de ajuda mútua na Internet e geralmente desenvolvem ações ativistas
para direitos, novos tratamentos e pesquisas.
Há um exemplo pioneiro de pacientes especialistas, os soropositivos
em vários países, inclusive no Brasil. Epstein, ao analisar este ativismo nos
Estados Unidos, cunhou o termo lay expertise, que podemos traduzir por
conhecimento leigo (EPSTEIN, 1995). Os soropositivos usaram a linguagem
técnica para participar da deﬁnição de linhas de cuidado e pesquisas clínicas
(demandaram que o resultado de pesquisas fosse estendido aos outros
doentes, antes da ﬁnalização das pesquisas). Rabeharisoa et al (2012)
identiﬁcaram pacientes expert in experience, ou seja, especialistas em
experiência. São pacientes que coletam, organizam e fazem circular suas
experiências com a doença, muitas vezes ausentes da literatura médica. Eles
cunharam o termo após analisarem as pioneiras ações da Associação
Francesa contra as Miopatias (AFM) em registrar a experiência dos
pacientes com a doença por meio de fotograﬁas, vídeos, livros, palestras e
questionários. Eles produziram informações ausentes na medicina e
conseguiram mobilizar o interesse de proﬁssionais e autoridades. Estes dois
ativismos são exemplos pioneiros de como pacientes organizados colaboram
com pesquisadores, na busca por novos tratamentos, e se tornam novos
atores políticos. As redes são novos meios de comunicação dos pacientes
especialistas.
Em estudos mais recentes, Rabeharisoa, Moreira e Akrich (2013)
cunharam o termo Ativismo Baseado em Evidências (Evidence-based
Activism) ao perceberem que pacientes especialistas buscam fazer de suas
experiências uma evidência cientíﬁca a serem incorporadas em políticas
públicas. Buscam criar uma evidência quando coletam e organizam o
conhecimento baseado na experiência, para destacar aspectos negligenciados
pelo conhecimento biomédico. E fazem isto com conhecimento cientíﬁco
sobre o que a medicina tem a dizer sobre tais questões. As experiências são
coletadas em grupos na Internet e questionários formais de pesquisa. Assim,
ampliam e reformulam o que se entende sobre a doença, suas características
e problemas (FROSSARD; DIAS, 2016). Muitas associações de pacientes
fazem o que Brown (1992) designou por epidemiologia popular, a geração
dos próprios dados para evidenciar uma condição não reconhecida.
A observação participante neste grupo em estudo identiﬁcou três
momentos de desejo transformador da realidade. Em um deles, uma

participante que exerce liderança no grupo, uma especialista em experiência,
liderou mobilização para preparação de petição para o Ministério da Saúde,
com solicitação para regulamentar itens da Lei nº 10.216/2001, que
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determina a política de saúde mental no país .
Uma segunda ação proposta diz respeito à coleta de experiências com
ênfase nos serviços de assistência. Organizou-se um formulário eletrônico
para registrar, principalmente, as experiências com os serviços de saúde e
demandas de seus membros, para encaminhá-las a uma deputada, no
contexto da eleição de 2014.
A outra mobilização se deu em torno do nome esquizofrenia. Fizeram
uma enquete para saber se queriam modiﬁcar o nome. Uma pessoa do grupo
disse:
esquizofrênia é uma palavra que, apesar de cientíﬁca, traz em si uma carga secular de
discriminação. É necessário o mesmo que ﬁzeram com o termo mongolóide. Hoje a
síndrome de Down não tem tanto preconceito. Vamos arranjar um novo termo.

As ações não tiveram continuidade. O grupo percebe a necessidade de
mudar a realidade, principalmente quanto ao estigma social, melhorias no
cuidado integral e necessidade de renda e trabalho, porém ainda não se
articulou para dar forma a tais iniciativas de modo continuado. Assumir-se
como esquizofrênico, para fora do grupo, talvez não seja tarefa das mais
fáceis. A bioidentidade, neste grupo, possibilita o empoderamento em sua
dimensão pessoal, na gestão da doença para o autocuidado. O
empoderamento em sua dimensão coletiva, transformadora, é o desaﬁo de
muitos, e as iniciativas ganham força se aliadas ao movimento da luta
antimanicomial e a consolidação da reforma psiquiátrica.
O que há de novo no grupo?
Muitos dos funcionamentos básicos apontados pelos entrevistados são
promovidos ou aprimorados em grupos de apoio presenciais, como o apoio
emocional, informacional e interação social. O que há de novo na mídia
digital para comunicação entre pacientes que não aconteceria se não fosse a
comunicação digital?
Poderíamos concluir que é o estranho íntimo, a intimidade que se cria
entre pessoas que não costumam se ver. O grupo virtual cria intimidade no
anonimato. A sinceridade dos relatos incentiva outros relatos sinceros. O
grupo virtual oferece a possibilidade de apoio para pessoas que têm
diﬁculdades como deslocamentos, ausência de grupos presenciais locais ou,

ainda, problemas com o estigma social e retraimento social. Neste aspecto, o
grupo virtual constitui inestimável apoio entre pares.
Há outro fenômeno, que associado, produz algo novo: a junção das
experiências e informações de várias pessoas, de vários lugares, trazendo
informações diversas, as quais jamais estariam juntas se não fosse a Internet.
As informações se interligam e circulam entre pares. Por exemplo, o anúncio
no grupo, de um vídeo disponível no YouTube sobre uma experiência de
cuidado na Lapônia Ocidental denominada Diálogo Aberto (Open
Dialogue), gerou discussão sobre medicação e desejo por novas formas de
assistência menos medicamentosas: “se conseguirmos esse milagre será a
maior vitória para familiares e portadores de doença mental”, disse uma
mãe, ao que respondeu outra participante, “ok amigas, vamos lutar para
conseguir!”. Percebe-se novo momento de desejo transformador da realidade
com a questão do cuidado integral, atenção psicossocial e equidade. O grupo
não voltou a tocar no assunto. Porém, de alguma forma, ampliou seus
conhecimentos sobre novas possibilidades de tratamento.
A Internet é uma vasta rede em que circulam informações e pessoas
representadas por texto, imagem e voz. Seus espaços são multiversos e
interligados em hipertexto. O grupo virtual em análise não é atomizado,
isolado, seus participantes estão em outros espaços virtuais. As informações
da Internet circulam no grupo e têm potencial de ampliar visões e criar novas
discussões.

Conclusão
Várias pesquisas com pessoas em sofrimento psíquico de vários países
chegaram ao mesmo resultado da nossa: os grupos de ajuda mútua online
oferecem apoio emocional, informacional (principalmente conhecimento a
partir da experiência) e interação social, e em menor escala também pode
gerar apoio logístico e material. Empoderam e inﬂuem no autocuidado. O
autocuidado envolve a gestão de três contextos: médica, emocional e o
gerenciamento das funções do cotidiano (CORBIN; STRAUSS, 1998). A
gestão médica é onde o tratamento se insere e o SUS tem amplo potencial de
participação neste âmbito: no esclarecimento sobre informações médicas,
serviços de saúde, direitos, políticas públicas, na adequação de informações
fora de contexto ou incorretas, no atendimento a demandas especíﬁcas, de
modo a garantir o acolhimento. Apesar dos benefícios apontados, algumas
conversações no grupo nos ﬁzeram crer que haveria maior garantia do apoio

se houvesse também a participação de proﬁssionais, atuando como
facilitadores das trocas realizadas. Segue um exemplo: rapaz novo no grupo
menciona o suicídio para acabar com a dor que a esquizofrenia lhe causa. As
mensagens foram reativas à ideia, sem o acolhimento costumeiro do grupo.
Há um psiquiatra que colabora com o grupo. Ele elaborou uma mensagem
mais acolhedora, com metáforas sobre calma e paciência, as quais ﬁzeram
sentido para o rapaz, que o respondeu com agradecimentos e reﬂexões sobre
as metáforas. Não fosse a mensagem do psiquiatra, o rapaz não teria
recebido mensagem mais atenta e acolhedora.
Grupos de apoio devem ser analisados para seu aproveitamento pelo
SUS, de modo a garantir o acolhimento a todos, estender o apoio às várias
regiões do Brasil e formar uma rede nacional de pessoas com doenças
crônicas, com novas estratégias coletivas de apoio, a exemplo de iniciativas
internacionais.
Os grupos de apoio na Internet fazem parte do universo da justiça,
buscam promover funcionamentos considerados básicos e fundamentais para
o ﬂorescimento de seus membros, tais como: ser reconhecido, pertencer a
uma comunidade, ser bem informado e acolhido. Os grupos online são
espaços de troca de repertórios existenciais no viver com a doença. É em
função destas trocas que indivíduos reconsideram a sua própria experiência e
buscam superar as diﬁculdades com o transtorno.
O que o grupo não é capaz de promover diz respeito à proteção quanto
ao estigma social, melhoria na renda e possibilidades de trabalho. Tais
demandas são condições de possibilidade para a realização de alguns
funcionamentos básicos, como fazer parte da vida em sociedade e ser
reconhecido, em sua diferença, pela sociedade. O reconhecimento se dá
entre pares, no grupo, porém fora dele o estigma é um impeditivo para uma
vida mais digna e saudável.
Pessoas com esquizofrenia têm várias desvantagens: a taxa de
mortalidade é duas vezes maior que a da população em geral, devido a
problemas metabólicos, muitas vezes associados ao uso das medicações; a
expectativa de vida é 20% menor se comparada à média das pessoas em
geral; há comorbidades com alterações no metabolismo dos carboidratos,
diabetes mellitus tipo II, hipertensão e dislipidemia. No Brasil, segundo o
relatório do Instituto Franco Basaglia, 90% das pessoas em sofrimento
mental têm, no máximo, o segundo grau completo. O baixo nível de
escolaridade impacta a obtenção de trabalho formal. (ALVEZ; GULJOR,

2013). Além destes problemas, há o forte estigma social. Pesquisa em 27
países sobre o estigma, incluindo o Brasil, entrevistou 732 pessoas com o
diagnóstico de esquizofrenia. Em todos os países há expressiva
discriminação negativa experimentada, e ainda mais severa é a
discriminação negativa antecipada (quando a pessoa evita o contato com
receio do estigma) (ROSE, 2011; THORNICROFT et al, 2009).
Concluímos sobre a importância de políticas de redistribuição de
recursos aliada à política de reconhecimento e combate ao estigma, uma vez
que, no caso da esquizofrenia, conﬁgura-se o que Wolf e De-Shalit (2007)
identiﬁcam como um aglomerado dinâmico de desvantagem, isto é,
funcionamentos básicos que não se realizam por desvantagens sociais
corrosivas por longo período de tempo.
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Este capítulo tem por objetivo avaliar, pautado no princípio de justiça,
a adequação da utilização da perspectiva dos funcionamentos para a
avaliação do processo transexualizador. Para atender a esse objetivo, o
capítulo foi construído em cinco partes, a saber: (1) a transexualidade:
conceituação da terminologia; (2) um breve histórico das políticas públicas
voltadas para transexuais; (3) a perspectiva dos funcionamentos e a
transexualidade; (4) considerações ﬁnais.

A transexualidade
Data de 1910 a primeira utilização do termo “transexualpsíquico”, cujo
autor, Magnus Hirschfeld, é citado pela primeira intervenção cirúrgica e
hormonal de redeﬁnição sexual (CASTEL, 2001). No Brasil, a discussão
sobre a temática da transexualidade iniciou-se por volta dos anos 70
(VENTURA, 2010).
Segundo Bento (2008), o termo transexualidade refere-se a uma
experiência identitária caracterizada pelo conﬂito com as normas de gênero.
São homens e mulheres que aﬁrmam reconhecer que têm um sexo de
homem ou mulher ao qual não se sentem pertencer. Na medicina, o
transexualismo é deﬁnido como uma doença mental, como pode ser
veriﬁcado:
Um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se
acompanha em geral de um sentimento de malestar ou de inadaptação por referência a
seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a

um tratamento hormonal a ﬁm de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao
sexo desejado. (BRASIL, 2008a, p. 71).

Ou seja, trata-se da caracterização de uma pessoa com um distúrbio
permanente que não se percebe pertencente ao seu sexo e, por isso, rejeita-o
e, apesar do risco de causar dano a si mesmo, busca a transformação do seu
corpo para adequá-lo a esse sentimento. Essa deﬁnição é bastante
semelhante à deﬁnição de Harry Benjamin, em 1966, no livro O Fenômeno
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Transexual , no qual o transexual é reconhecido pela solicitação de
redeﬁnição cirúrgica (CASTEL, 2001). Neste sentido, a pessoa transexual é
enquadrada e submetida a um diagnóstico de transtorno de identidade de
gênero para ter reconhecido seu direito à modiﬁcação corporal.
Essa condição de não enquadramento em seu sexo biológico e,
portanto, na norma social vigente, gera uma condição de sofrimento. O
indivíduo torna-se alvo de preconceito, exclusão e restrições sociais que
geram “prejuízos sociais, éticos e jurídicos que afetam diretamente a vida
dessas pessoas” (AMARAL, 2007, p. 72). Nessa perspectiva, é real e
necessária a transformação do seu corpo, através da hormonioterapia, a
cirurgia, entre outros procedimentos, como modiﬁcação do nome, voltados
à garantia de sua cidadania.
A criação de políticas públicas, voltadas ao atendimento das
necessidades dessas pessoas, teria por objetivo contribuir na emancipação
das mesmas para além do respeito a suas decisões sexuais, visto que geraria
“autoestima, uma nova percepção de cidadania e controle sobre suas
próprias vidas em outros espaços, como saúde, educação, emprego...”
(ARMS, 2008, p. 61). Em outras palavras, contribuiria tanto para as
modiﬁcações corporais da pessoa transexual, quanto para sua reinserção na
sociedade como um cidadão, tornando-o um agente, termo que designa,
segundo a deﬁnição de Sen (2010a), alguém que age e ocasiona mudança e
cujas realizações podem ser julgadas de acordo com seus próprios valores e
objetivos.
Em 2007, após um longo percurso, foi promulgado no Brasil o
chamado Processo Transexualizador. Trata-se de uma política pública de
saúde que regulamenta, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o atendimento
às pessoas transexuais com vistas à realização de adequação genital
cirúrgica. Esse percurso e seus desdobramentos serão brevemente
apontados a seguir.

O processo transexualizador: breve percurso histórico
A partir de 1980, com o aparecimento da epidemia da AIDS, foram
realizadas as primeiras ações governamentais para a população LGBT,
materializadas em políticas públicas que objetivavam minimizar os efeitos
da doença (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009). O foco nesse momento era o
combate à AIDS e só mais tarde as políticas públicas começaram a ser
organizadas com uma visão integral de saúde (PERILO; PEDROSA, 2010).
Em 2004, foi lançado o Programa de Combate à Violência e à
Discriminação contra GLTB (Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais) e
de Promoção da Cidadania de Homossexuais “Brasil sem Homofobia”,
tendo como eixo central a violência e como objetivo a promoção da
cidadania através do combate à discriminação e à homofobia (PERILO;
PEDROSA, 2010). Fruto dos avanços políticos, sociais e legais, foi
considerado, à época, “um marco histórico na luta pelo direito à dignidade e
pelo respeito à diferença” (BRASIL, 2004, p. 7).
A política apresentava onze programas e ações, sendo uma dessas
ações a criação do Comitê Técnico “Saúde da População de Gays, Lésbicas,
Transgêneros e Bissexuais”, vinculado ao Ministério da Saúde, voltado à
elaboração de uma Política Nacional de Saúde para essa população. Dentro
da agenda de trabalho desse Comitê, ressalta-se como um dos pontos a
“discussão com vista à atualização dos protocolos relacionados às cirurgias
de adequação sexual” (BRASIL, 2004, p. 23).
Em 2005, outro marco importante na construção do processo
transexualizador foi a I Jornada Nacional de Transexualidade e Assistência
Pública no Brasil, que tinha por objetivo:
[...] analisar e discutir a questão da transexualidade em todos os seus aspectos e garantir
um compromisso ético nacional, regional e local para aumentar a coordenação e
intensiﬁcar as iniciativas locais e nacional para o tratamento e assistência da
transexualidade. (JORNADA NACIONAL SOBRE TRANSEXUALIDADE E
ASSISTÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL, 2005, p. 1)

Segundo Amaral (2007), veriﬁcou-se nessa Jornada que a maioria dos
serviços que realizavam procedimentos para as pessoas transexuais
orientavam o atendimento segundo uma concepção de psiquiatrização do
transexualismo; inexistia um protocolo único de atendimento tanto no
procedimento cirúrgico quanto terapêutico; a composição da equipe
multidisciplinar era diversiﬁcada e o funcionamento de cada serviço variava

de acordo com a equipe multidisciplinar e com os convênios ou parcerias
estabelecidos. Ao ﬁnal da Jornada, na elaboração do documento ﬁnal, foram
apontadas algumas recomendações, destacando-se: o estabelecimento de
diretrizes uniﬁcadas de assistência a essa população e um protocolo único
para a rede de serviços públicos de saúde; a incorporação dos
procedimentos cirúrgicos de redesignação sexual na tabela do Sistema
Único de Saúde e dos hormônios na lista de medicamentos excepcionais
custeados pelo SUS; e a diminuição da idade para ingresso no processo
transexualizador de 21 para 18 anos (JORNADA NACIONAL SOBRE
TRANSEXUALIDADE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA NO BRASIL, 2005).
Em fevereiro de 2006, o Comitê Técnico de Saúde da População GLB,
realizou uma reunião tendo como temática o processo transexualizador no
SUS, onde foram colocados em discussão a elaboração de um protocolo de
acompanhamento e avaliação dos transexuais, os critérios para a realização
de outras cirurgias de caracteres secundários, a distribuição de
medicamentos especíﬁcos para esse grupo de pessoas, a inclusão da
adequação cirúrgica genital na tabela do SUS, entre outros.
Em 2008, foi promulgada a Portaria 1707, que institui, no âmbito do
SUS, o processo transexualizador a ser empreendido em serviços de
referência devidamente habilitados à atenção integral à saúde aos
indivíduos que dele necessitem, denominado Unidades de Atenção
Especializada (BRASIL, 2008b). Segundo a Portaria, as ações do processo
transexualizador permitiriam: (1) a integralidade, referindo-se a nãocentralização da meta terapêutica na técnica cirúrgica; (2) a humanização
voltada ao atendimento livre de discriminação e ao respeito das diferenças;
(3) a realização de projetos voltados à avaliação do processo; (4) a
educação continuada das equipes de saúde em todos os âmbitos de atenção.
Tendo por objetivo a aprovação da regulamentação do processo
transexualizador, é promulgada alguns dias mais tarde a Portaria 457, que
trata das normas para credenciamento das unidades, o formulário de vistoria
do gestor, as diretrizes de atenção especializada no processo
transexualizador e a relação dos serviços habilitados (BRASIL, 2008a).
Essas duas portarias eram embasadas na Resolução 1652 do Conselho
Federal de Medicina, do ano de 2002, onde, em seu conteúdo, são
evidenciados:
1) o caráter experimental da adequação cirúrgica genital e dos
procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres secundários para

os homens transexuais (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002).
Isso signiﬁca excluir os homens transexuais das políticas públicas voltadas
ao processo transexualizador e o acesso à cirurgia só pode ser realizado em
hospitais universitários ou hospitais públicos voltados à pesquisa.
2) os critérios para o diagnóstico de transexualismo, que são:
a) Desconforto com o sexo anatômico natural;
b) Desejo expresso de eliminar os genitais, perder as
características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar
as do sexo oposto;
c) Permanência desses distúrbios de forma contínua e consistente
por, no mínimo, dois anos;
d) Ausência de outros transtornos mentais (CONSELHO
FEDERAL DE MEDICINA, 2002).
3) os critérios de indicação para a realização dos procedimentos
previstos no processo transexualizador para as mulheres transexuais,
ﬁcando deﬁnido um tempo mínimo de dois anos de acompanhamento,
“como condição para a viabilização da cirurgia, bem como a maioridade e o
diagnóstico de transexualidade” (BRASIL, 2008a, p. 14).
Cabe ressaltar que, após todo o período de acompanhamento, o
transexual pode ou não ter a “certiﬁcação” de sua condição de portador de
transtorno de identidade de gênero, ou, em outras palavras, pode ser ou não
considerado um transexual. A ameaça de não ser considerada doente e,
portanto, adequada a ingressar no processo transexualizador, “mantém a
pessoa transexual amarrada ao poder médico, perpetua o lugar de
vulnerabilidade diante da equipe que estará apta a deﬁnir se ela é ou não
transexual e (re)aﬁrma a necessidade de ‘passar pela prova, pelo teste’”
(TEIXEIRA, 2009, p. 4). Em outras palavras, o transexual tem que se
submeter a todo um processo de avaliação para conﬁrmar o que muitos
deles já sabem desde a infância, desvalorizando seus desejos e inquietações,
visto que apenas a avaliação médica conﬁrma a sua existência como
transexual.
Quanto à assistência, prevista na Portaria, há uma previsão de
realização de procedimentos clínicos e cirúrgicos exclusivos para a unidade
de atenção especializada. Entre os procedimentos clínicos estão o
tratamento hormonal e o acompanhamento terapêutico. Entre os
procedimentos cirúrgicos incluem-se a cirurgia do aparelho geniturinário –

redesignação sexual e a cirurgia de vias aéreas superiores da cabeça e do
pescoço.
Em novembro de 2013, é promulgada a Portaria 2803 que “redeﬁne e
amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS)”
(BRASIL, 2013, p. 25). Dentre suas considerações, inclui a revogação da
Resolução CFM 1652/2002, base da Portaria 1707 e 456, e a promulgação
da Resolução CFM 1955 em setembro de 2010. A referida Resolução do
CFM retira o caráter experimental de procedimentos cirúrgicos
reconhecidos e já realizados no SUS rotineiramente, como
adenomastectomia, histerectomia ou mesmo a oforectomia, que são as
intervenções cirúrgicas sobre gônadas e caracteres sexuais secundários em
homens transexuais. Em seu parecer quanto às modiﬁcações de caracteres
secundários, o relator enfatiza o princípio bioético da autonomia da pessoa,
onde explicita o direito da pessoa de realizar mudanças corporais
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010b).
Entretanto, mesmo reconhecendo o direito à saúde dos transexuais – já
que a cirurgia é parte do tratamento e uma importante etapa na busca de
saúde, dentro de um conceito mais ampliado –, se mantém o caráter
experimental da neofaloplastia para homens transexuais, justiﬁcado pelos
questionamentos relacionados aos seus resultados estéticos e funcionais
(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2010a). Na verdade,
demonstra-se que a técnica e seu produto ﬁnal, avaliado pelo executor, são
considerados mais importantes que os benefícios objetivos e subjetivos na
vida dos homens transexuais, principalmente se considerarmos a dimensão
de renascer social que a portaria favorece (SCHRAMM; BARBOZA;
GUIMARÃES, 2011).
A portaria 2803, assim como as anteriores, ressalta em seu artigo 2º,
inciso I, que o processo transexualizador deve ser pautado na integralidade
e na humanização (BRASIL, 2013).
Integralidade, princípio fundamental do Sistema Único de Saúde
(SUS) (BRASIL, 2005), o que no processo transexualizador passaria pela
busca de atendimento de todas as demandas e necessidades das pessoas
transexuais. Isso ﬁca explicitado quando é ressaltada, na portaria, a nãocentralidade da meta terapêutica no procedimento cirúrgico de
transgenitalização e das demais intervenções somáticas (BRASIL, 2013).
Nesse mesmo artigo, a portaria também deﬁne que a porta de entrada
“prioritária” no Processo dar-se-á pela Atenção Básica em Saúde,

componente da Rede de Atenção à Saúde (RAS), deﬁnido como
“responsável pela coordenação do cuidado e por realizar a atenção contínua
da população que está sob sua responsabilidade...”, de onde, então, partirá o
encaminhamento para o Serviço de Atenção Especializado (BRASIL, 2013,
p. 25).
No tocante à assistência, também prevê a realização de procedimentos
clínicos e cirúrgicos exclusivos para a atenção especializada, ampliando a
lista de procedimentos disponibilizados para esses usuários. Dentre os
clínicos, inclui-se o acompanhamento clínico pré e pós-operatório e
tratamento hormonal, que são permitidos a partir de 18 anos. Os
procedimentos cirúrgicos, bastante ampliados, comparando-se com as
portarias anteriores, são: 1) para as mulheres transexuais – a cirurgia do
órgão genital, a tireoplastia e a plástica mamária reconstrutiva bilateral
incluindo prótese mamária de silicone bilateral e; 2) para os homens
transexuais – mastectomia bilateral, histerectomia com anexectomia
bilateral e colpectomia e outras cirurgias referentes a cirurgias
complementares para correções de cirurgias anteriores ou de complicações
e reconstruções de cirurgias anteriores. (BRASIL, 2013). Esses
procedimentos são permitidos a partir dos 21 anos.
Mas de que maneira o processo transexualizador reﬂete a realização de
funcionamentos básicos e o projeto de vida dos indivíduos a ele
submetidos? Como realizar uma avaliação moral dessa portaria? E qual
perspectiva de justiça seria a mais adequada para ser utilizada na avaliação
do processo transexualizador? A resposta a essas perguntas é o que
tentaremos responder no próximo item.

A Perspectiva dos Funcionamentos
Justiça ou injustiça são palavras cotidianamente usadas como forma de
denominar uma ação que se considere boa ou ruim para uma pessoa, um
grupo ou comunidade, entre outros. Mas, para justiﬁcar a aplicação do
adjetivo justo ou injusto, é necessário que recorramos a argumentos
racionais, o que, muitas vezes, implica a remissão a uma teoria de justiça,
ou seja, a uma teoria que forneça os critérios pelos quais a razão inﬂuencia
o julgamento da justiça e injustiça (SEN, 2010b).
Neste estudo, pretendemos utilizar como referencial a Perspectiva dos
Funcionamentos. Essa perspectiva tem como foco “a igualdade dos

funcionamentos básicos do indivíduo”, respeitando a “[...] diversidade e
singularidade inerente às diversas formas de vida e à existência concreta de
cada indivíduo” (DIAS, 2014a, p.49). O que faz com que um
funcionamento seja considerado básico é caráter central que o mesmo
ocupa na concepção de realização de cada indivíduo ou cada forma de vida.
Tal aspecto pode “ser reconhecido tanto como condição ou meio para a
realização de outros funcionamentos, quanto algo valorável em si mesmo”,
ou, dito de outra forma, ser considerado central por si mesmo, ou por servir
para o alcance de outros funcionamentos centrais (RIBEIRO; DIAS, 2014c,
p.93). A criação e o desenvolvimento de políticas públicas devem promover
funcionamentos básicos, assegurá-los e, com isso, respeitá-los.
Os pilares que sustentam essa perspectiva são: os funcionamentos
como objeto de avaliação, uma concepção ampliada de saúde, a escuta das
pessoas envolvidas como fonte para a deﬁnição dos funcionamentos básicos
e a busca do aprimoramento como condição do humano. Esses pilares serão
apresentados, associando-os às características de vida das pessoas
transexuais e a realização dos seus funcionamentos ou o conjunto dos
mesmos, visando justiﬁcar a utilização dessa perspectiva na avaliação de
políticas públicas para os transexuais.

Objeto de avaliação
O objeto de avaliação, nessa perspectiva, são os próprios
funcionamentos, visto que alguns indivíduos “jamais desenvolverão certas
capacidades especíﬁcas, tal como a liberdade, entendida na sua forma mais
fundamental, a saber, autonomia ou poder de autodeterminação.” (DIAS,
2014a, p. 50).
Essa nova proposta busca ampliar o espectro de indivíduos incluídos
originalmente na teoria proposta por Sen, que tem como objeto a garantia
da liberdade de escolha do conjunto de capacidades que o agente deseja
realizar, ou, o que o autor denominou, a capacitação. Na perspectiva de Sen,
os funcionamentos são deﬁnidos como as várias coisas que uma pessoa
pode considerar valioso fazer ou ser. A capacidade é deﬁnida como as
várias combinações alternativas de funcionamentos e a capacitação, a
liberdade substantiva para realizar essas combinações (SEN, 2010a).
Por conseguinte, Sen tem como base de sua abordagem a expansão de
liberdades, sendo a liberdade entendida “tanto em relação aos processos que

levam a liberdade de ações e decisões como as oportunidades reais das
pessoas, dadas as circunstâncias pessoais e reais” (SEN, 2010a, p. 32).
No caso especíﬁco dos transexuais, podemos facilmente imaginar que,
em decorrência de processos discriminatórios extremos que os condenam a
uma espécie de morte social, esses possam ter se tornado incapazes de
assumir a direção de suas próprias vidas e, neste sentido, eleger livremente
a vida que querem viver, o que pretendem fazer ou ser. A necessidade
primária para essas pessoas apontaria, assim, para realizações de
funcionamentos básicos outros, como única alternativa disponível. Nesta
lógica, uma política pública adequada seria aquela que buscasse prover
diretamente
a
realização
de
tais
funcionamentos
básicos,
independentemente de qualquer consideração acerca da liberdade de
escolha do agente. De acordo com a perspectiva que estamos defendendo, a
liberdade de escolha não é o foco da justiça, mais sim um entre os diversos
funcionamentos que o indivíduo pode ou não desenvolver. O grau de
centralidade da liberdade de escolha diante de outros funcionamentos só
poderá ser aferido na análise de cada caso particular e, na sua ausência, a
promoção de outros funcionamentos básicos por parte do Estado se torna
ainda mais urgente.
Outro aspecto que merece ser considerado é que a própria política do
processo transexualizador acaba por, senão negar, ao menos restringir a
liberdade do indivíduo transexual, já que seu ingresso no processo e o
passaporte de acesso à modiﬁcação corporal e outros benefícios que a
política venha a oferecer, estão associados a um diagnóstico médico de
doença mental. Em outras palavras, para usufruir da política, o indivíduo
transexual precisa receber um diagnóstico de portador de um distúrbio de
identidade, o que faz com que, aos olhos da sociedade, sua autonomia seja,
no mínimo, colocada sobre suspeita.
Associado a essa heteronomia em relação à modiﬁcação corporal, os
indivíduos transexuais, por serem quem são, deixam de ter realizados
diversos funcionamentos nas mais diferentes áreas: seus laços familiares
são rompidos; ocorre a saída da escola pelos processos discriminatórios a
que são submetidos, tanto por parte de professores, quanto dos alunos; são
levados a buscar subempregos para própria sobrevivência ou são excluídos
de seu ambiente de trabalho. Daniela Murta, em seu estudo, enfatiza que “a
maior parte das pacientes se mantém através de trabalhos informais, bicos e
prostituição, e que aquelas que têm emprego ﬁxo normalmente escondem

sua condição” (AMARAL, 2007, p. 73). Toda essa negação de realizações a
essas pessoas torna-os vulneráveis a abusos físicos e a agressões
psicológicas, o que pode colocar outros funcionamentos em risco, como,
por exemplo, a própria saúde. (ARMS, 2008).
Nessa linha de raciocínio, uma política pública voltada para os
indivíduos transexuais não pode ser avaliada a partir da liberdade de
funcionamentos para o alcance de uma vida valorosa, visto que esse
princípio lhes é negado desde o momento de seu autorreconhecimento
como transexual. A partir disso, torna-se imperiosa uma perspectiva onde o
foco não seja a liberdade, mas sim os funcionamentos considerados, em
cada caso, como básicos: funcionamentos estes que, por ventura, possam
ainda contribuir para a conquista da autonomia desses indivíduos.
Ao garantir a realização dos funcionamentos básicos do indivíduo, o
processo transexualizador seria, então, considerado o meio para o alcance
de uma vida digna. Uma compreensão adequada do processo, atenta a toda
a sua complexidade, permitiria uma melhor identiﬁcação dos
funcionamentos a serem protegidos e/ou desenvolvidos, entre eles, a própria
liberdade
Pode-se inferir que o processo transexualizador busca promover
funcionamentos, ou um conjunto dos mesmos relacionados à saúde, através
da realização da cirurgia, da mudança dos caracteres secundários e do
acompanhamento hormonal. Mas a realização desses funcionamentos
evidenciará a necessidade da realização de outros funcionamentos que
estarão associados ou não à saúde e que não podem ser negados por
processos discriminatórios ou pela extrema valorização equivocada do
procedimento cirúrgico enquanto único para a realização do projeto de vida
dessas pessoas.
Um exemplo, vivenciado cotidianamente por esses indivíduos, é a
diﬁculdade de alteração do nome civil, seja antes ou após o ingresso no
processo transexualizador. Essas questões médicas e legais são consideradas
críticas para as pessoas transexuais (CURRAH; MINTER, 2000). Sem essa
alteração, não há como sair da exclusão social, mesmo após a alta do
processo transexualizador. O contato com o mundo se dá através de seu
nome e, sendo este oposto a sua expressão de gênero, a pessoa transexual se
mantém vulnerável a situações de constrangimento, preconceito, podendo
perpetuar as diﬁculdades de inserção na escola, trabalho e demais
ambientes. Tais aspectos tornam-se relevantes quando consideramos que, na

formulação de uma política pública, devem ser ponderados os diversos
funcionamentos que somam ou restringem outros funcionamentos.

Concepção de saúde
Saúde na perspectiva aqui adotada é:
[...] a capacidade normativa dos seres humanos, operando através de um conjunto de
funcionamentos básicos – como um sistema dinâmico e interativo – que para serem
desenvolvidos e exercidos precisam de determinadas condições materiais de existência.
(RIBEIRO; DIAS, 2014c, p.93)

Essa visão ampliada de saúde reitera o somatório de fatores que são
determinantes e condicionantes da saúde, como alimentação, moradia,
saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte,
lazer e acesso aos bens e serviços essenciais, evidenciando a necessidade de
políticas públicas de caráter econômico, político e social que atendam às
necessidades e demandas da sociedade (BRASIL, 1990).
No caso das pessoas transexuais, a saúde passa, também, pelo
atendimento às demandas de modiﬁcação corporal, que seriam a
hormonioterapia, o uso de silicones, a modiﬁcação de caracteres
secundários e da própria adequação cirúrgica genital. Os dois primeiros
possibilitam o recurso da automedicação ou autoaplicação, o que muitas
vezes gera sérias consequências para a saúde, já que são realizadas sem
nenhum tipo de supervisão ou orientação e, normalmente, realizadas por
pessoas sem preparo para tal prática, principalmente na adolescência,
quando começam a aparecer os caracteres secundários referentes ao sexo
anatômico. Soma-se a isso a automedicação, a falta de recursos ﬁnanceiros
para a compra dos hormônios, levando a utilização de hormônios mais
baratos, que podem ocasionar complicações a longo prazo ou recorrer as
longas ﬁlas do judiciário em busca de recurso para a manutenção do
tratamento.
No caso de implante de silicone nas mamas das mulheres transexuais,
o preço para tal procedimento é três vezes mais caro para essa clientela,
quando comparado ao implante em mulheres, o que gera uma demanda para
as clínicas clandestinas ou mesmo as “bombadeiras”, gerando altos riscos
para a saúde, pela falta de material adequado, e dor, pela falta de anestesia
(VILELA; SANTOS; VELOSO, 2006), além dos danos à própria saúde
imediatamente e/ou a médio e longo prazos.

Além da capacidade de se manter saudável, outros funcionamentos
precisam ser garantidos para que as pessoas transexuais possam realizar
seus projetos de vida. Aqui, destacamos os seguintes aspectos: 1) sociais –
educação, emprego, habitação; 2) legais – regime jurídico como homem e
mulher, casamento, proteção contra a violência, documentos de identidade e
registros; e 3) médicas – cuidados médicos contínuos, entre outros
(CURRAH; MINTER, 2000). Neste sentido, a concepção ampliada de
saúde não restringe a avaliação à mera ausência de doenças, mas à
diversidade de funcionamentos que deﬁnem a saúde.
Considerando a concepção ampliada de saúde dessa perspectiva, esses
funcionamentos estariam contemplados e, portanto, incluídos como itens de
avaliação do processo transexualizador, desviando o foco do biológico e
retornando-o para a realização dos indivíduos nas mais diversas áreas.

Fonte: a escuta
A principal fonte de conhecimento nessa perspectiva é a investigação
empírica. O reconhecimento do que é básico poderá variar em cada caso,
visto que o “acesso ao que é básico é sempre empírico e depende de
circunstâncias, bastante particulares, vivenciadas pelos diversos indivíduos”
(DIAS, 2014a, p.49).
Assim, não haveria uma lista de funcionamentos básicos ou centrais,
conforme proposto por Nussbaum (2011) que, por sua vez, procurou
conjugar a perspectiva de Sen à crença aristotélica em atributos universais
que comporiam nossa concepção de uma vida digna ou realizada. Neste
intuito, Nussbaum estabeleceu uma lista com dez capacidades centrais, a
saber: 1) vida; 2) saúde corporal; 3) integridade corporal; 4) imaginação e
pensamento; 5) emoções; 6) razão prática; 7) associação; 8) outras espécies;
9) lazer; e 10) controle político e privado. Segundo a autora, essas
capacidades centrais merecem ser protegidas e asseguradas de diversas
formas por serem essenciais nas diversas fases do ciclo da vida de uma
pessoa. Os aspectos contemplados nesta lista, guardadas pequenas variações
interpretativas, ergueriam, assim, uma pretensão de universalidade no
âmbito das vidas ditas humanas. (DIAS, 2014b).
Em contrapartida, na perspectiva aqui defendida para a avaliação de
políticas públicas para as pessoas transexuais, os funcionamentos deﬁnidos
como básicos devem ser deﬁnidos pelos próprios indivíduos, objeto de

nossa consideração moral, visto serem eles os responsáveis pelo
reconhecimento de quais funcionamentos, ou conjunto de funcionamentos,
contribuem para a realização de seus projetos de vida (DIAS, 2014a),
principalmente quando consideramos que a liberdade lhes é negada em
várias instâncias. Mas para que possamos estar atentos às demandas
especíﬁcas de cada caso, faz-se necessária uma escuta apurada de diferentes
vozes e uma atenção reﬁnada às circunstâncias particulares vivenciadas
pelos diversos indivíduos, de modo que possamos incluir várias formas de
funcionamentos que, sob o ponto de vista da constituição da identidade do
próprio indivíduo, devem ser reconhecidos como fundamentais. (RIBEIRO;
DIAS, 2014c).
Através dessa escuta, voltada ao reconhecimento dos funcionamentos
básicos que contribuem para o ﬂorescimento da vida das pessoas
transexuais, conseguir-se-ia alcançar, como produto ﬁnal, o que realmente é
valorável para esse grupo de pessoas e para a realização de seus projetos de
vida. Através da escuta de diferentes vozes, nos tornamos mais aptos para
elaborar políticas públicas adequadas a realizações de todos os envolvidos.

O aprimoramento humano como condição humana
Na perspectiva que defendemos para realizar a análise do processo
transexualizador, a identidade da pessoa é “compreendida como incluindo
necessariamente, entidades que estão para além dos limites do nosso corpo
e/ou artefatos” (DIAS, 2014c, p. 52). Neste sentido, adotamos uma
concepção não rígida de natureza humana, onde são permitidas
modiﬁcações e alterações, visto que pessoas, aqui, são compreendidas como
“sistemas funcionais dinâmicos, ﬂexíveis, que se transformam e se moldam,
numa tentativa de melhor se harmonizar com seu entorno e alcançar uma
realização plena” (DIAS, 2014c, p. 60).
Esse pilar da perspectiva de funcionamentos é de fundamental
importância para os indivíduos que são alvos da política pública que
estamos discutindo, pelo signiﬁcado que a cirurgia de redesignação sexual e
das modiﬁcações de caracteres secundários, como, por exemplo, o implante
de silicone nas mamas e a mastectomias, possui para eles. Conforme
descreve Bento:
As respostas e as formas de relacionar-se com as genitálias e as sexualidades são
diversas. No entanto, quando se perguntava o porquê da cirurgia, encontrava-se uma

constância nas respostas: “Quero ser livre”. Nenhum/a dos/as entrevistados/as
respondeu: “Eu quero a cirurgia para conseguir ser penetrada ou penetrar, para
conseguir o orgasmo”. Entre os transexuais masculinos, a mastectomia é a cirurgia que
lhes dará o que os transexuais conseguirão com a construção da vagina, ou seja, a
liberdade. É o desejo de serem reconhecidos/as socialmente como membros do gênero
identiﬁcado que os/as leva a realizar os ajustes corporais. (BENTO, 2009, p. 106).

Essa liberdade favorece o autorreconhecimento do indivíduo e sua
percepção de ser-cidadão e não um anormal, um “fora da ordem”, gerando
inclusão social e a tão sonhada cidadania, em seu sentido amplo.
A ﬁxação da natureza humana, em termos de identidade sexual, tem
seu alicerce no sistema binário sexual, o “operador lógico”, que deﬁne para
as pessoas apenas duas alternativas relacionadas:
ao sexo (ser macho ou fêmea no sentido biológico, a partir da própria dotação genital),
ao gênero (agir como homem ou mulher, ou seja, seguir linhas de conduta socialmente
aprovadas para uma ou outra) e à opção sexual (ter um desejo heterossexual, voltado
para pessoas de sexo oposto ao nosso, ou homossexual, voltado para pessoas do nosso
sexo). (BERNINI, 2011, p. 20).

A aﬁrmação da ﬂuidez dessa natureza humana, através do
“reconhecimento do caráter incerto e mutável das identidades” (TEIXEIRA,
2012, p. 507), rompe com esse sistema e aponta para as diversas formas de
intervenção corporal como forma de aprimoramento humano. Esse
entendimento derruba a necessidade de patologização da condição de ser
transexual, onde a medicina empresta seu discurso cientíﬁco para produção
da verdade visando à regulação e ao controle dos corpos que se mantêm
fora da sociedade normatizadora (FOUCAULT, 2010).
Onde o aprimoramento é compreendido como parte da natureza
humana, parte do nosso anseio por uma vida melhor, as pessoas transexuais
passam a ter seus direitos reconhecidos e acesso às modiﬁcações corporais.
A patologização da transexualidade perde o sentido e as modiﬁcações
corporais – a utilização da hormonioterapia, as modiﬁcações dos caracteres
secundários – se tornam uma necessidade e não um recurso de tratamento
ao “transtorno” dos indivíduos transexuais. A partir desse entendimento,
olhar para a transexualidade seria olhar para a pessoa transexual buscando
sua singularidade – um ser possuidor de uma história, escolhas e rumos que
o tornam único.
Merecem, ainda, destaque, as pessoas transexuais que desejam as
modiﬁcações corporais, mas não querem a realização da cirurgia de
redesignação sexual, o que muitas vezes acarreta a sua não inserção no

processo transexualizador e, portanto, a negação de usufruir dos benefícios
da política pública. Lembramos que as políticas públicas deveriam
evidenciar e resolver as necessidades que seriam comuns, sem perder, nem
desvalorizar a singularidade dos indivíduos. Sua função seria assegurar o
direito dos indivíduos na realização dos funcionamentos, sem precisar
recorrer a estratégias de normatização das pessoas, a partir de seu
enquadramento em um diagnóstico médico e um padrão de tratamento que
não pode ser alterado.
Uma outra associação do processo transexualizador com o
aprimoramento humano refere-se a sua diretriz de integralidade. Uma
deﬁnição de integralidade ampliada, proposta por Cecílio, parte da deﬁnição
de necessidade de saúde apoiada em uma taxonomia, organizada em quatro
conjuntos, a saber: boas condições de vida; acesso e consumo de tecnologia
para melhorar e prolongar a vida; vínculos a(e)fetivos entre usuário e
equipe/proﬁssional; e autonomia no modo de viver (CECILIO, 2009).
Nessa taxonomia, em dois conjuntos, acesso e consumo de tecnologia
para melhorar e prolongar a vida e para garantir autonomia no modo de
viver, podemos identiﬁcar a questão do aprimoramento humano, pois as
modiﬁcações visadas, quaisquer que sejam, são consideradas como aquelas
que melhor promovem a existência ou realização do indivíduo. Portanto, a
portaria, pautada na integralidade, visaria ao aumento e aprimoramento dos
funcionamentos dos indivíduos transexuais. Buscar-se-ia reconhecer quais
funcionamentos são necessários para o ﬂorescimento de cada pessoa,
tomando como base a expressão de suas demandas e, a partir dessa
avaliação, buscaríamos desenvolver estratégias que levassem à promoção
dos diversos funcionamentos.
O processo transexualizador passa, então, a desempenhar um
importante papel na busca pelo aprimoramento humano, visto que favorece
as modiﬁcações físicas necessárias e desejadas às pessoas transexuais,
tornando possível, de alguma forma, a realização de seus projetos de vida.

Conclusão
Neste capítulo, buscou-se analisar a adequação da utilização da
perspectiva de funcionamentos na avaliação das políticas públicas voltadas
às pessoas transexuais. Em outras palavras, procurou-se interpretar o
processo transexualizador a partir dos pilares da referida perspectiva.

Destacamos a importância de adotarmos como foco de nossa
consideração os próprios funcionamentos e não as oportunidades, visto que
estas só existem a partir da possibilidade de escolha, liberdade de escolha, o
que, no caso dos transexuais, na maioria das vezes, não existe.
Procuramos mostrar que a visão ampliada de saúde, proposta pela
Perspectiva dos Funcionamentos, redunda numa ampliação do próprio
campo de avaliação, posto permitir que o olhar do avaliador percorra várias
áreas interligadas à saúde, para além da visão biologicista, que
simplesmente a interpreta como ausência de doenças.
A singularidade das pessoas é, por sua vez, respeitada na medida em
que se atribui as próprias pessoas envolvidas no processo transexualizador o
papel de (i) deﬁnir e julgar quais funcionamentos básicos devem ser
garantidos para que a realização de seus projetos de vida seja possível e,
também, de (ii) avaliar a efetividade das políticas públicas na promoção
desses mesmos funcionamentos.
Dessa forma, permitindo que essas pessoas sejam genuinamente
escutadas, as políticas públicas serão mais eﬁcientes e a avaliação das
mesmas será mais efetiva para que cada vez mais sejam garantidos e
ampliados os direitos de todos a uma boa vida.
Por último, ressaltamos que uma compreensão da busca pelo
aprimoramento humano como parte constitutiva da nossa própria natureza,
faz com que as intervenções e modiﬁcações corporais sejam reconhecidas
como naturais, tornando, não apenas desnecessário, como também um erro,
patologizar o indivíduo, para que as mesmas possam ocorrer. Tais
modiﬁcações fazem parte de um processo através do qual certos indivíduos
buscam sua autorrealização.
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Capítulo X
A Perspectiva dos Funcionamentos e
a produção de assistência psicológica para
mulheres que interromperam
voluntariamente uma gestação
68
Letícia Gonçalves
Este capítulo tem como objetivo contribuir com a busca pela
implementação de justiça para mulheres que realizam interrupção
voluntária da gestação no Brasil. A controversa em torno da questão,
atravessada pelo pluralismo moral, mas também por disputas de ordens
econômicas, políticas e jurídicas, tem signiﬁcado, muitas vezes, a produção
de injustiças para as mulheres, sobretudo no que se refere à produção de
assistência integral à saúde. Será adotada a Perspectiva dos Funcionamentos
(DIAS, 2015) como abrangente proposta de justiça que poderá, ao centrarse na autodeﬁnição dos funcionamentos que cada pessoa elege como básico,
resgatar o respeito às singularidades. O foco da justiça indica que caberá à
sociedade moral e/ou ao Estado criar condições de ﬂorescimento dos
funcionamentos. Considerando tal escopo, pretendo contribuir, a partir do
relato de um caso, para a consideração de aspectos que inﬂuenciam a saúde
psicológica de mulheres que realizam uma interrupção voluntária da
gravidez.

Aborto e saúde psicológica das mulheres
No debate público envolvendo as deﬁnições jurídicas sobre o aborto, a
hipótese de danos psicológicos às mulheres tem sido acionada como
argumento de manutenção da sua criminalização no Brasil. Esta posição
adota o aborto como causa isolada de produção de depressão, sentimento de
culpa, baixa autoestima, aumento da possibilidade de autoextermínio e, de
modo mais contundente, um enquadramento nomeado “síndrome pósaborto”. (MARIUTTI; FUREGATO, 2010). A tentativa de estabelecer

relação direta entre o abortamento em si e o adoecimento psicológico das
mulheres decorre de estudos norte americanos, em função da controvérsia
moral e legal do país. (COHEN, 2006). A diﬁculdade de consenso em torno
dos achados, porém, motivou uma avaliação cientiﬁcamente informada por
parte do grupo sobre saúde mental e aborto da Associação Americana de
Psicologia, que lançou um relatório sobre o tema, em 2008, com análise das
evidências apresentadas em pesquisas empíricas realizadas entre 1989 e
2008, publicadas em inglês. A revisão identiﬁcou problemas metodológicos
na coleta e análise dos dados destas pesquisas, sendo que a diversidade de
enquadramento da questão revelou-se moldando as descobertas. Dentre os
problemas encontrados, pode-se veriﬁcar estudos sem contextualização dos
casos e singularização clínica, provavelmente o aspecto mais frágil quando
tratada a questão da saúde ou adoecimento psicológico. No Brasil, além dos
estudos que reforçam tal perspectiva de análise unicausal do aborto e
adoecimento psicológico, temos análises opostas, de localização do aborto
como produtor de sentimento de alívio, por parte das mulheres, e
importante para retomada das dimensões cotidianas de trabalho e afetivas.
(PEDROSO, 2009). Ainda assim, algum grau de sofrimento psíquico
também é relatado, especialmente frente aos estigmas que marcam a
experiência social com a realização do aborto. Neste caso, a consideração
das normas e estereótipos de gênero como atravessadores subjetivos
relevantes já foi abordado em artigo de revisão de literatura (ADESSE et al,
2016). O estigma se relacionaria, a partir desta hipótese, com os efeitos
psicológicos, a partir de três dimensões: a percepção da sua existência, a
experiência com a discriminação que ele produz e a internalização pela
mulher, produzindo sentimentos como culpa e vergonha. Na pesquisa de
doutorado em curso, em que analiso as moralidades sobre o aborto no Brasil
e seus atravessadores na produção de adoecimento para as mulheres, à luz
da Perspectiva dos Funcionamentos, foram mapeados sistemas de crenças
condenatórios em relação não só ao aborto em si, mas ao livre exercício da
sexualidade pelas mulheres. A gravidez seguida de aborto aparece, nestes
casos, associada a um comportamento irresponsável e promiscuo das
mulheres, seguido de caracterizações destas como assassinas e monstruosas.
Compreendo que tais posições se conﬁguram como violências psicológicas
contra as mulheres e, portanto, fatores de risco para produção de
sofrimento. Sobretudo, a leitura de que o aborto adoece psicologicamente
por ser uma espécie de infração de gênero, tem como sustentação uma

concepção generalizante e essencialista, que considera uma espécie de
natureza das mulheres cuja ﬁnalidade seria a maternidade. Ao agir contra a
própria natureza, surgiriam os sintomas psicológicos. Neste texto, não
pretendo responder a pergunta se o aborto adoece psiquicamente ou não as
mulheres, pois tal pergunta visa mais atender aos embates políticos do que
produzir assistência adequada à saúde. Considerando que o aborto é uma
prática comum e recorrente da vida sexual e reprodutiva das mulheres, me
deterei à consideração de quais aspectos são relevantes para a produção de
saúde integral. A Perspectiva dos Funcionamentos permite situar o aborto
fora do recorte abstrato, localizando as sujeitas concretas. Tal perspectiva é
ampla o suﬁciente para considerar as mulheres que realizam aborto não
somente concernidas morais, mas agentes morais. Ou seja, elas próprias
formularem suas demandas frente à experiência aqui em questão. O foco
nos funcionamentos indica a fragilidade e insuﬁciência de políticas públicas
de saúde genéricas, que estabelecem, a priori, a abrangência do seu escopo,
por exemplo, com base biologicista ou essencialista.

Estudo de caso e a Perspectiva dos Funcionamentos
Defendo que a Perspectiva dos Funcionamentos ofereça uma
concepção adequada à implementação de justiça para as mulheres que
fazem aborto no Brasil, pela sua incorporação de elementos das
Perspectivas de Justiça distributivas, ressaltando as políticas de reparação e
reconhecimento, pela ênfase na consideração da condição de agência e pelo
foco no ﬂorescimento dos funcionamentos básicos, de modo singular. A
realização do aborto pode representar um mecanismo relevante para a
realização de alguns funcionamentos básicos, logo, diretamente
relacionados à autorrealização. As várias pesquisas que incluem entrevistas
com mulheres que abortam revelam que a escolha teve relação signiﬁcativa
com seus projetos de vida. As situações de extrema vulnerabilidade
impostas às mulheres no Brasil, em decorrência da criminalização do
aborto, envolvendo falta de assistência do Estado, ausência de rede íntima
de apoio e riscos diversos à saúde integral, faz com que a gravidez
indesejada seja uma ameaça ao pleno exercício da função sexual, cuja
relevância é, também, diversa para as pessoas. Cada indivíduo é
compreendido como um sistema funcional dinâmico, ﬂexível, complexo e
diverso. Os funcionamentos básicos estão intimamente relacionados ao

núcleo identitário de um indivíduo e a integralidade dos mesmos possibilita
a efetivação de uma vida realizada ou feliz.
Para coleta do caso apresentado a seguir, foi realizada uma entrevista,
com duração de uma hora e meia, com posterior transcrição. Júlia é um
nome ﬁctício, escolhido pela participante, que recebeu esclarecimentos
sobre a pesquisa e consentiu com a participação. A necessidade de escuta
apurada para identiﬁcação das demandas dos sujeitos é aspecto central na
Perspectiva dos Funcionamentos, demandando um cuidadoso trabalho
empírico. Diferente de aspectos de outras ordens, as dimensões psicológicas
não podem ser colhidas de modo direto quando questionadas, mas exigem
abordagens e análises clínicas, conforme será apresentado. Segue o relato.
Júlia se apresentou como heterossexual, branca e sem religião. Possui
26 anos de idade, trabalha como gestora de projetos sociais e tem uma ﬁlha
de oito anos de idade. Júlia relata que namorou por cerca de quatro anos e
que engravidou e abortou duas vezes durante a relação, tendo uma vez
ocorrido no início de 2017 e outra em junho de 2018. A relação foi
encerrada em dezembro de 2018. O namorado morava em outra cidade,
com os pais, e namoraram à distância por três anos. Diz que a relação com
os pais do namorado não era boa e que estes alertavam o ﬁlho, com
frequência, sobre mulheres que engravidavam por interesse. A diﬁculdade
de relação com estes e a distância das cidades fez com que o namorado se
mudasse para sua casa, após dois anos de namoro. Sobre a ﬁlha, relatou que
engravidou quando tinha dezessete anos, pouco tempo após o início da vida
sexual com o namorado, à época. E que manteve o relacionamento até a
ﬁlha completar três anos de idade. Atualmente, a guarda é compartilhada e
a criança passa metade da semana com cada genitor. Júlia descreveu de
modo elogioso o comportamento cuidadoso e responsável, em suas
palavras, que o pai assume com a ﬁlha, mencionando, algumas vezes, ser
esse um “excelente pai, tanto ﬁnanceiramente, quanto afetivamente”. Os
pais de Júlia moram na Europa há alguns anos, tendo a mesma relatado que
desde que o avô morreu, quando tinha 14 anos, iniciou um processo de
autonomia ﬁnanceira, por necessidade. Sobre a mudança do namorado para
sua casa, disse que o mesmo nunca teve trabalho ﬁxo e que sempre precisou
assumir a maior parte das despesas, sendo que no último ano assumiu
integralmente. O relacionamento entre eles é apresentado como tendo
sempre presente muitos conﬂitos, tendo sido intensiﬁcados nos últimos
meses. Sobre as duas experiências com a realização do aborto, relata que o

desejo de ter outro ﬁlho esteve presente desde o início da relação, que gosta
da maternidade e que pretendia engravidar. Diz que tomava
anticoncepcional no início da relação, mas parou em um determinado
momento porque estava fazendo mal. E que informou o namorado, dizendo
que se ele quisesse evitar uma gravidez que usasse camisinha. Após algum
tempo engravidou e relata que informou o namorado por mensagem, com a
frase: “o que você quer fazer?”, tendo ele respondido: “você que sabe”.
Quando conversaram pessoalmente, o mesmo disse que tinha medo da
reação dos pais e que eles não iriam aceitar. Decidiram, portanto, pelo
abortamento, sendo que teve o apoio de uma amiga. Quando questionada se
conversaram posteriormente sobre o fato, Júlia disse que conversar não era
comum e que após a realização retomaram o cotidiano, sem consideração
ao fato. Disse, ainda, que: “não querendo banalizar, mas da primeira vez foi
como uma dor de barriga”. Continuaram sem fazer uso de contraceptivo e
Júlia engravidou uma segunda vez. Diz que se recorda com clareza o dia em
que tiveram acesso ao resultado do exame de sangue. Relata que estava
dormindo e que, quando acordou, o namorado estava sentado no corredor e
olhando o celular. Que ele se levantou e jogou o celular na cama, sem falar
nada, manifestando descontentamento. Diz que quis, apesar disto, e
escolheu continuar com a gravidez, que durou até quatro meses. Aﬁrma ter
se relacionado afetivamente com o feto, adotando hábitos como alisar a
barriga, mas que o namorado agia como se ela não estivesse grávida e não
conversavam sobre isto. O comportamento de recusa dele a fez decidir pelo
abortamento novamente, pois considerou que não seria bom para uma
criança ter um pai com aquela postura. Reaﬁrmou que continuava querendo
ter outro ﬁlho, mas de um pai “responsável”, como é o pai da ﬁlha que já
tem. Conta que o segundo aborto também foi iniciado em casa e que passou
muito mal à noite, com a eliminação excessiva de sangue e eventos de
desmaio. No dia seguinte, precisou ser hospitalizada para ﬁnalização do
procedimento. Júlia chorou ao contar da chegada no hospital, o mesmo em
que teve o parto oito anos atrás. Diz que pensou que se tivesse abortado
naquela ocasião não teria a ﬁlha, que considera, hoje, a pessoa mais
importante em sua vida. Quando questionada sobre arrependimento ou
tristeza por não ter hoje outro ﬁlho, disse que não se arrepende, que o choro
foi, de fato, pela possibilidade de não ter a ﬁlha. Disse que cada mulher
sabe das suas necessidades e que considera que é o que deveria ser feito
naquele momento. Repete que não queria ter um ﬁlho de um homem que

não iria agir como pai. Diz que acha que a decisão é sempre da mulher, mas
que a ausência de posicionamento por parte do namorado foi crucial, pois
ele deixou a responsabilidade toda para ela, embora a gravidez tenha sido
responsabilidade dos dois. Perguntada se considera o aborto em si errado ou
condenável, respondeu que não, que não era correto ter uma criança
naquelas condições. Diz que às vezes pensa como teria sido se tivesse
mantido a gravidez, mas não pelo ﬁlho que teria, mas por toda a vida que
seria diferente. Em algum momento pensou que poderia manter a relação se
a gravidez continuasse, mas a amiga lhe disse que isso não era garantia e
hoje concorda. Júlia ﬁnalizou dizendo que ainda gosta do ex-namorado,
mas considera que deveria ter terminado a relação. Diz que ﬁca triste em
alguns momentos, mas não pelo abortamento, mas por lembrar de tudo que
passou. Encerra dizendo: “ele brincou de Deus comigo, engravida, aborta,
engravida, aborta.”
No caso de Júlia, as duas experiências com o aborto incluem o
manifesto desejo de ter outro ﬁlho, mas a relação afetivo-sexual,
provocando tensões psíquicas, gerou ambiguidade de percepções quando
deparada com as duas gestações. A expectativa de manutenção ou melhora
da relação pela via de um ﬁlho, mas a resposta negativa por parte do
namorado, indicando não reciprocidade, produziu frustração e sofrimento.
A tristeza manifestada pela entrevistada apresentou pouca conexão com a
realização do aborto e uma relação signiﬁcativa com vínculo estabelecido
com o namorado. O relato de Júlia de ter ﬁcado triste por “tudo que
passou”, sobretudo ao que se refere ao segundo aborto, sugere incluir: ter
parado de tomar anticoncepcional desejando engravidar, avisar para o
namorado que se quisesse evitar, que usasse camisinha; ter engravidado, ou
seja, compreende que ele também não quis evitar, desejou que ela
engravidasse; porém o namorado não manifestou aceitação ou mesmo
alegria com a gravidez; realização aborto; ter passado mal; depois o
namorado ter agido com indiferença e desconsideração pelo fato; e, ainda
mais relevante, não terem continuado a relação amorosa.
O conjunto de entrevistas realizadas para a pesquisa de doutorado
indica uma impossibilidade de isolamento do abortamento em si como
causa de adoecimento psicológico das mulheres. Foram realizadas
entrevistas com mulheres com perﬁs diversos, mas que compartilham o fato
de se reconhecerem como heterossexuais. Os complexos contextos,
envolvendo as relações com namorados e maridos, alinhados às teorias

sobre a ideologia de complementariedade dos gêneros, bem como à
Perspectiva dos Funcionamentos, permitiram a construção de uma hipótese
que defendo como central para consideração de políticas públicas de
atenção integral à saúde das mulheres, com enfoque no aspecto psicológico.
Para muitas mulheres, a realização de si e de uma vida considerada boa
passa, necessariamente, pela complementariedade ou dependência de uma
relação com um homem, inscrita simbolicamente pela via da concretude de
um ﬁlho. Não é novidade nos estudos de gênero a tese de
complementariedade entre os gêneros, orientando os modos de subjetivação
binários, porém a função psicológica que este dispositivo opera é aspecto
não explorado e crucial para compreensão dos efeitos do abortamento para
a saúde das mulheres. O abortamento poderia ser, assim, um mecanismo de
defesa momentâneo para assegurar a integridade da saúde psicológica
diante, neste caso, da recusa por parte do parceiro, de aﬁrmar, concreta e
simbolicamente, a complementariedade, supostamente natural, estabelecida
entre eles. Ou seja, a existência de dúvida quanto à manutenção da gestação
por parte do parceiro poderia colocar em questão o próprio contrato
romântico que sustenta a heterossexualidade e a maternidade como
compulsórios, produzindo sofrimento psíquico. O aborto, em alguns casos,
apenas evidenciaria tal aspecto, permanecendo psiquicamente como
marcador desta frustração. Este elemento indica, ainda, que os sintomas ou
quadros de sofrimento psicológico que possam se manifestar em mulheres
que realizaram aborto devem ainda ser associados ao recurso da fantasia,
acionado tanto como fuga psíquica, como agente de adoecimento, ao
projetar uma vida idealizada que, supõe-se, poderia ter se realizado e não se
realizou.
Adotando o conceito ampliado de saúde como produção social, e por
uma ótica biopsicossocial, não é possível considerar a saúde psicológica
como um processo intrapsíquico, mas resultado da conjugação de
complexos fatores. Diferente da concepção homogênea construída pelas
políticas públicas de saúde de que existe uma mulher universal,
heterossexual e mãe, a Perspectiva dos Funcionamentos não elege
previamente quais funcionamentos devam ser prioritariamente
considerados, uma vez que eles variam a cada sujeito. Desta forma, a
atenção à saúde psicológica de mulheres que realizaram interrupção
voluntária da gestação não deve considerar a possibilidade de adoecimento

somente a partir do abortamento, mas de todo o contexto sociocultural e
relacional que atravessa tal experiência.

Conclusão
A experiência com o aborto no Brasil é atravessada por um conjunto
de vulnerabilidades e violências, intensiﬁcadas conforme os marcadores
interseccionais de desigualdade. A eliminação de tais mecanismos
produtores de injustiças e sofrimentos é condição para a implementação de
justiça, já incorporada pela Perspectiva dos Funcionamentos (DIAS, 2018).
A naturalização da heterossexualidade e da maternidade como sistemas
políticos compulsórios constitutivos da identidade das mulheres
impossibilita uma leitura singular dos fatores de adoecimento psicológico.
A Perspectiva dos Funcionamentos permite investigar a função que o
abortamento ocupa na garantia da integridade psíquica das mulheres, bem
como identiﬁcar outros atravessamentos que precisam ser considerados, em
cada caso, nas formulações de políticas de assistência integral à saúde.
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Capítulo XI
Mulheres privadas de liberdade sob o
olhar da Perspectiva dos Funcionamentos
69
Luciana Simas
70
Miriam Ventura
Uma desigualdade social é moralmente condenável, quando
representa um perigo tanto para o autorespeito do indivíduo
quanto para sua pretensão a uma vida digna.
(Dias, 2016a, p. 89)
De modo geral, as teorias de justiça evitam dar enfoque à população
criminalizada. Questionam parâmetros sociais, “pontos de partida”
desiguais e distribuição de bens entre aqueles em relação aos quais se
pressupõe o cumprimento de deveres. Legitimam a imposição de
determinadas condutas sob pena de aplicação de sanções com segregação
social. A criminologia crítica caminha no sentido inverso ao denunciar o
caráter seletivo na construção das imputações penais, bem como na
aplicação desigual da lei (BARATTA, 2002; BATISTA, 2015; CAMPOS,
2011).
Neste capítulo, buscaremos entrelaçar a Perspectiva dos
Funcionamentos com a questão penal, tendo como foco grupos excluídos
socialmente. O referencial teórico de Dias (2015) representa um alicerce
axiológico de repulsa à exclusão do outro e de não tolerância a formas de
violência. Aplicar essa perspectiva signiﬁca, então, ter a inclusão como
baliza de justiça. Uma inclusão efetiva, materialmente garantida a partir da
escuta legítima de todos os envolvidos, qualquer que seja seu status social.
Especiﬁcaremos nossa abordagem crítica no universo de questões
correlacionadas à prisão das mulheres, notadamente gestantes e mães de
crianças. Assim, além da exclusão provocada pelo cárcere, há um recorte de
gênero a ser considerado.

Entendemos conveniente adotar uma fundamentação moral para a
análise das questões de saúde coletiva no sistema prisional, considerando
que o ordenamento jurídico não pode ser compreendido apenas a partir de
uma leitura meramente técnica formal. O Direito está inserido no âmbito de
regras morais, que norteiam sua produção e aplicação. Portanto, a
necessidade de uma reﬂexão ética é um pressuposto da nossa análise.
Inicialmente, abordaremos os fundamentos do discurso da moralidade
proposto por Maria Clara Dias, destacando o viés do respeito universal
como pilar estruturante da comunidade moral. A seguir, contextualizaremos
a perspectiva dos funcionamentos na problemática das mulheres em
reclusão e seus ﬁlhos, com vistas a legitimar mecanismos para sua inserção
social.

Por uma perspectiva inclusiva
A formulação instigante de Maria Clara Dias é marcada pela
delicadeza e objetividade dos seus argumentos. A autora tem o digno
propósito de construir uma fundamentação da moralidade a partir de um
olhar abrangente, enfocando grupos excluídos das análises tradicionais. Sua
construção teórica baseia-se nos sistemas funcionais como critério de
individuação dos concernidos no discurso moral. Tais sistemas valeriam por
si próprios, sendo irrelevante ser ou não pessoa, dotada ou não de
racionalidade. Mas são identiﬁcados e descritos a partir do papel que
71
desempenham em determinado contexto social .
Nesse aspecto, convém uma ressalva, pois a leitura de qual ou quais
funções são desempenhadas por um sistema funcional também está sujeita a
interpretações valorativas dos agentes envolvidos. A indicação de outros
seres como objeto de consideração moral, nos termos apresentados por
Dias, está realmente relacionada a sentimentos para com os mesmos. Logo,
de plano, a autora nega uma leitura meramente formal e objetiva da
moralidade. Portanto, enquanto postura ética adequada, a moralidade
também envolveria conhecimentos afetivos.
A necessidade de melhor compreender as demandas alheias implica
em “adotar a perspectiva de seres humanos reais, vivendo e atuando em
contextos complexos, constituído de múltiplas subjetividades, nem todas
subsumíveis aos nossos padrões de racionalidade” (DIAS, 2015; p. 81). Por
isso a autora opta pelo procedimento da investigação empírica.

A partir desse modelo, os concernidos são encarados não como “seres
humanos in abstractum ou os agentes cobertos pelo véu da ignorância, mas
seres humanos concretos: com características naturais e sociais que
delimitam seu âmbito de possibilidades, suas aspirações e o modo como são
tratados pelos demais indivíduos” (DIAS, 2015, p. 50). Esse procedimento
de abordagem é fundamental para ﬁncar bases de sustentação sólidas no
tocante à fundamentação da moralidade. Ao contrário de um discurso
abstrato, pautado no mito da neutralidade, Dias direciona sua reﬂexão para
demandas e situações concretas e, desta forma, ganha em legitimidade.
A partir desse olhar material, a abordagem de Dias (2016a) pressupõe
o reconhecimento de cada pessoa como sujeito de direito e não como mero
objeto do nosso próprio agir. A premissa fundamental do respeito associada
à satisfação das necessidades sociais básicas para a realização de uma vida
digna viabiliza a autoidentiﬁcação do indivíduo com as normas da
sociedade, desejando se compreender como integrante da comunidade
moral. Assim, para que se realizem da melhor forma possível e atinjam suas
potencialidades, aos sistemas funcionais devem ser garantidas condições
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mínimas, como alimentação adequada, acesso a serviços de saúde etc .
A moral do respeito universal signiﬁca considerar cada ser humano
como igual objeto de respeito (DIAS, 2016a), por isso a observância aos
direitos básicos é uma regra de agir aplicável a qualquer indivíduo, tanto
por meio de políticas de reparação, quanto de reconhecimento.
Conjugada a essas condições, a utilização do conceito de autonomia
implica na capacidade de escuta ativa, na qual se permite que os sujeitos
explicitem suas próprias demandas, para deﬁnição do que seria melhor com
base no seu ponto de vista. Por isso, a perspectiva moral e política dos
funcionamentos propõe incluir, no sentido de ouvir a demanda especíﬁca de
cada indivíduo, “e criar condições para que, mesmo fora da ordem social,
cultural ou legalmente estabelecida, ele possa expressar sua própria
identidade e viver de forma autêntica, sem os estigmas e as amarras criadas
pela sociedade” (DIAS, 2015, p. 52).
A moralidade, nessa perspectiva, é um sentimento que atinge seres
desamparados, não só indivíduos racionais, incluídos em quadros
socialmente delimitados. Por isso, a partir da indagação acerca dos
parâmetros normalmente utilizados pelos agentes racionais, Dias
problematiza o critério da reciprocidade e simetria, bem como o critério do
pertencimento à coletividade. Propõe, então, como alternativa, a

identiﬁcação de características ou atributos comuns a todos os que fazem
parte da comunidade moral ideal. Nesses termos, busca um parâmetro mais
geral, para garantir uma pretensão de universalidade, recusando a
hierarquização dos membros desta comunidade.
No mesmo sentido, o conceito de justiça é usado com vistas a abarcar
“um conjunto cada vez mais amplo de indivíduos, incorporados com suas
formas de vida próprias, talvez jamais ‘escolhidas’, mas efetivamente
vivenciadas” (DIAS, 2015; p. 52). Nesse aspecto, dentre outros, se percebe
a sutileza da perspectiva dos funcionamentos e sua aplicabilidade para a
pesquisa empírica com mulheres nas prisões. Porque, para elas e muitos
outros desfavorecidos da nossa sociedade, as “escolhas” no decorrer da vida
não são realmente opções e esse aspecto pode inﬂuenciar todo o restante de
qualquer análise qualitativa. Por isso, ratiﬁca-se que:
Cada indivíduo possui características próprias e está imerso em contextos particulares
dos quais extrai não apenas aquilo que é, ou seja, sua identidade pessoal, mas também
seus padrões do que seja uma vida bem realizada ou feliz. Para vencer tal diﬁculdade,
necessitamos aprimorar nossa capacidade de sentir e nos colocar no lugar do outro,
capacidade esta que exige de nós, sobretudo, uma sensibilidade aguçada. (DIAS, 2015;
p. 81).

Focar empiricamente nas peculiaridades de cada sistema funcional
permite-nos inquirir o que é fundamental para cada um, pois apresentam
demandas diversas. Deste modo, abre-se a possibilidade dos indivíduos
terem respostas diferenciadas, inclusive a conduta de se rebelar,
especialmente se estão em situação de abandono e violência.
A fundamentação da moralidade deve permitir tratamentos
diferenciados a indivíduos mais vulneráveis, dentre outros seres. Logo, o
“outro” não precisa estar adequado a um modelo para ser respeitado, nem
mesmo a um padrão de racionalidade.
A premissa do respeito universal é um ﬁo condutor estruturante para a
fundamentação da moralidade, na Perspectiva dos Funcionamentos.
Considerando que se trata de uma teoria plural e não linear, com uma
proposta inclusiva sem estipulação de padrões hierárquicos, os limites são
abertos e permeáveis. Como as “portas de entrada” na comunidade moral
são mais ﬂexíveis, as vias de acesso e a legitimação são maiores. Portanto,
embora a pretensão de universalidade seja comum a todas as
fundamentações da moralidade, neste caso ela se sustenta com mais
facilidade diante desta ﬂexibilização inclusiva.

Dias nos fala de uma sociedade na qual uma das prioridades é a
condição de que todos devam poder ter a mesma pretensão a uma vida
digna. Para atingir tal objetivo, a autora considera a distinção entre direitos
básicos de todos e direitos especiais de alguns, asseverando que o
reconhecimento de direitos iguais e universais pressupõe a prioridade
daqueles sobre estes. Inclusive, “os direitos especiais devem ser limitados,
quando puderem levar a uma violação dos direitos básicos em geral”, como
a propriedade privada que, “em certas circunstâncias, pode infringir o
direito de subsistência de outros” (DIAS, 2016a, p. 89).
Assim, garantir funcionamentos básicos a todos os sistemas funcionais
é uma condição elementar para a estruturação da comunidade moral. Por
isso, “enquanto o mínimo necessário à subsistência de cada um não for
respeitado, é injusto e, até mesmo, absurdo exigir o respeito ao direito à
propriedade de alguns” (DIAS, 2016a, p. 89).
Deste modo, Dias atrela a noção mínima de justiça ao reconhecimento
dos direitos básicos, antecedentes a qualquer possível distinção entre os
indivíduos. Somente após a satisfação destes para todos, respeitados
enquanto portadores de direitos, é que se poderia conceder uma distribuição
secundária não igualitária, de acordo com suas necessidades, méritos e
direitos pessoais.
O efeito da universalidade, previsto nas teorias de justiça, é obtido na
Perspectiva dos Funcionamentos a partir de normas que possam ser aceitas
por qualquer integrante da comunidade moral. Ou seja, a consideração e o
respeito em relação aos direitos de cada um são validados por regras que
não prejudicariam ou colocariam a priori nenhum sistema funcional em
desvantagem.
No modelo social em que vivemos, o respeito universal não é uma
regra vigente, reproduzindo-se desigualdades e injustiças. Direitos básicos
são negados a milhões de pessoas, obrigadas a viver em situação de miséria
e exploração, muito distante de um padrão de bem-viver. Dentre os diversos
grupos marginalizados, podemos elencar como objeto de análise empírica
as mulheres privadas de liberdade, bem como seus ﬁlhos, que também
sofrem com as consequências do cárcere.
Optamos por não reproduzir de maneira autômata teorias e modelos
político-ﬁlosóﬁcos distantes da realidade brasileira, por isso adotamos a
Perspectiva dos Funcionamentos, no sentido de garantir voz a essas
mulheres, com exercício da nossa capacidade de escuta. A deﬁnição dos

concernidos, baseada nos sistemas funcionais como critério de individuação
dos sujeitos objetos do discurso moral, permite a inserção das mulheres
privadas de liberdade e seus ﬁlhos no âmbito da comunidade moral, como
veremos a seguir.

Encarceramento feminino
A população carcerária simboliza um enorme grupo de excluídos,
considerados indesejáveis, alvo de grande sofrimento e dor. Essa situação se
acentua quando se trata de mulheres, gestantes e lactantes nas prisões, em
sua grande maioria presas provisórias sem nenhuma condenação. O
encarceramento dessas mulheres representa a desestruturação de inúmeras
famílias, diante do modelo matricentrado e pauperizado característico dos
países subdesenvolvidos. Embora se exija que a presa se insira, pela suposta
ressocialização, nas regras de uma comunidade moral, concomitantemente
lhe são negadas considerações morais.
A (auto)identiﬁcação como integrante de uma comunidade moral,
segundo Dias, pressupõe uma motivação inﬂuenciada, em alguma medida,
por sua história pessoal. Então, o agir moralmente exige o respeito e não o
tratamento daquela pessoa como objeto. Se não existirem políticas efetivas
de acesso a direitos básicos, o caminho de inserção social torna-se mais
difícil.
Reﬂetir acerca dos direitos das pessoas presas e sobre o que almejam
aqueles que sofrem com a aplicação da norma penal é um desaﬁo. Longe de
serem indivíduos economicamente participantes, em regra, são massacrados
cotidianamente pelo poder de outros. O último relatório oﬁcial do
Ministério da Justiça (BRASIL, 2016) indica 42.355 mulheres privadas de
liberdade no Brasil, ressalvando-se que 11 estados não informaram o
número de presas em carceragens de delegacias. Segundo informações
prestadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o
crescimento da população prisional feminina entre os anos de 2000 a 2016
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foi de praticamente 800% . O perﬁl identiﬁcado é de jovens negras, sem
acesso à educação nem a trabalho formal, não oferecem risco à segurança
pública e 83% têm ﬁlhos fora da prisão (LEAL et al, 2016).
A análise das regras atinentes a essas mulheres e seus ﬁlhos nos
presídios estende-se em diversos aspectos aos demais ﬁlhos que se
encontram vivendo fora do cárcere, por serem ainda dependentes de sua

genitora. São milhares de crianças e famílias que recebem os reﬂexos das
acusações penais, expostas a perda dos laços familiares e situações de
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abandono .
No debate acerca dos direitos previstos para mulheres privadas de
liberdade, um dos grandes desaﬁos de cunho moral – consequentemente
também político – é a garantia do exercício de direitos sexuais e
reprodutivos, com a opção da maternidade saudável, sem ao mesmo tempo
impor um modelo autoritário estereotipado de dever reprodutivo. As
ferramentas estruturadas por Dias, de “respeito”, “inclusão” e de “igual
consideração”, permitem ouvir a voz dos sujeitos envolvidos e propõem
uma atuação de resistência, na medida em que identiﬁca estruturas de
opressão.
A moralidade acompanha o comportamento de uma época, sendo
fundamental compreender o papel daqueles que estruturam práticas de
dominação na sociedade. Pesquisar o discurso moral que deveria, ou
melhor, que deve ser aplicado, permite-nos reﬂetir acerca de qual modelo
social almejamos, quem (ou o quê) desejamos realmente inserir e que
indivíduo queremos ser. A observação dos caminhos éticos decisórios
construídos institucionalmente pelo Estado, no tocante à saúde materna e
infantil da população prisional, é fundamental para se compreender as
respostas sociais garantidas em diferentes ambientes. Nos espaços
prisionais, as respostas estatais são insuﬁcientes para a garantia do direito à
saúde, além de subtrair das mulheres o sentimento de pertencimento ao
grupo social e a capacidade de autodeterminação, especialmente quando se
trata da delimitação do destino ou modelo de criação a ser empregado aos
seus ﬁlhos.
Uma análise meramente objetiva não seria capaz de compreender todas
as nuances da problemática abordada. Decerto que o mito da neutralidade
pode implicar em profundas injustiças, também no campo da saúde, e não
sedimenta a moralidade em parâmetros viáveis. Exigir uma interpretação
neutra para as condutas morais implicaria em negar as identidades de
gênero, cor de pele, sexualidade e classe social, bem como opções éticas
proﬁssionais de cunho subjetivo. Destarte, não se pode esperar que todas as
decisões morais sejam produzidas isentas de sentimentos e emoções. Na
aplicação da norma existem contextos especíﬁcos que envolvem
sentimentos e considerações parciais, inclusive observando as
singularidades femininas. A falsa neutralidade apenas emascara

desigualdades estruturais e perpetua formas de opressão num contexto
biopolítico.
Dias observa uma certa complementariedade na conjugação da
Perspectiva dos Funcionamentos com as teorias feministas, pois “a
identiﬁcação das razões da exclusão, da opressão e das desigualdades é
fundamental para traçarmos estratégias de ação e desenharmos um novo
modelo de relações” (DIAS, 2016b, p. 223). Por conseguinte, a
caracterização dos funcionamentos básicos de determinados grupos
marginalizados pode contribuir para promover políticas públicas adequadas,
inclusive no campo da saúde. A Perspectiva dos Funcionamentos pode ser
utilizada, também, como um instrumento para políticas intersetoriais
destinadas a “indivíduos que partilham características e demandas comuns,
sem perder de vista demandas fundamentais ao indivíduo, que não se
encaixem no grupo” (DIAS, 2016b, p. 207). Assim, protege-se o coletivo
que se encontra em circunstância de vulnerabilidade, com reconhecimento
dos potenciais de cada indivíduo.
Ao traçar uma concepção de justiça aplicada à saúde, Ribeiro e Dias
(2015, p. 93) aﬁrmam o caráter universal de que “todos os indivíduos
devem ter direito à saúde e uma qualidade de vida que ofereça as condições
para o seu desenvolvimento e exercício de seus funcionamentos básicos”.
Isto posto, não desvinculam “a saúde da totalidade de funcionamentos
básicos de um indivíduo, comprometida com outras esferas da organização
sócio-política da sociedade” (RIBEIRO; DIAS, 2015, p. 96). De acordo
com os autores, é “um erro fazer com que o ônus de um sistema injusto
recaia sobre o agente”, pois duvidam que “na grande maioria dos casos os
indivíduos efetivamente sejam capazes de fazer escolhas, sobretudo sob o
background de alternativas reais” (RIBEIRO; DIAS, 2015, p. 96).
O agir moral das mulheres privadas de liberdade certamente será
nutrido por diversas expectativas e sentimentos, como culpa, ressentimento,
esperança, compaixão e indignação. Julgar uma conduta como certa ou
errada, justa ou injusta, deve pressupor uma série de circunstâncias que
individualizam o sistema funcional, o qual, muitas das vezes, não possui
escolhas tão claramente deﬁnidas. Então, a fundamentação moral na
aplicação da norma jurídica deve tentar incluí-lo no seu âmbito de proteção
e não reiterar exclusões.
A adoção de medidas de desencarceramento, como a possibilidade de
prisão domiciliar para mães com ﬁlhos dependentes, é moralmente

justiﬁcada a partir de um olhar subjetivo equitativo, no sentido de uma
política compensatória, a partir de demandas de gênero e socioeconômicas.
Diante desse contexto, as ferramentas estruturadas por Dias, de respeito,
inclusão e de igual consideração, permitem a inserção dos sujeitos
envolvidos, o que se aplicará às mulheres privadas de liberdade e seus
ﬁlhos. Destaca Dias:
[...] num mundo de escassez e dependência econômica no qual vivemos há enormes
contingentes de seres humanos que jamais serão capazes de exercer sua autonomia. Se a
exclusão destes indivíduos nos causa repulsa e indignação, então devemos levar nossos
sentimentos a sério e buscar algo mais básico que nos aproxime e se assemelhe a todos
estes seres (DIAS, 2015, p. 23).

Um dos grandes desaﬁos é justamente promover a sensibilização,
transformando “indivíduos reativos ou indiferentes à liberdade, ao
sofrimento e ao simples ﬂorescimento de outros seres” (DIAS, 2016b, p.
228). É necessário romper com discursos ideológicos que valorizam a
exclusão, a repressão e a multiplicação de iniquidades. A adoção de uma
perspectiva moral implica em regras e valores compartilhados, a princípio
com a preocupação de não provocar sofrimento no outro. A minimização do
sofrimento evitável “é uma urgência moral”, nos termos apresentados por
Dias (2016b, p. 192), e deve ser uma referência inquestionável na avaliação
de nossa conduta e aspirações morais.
A pretensão punitiva da forma como está estruturada, alicerçada na
prisão para ﬁns de “ressocialização”, não é justiﬁcada com argumentos
plausíveis, diante da simples observação do modelo prisional existente. O
cumprimento de deveres só pode ser moralmente exigível se for garantido
um mínimo de subsistência e respeito, não por mero temor a sanções
externas. Segundo Dias, somente a primeira hipótese consubstanciaria uma
razão moral; no segundo caso, trata-se bem mais de uma relação de poder.
A exigência da moral do respeito universal é uma regra a todo Estado
com pretensões morais, considerando-se que “o respeito ao ser humano é o
respeito a seus direitos” (DIAS, 2016a, p. 80). Não é um favor estatal ou
regalia de alguns indivíduos, mas uma obrigação como garantia de
reconhecimento de cada indivíduo como sujeito de direitos. Uma vida
saudável e ativa é condição necessária para usufruir direitos, para
consideração pelos demais e aos princípios da sociedade. Complementa
Dias:

Enquanto suas necessidades básicas não são respeitadas, não é razoável esperar que o
indivíduo se identiﬁque com as normas da sociedade. A atribuição de direitos sociais
básicos é, assim, uma condição mínima para que o indivíduo possa reconhecer nas
normas da sociedade o respeito por sua própria pessoa. Uma condição mínima,
portanto, para que o indivíduo queira se compreender como integrante da comunidade
moral (DIAS, 2016a, p. 85).

Uma vida digna pressupõe um certo grau de integridade física e
psicológica que é colocado em risco no sistema prisional, quando são
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suprimidas a autonomia e direitos básicos . O agir estatal, a partir de uma
fundamentação moral inclusiva, exige a garantia de direitos positivos para
mulheres privadas de liberdade e seus ﬁlhos, como condição mínima para
que estes possam reconhecer o respeito a suas próprias pretensões morais.
A Perspectiva dos Funcionamentos permite-nos incluir a população
prisional na concepção de bem-viver, consequentemente garantindo-lhe
direitos básicos, como o acesso à saúde. Possibilita ressoar a fala das
mulheres presas e retirar da invisibilidade as crianças nascidas no cárcere,
rompendo com uma lógica de exclusão naturalizada.

Conclusão
A prisão expõe um apartheid social em limites que estão muito além
dos seus muros. Em regra, as presas não são vistas como mulheres capazes
de ter demandas especíﬁcas, sonhos e desejos. Discursivamente, são
ofertadas no plano universal: saúde, memória, inteligência, longevidade,
educação etc.; todavia, para o universo carcerário, tais aspirações são
boicotadas. São negados direitos básicos, com graves violações, inclusive
aos direitos maternos e infantis.
A Perspectiva dos Funcionamentos permite-nos (re)pensar esse
modelo, bem como o modo como tradicionalmente incluímos ou recusamos
alguém (ou algo) como objeto de nossa consideração moral. Entendemos
que as pessoas presas estariam no âmbito dos concernidos, dignos de
respeito e consideração moral.
Buscar alternativas para que a sociedade possa reverter o quadro de
exclusão e abandono, no qual são negados inúmeros direitos, tais como à
maternidade e à convivência familiar saudável, implica em se alterar
valores morais, inclusive na elaboração de políticas públicas voltadas para a
saúde.
É necessário reﬂetir acerca das crianças que nossa sociedade permite
que nasçam e cresçam já “presas” nos muros do cárcere, posteriormente

retiradas de forma abrupta do convívio com sua mãe. Que modelo ético e
social estamos construindo e/ou ratiﬁcando? Na realidade, convivemos com
a exclusão de uma geração de jovens de determinado segmento social.
Enﬁm, servimo-nos da Perspectiva dos Funcionamentos para
responder a estas questões e/ou nos fazer reﬂetir ainda mais. Mergulhamos
nos pressupostos desta teoria crítica e buscamos compreender seus alicerces
de ampliação do escopo de concernidos morais. Decerto que teremos como
premissa algumas concepções de “certo ou errado, justo ou injusto,
valoroso ou desprezível”, as quais, em última instância, representam uma
concepção de mundo ideal. Porém, Dias complementa que mais do que
saber “por que devo ser moral?”, podemos perguntar “por que quero ser
moral?”. Ela mesmo responde: porque é a forma como nos realizamos e
queremos ser identiﬁcados.
Esse é o legado que vamos deixar para a história e como seremos
identiﬁcados no futuro. Não podemos tratar outros seres, iguais ou não a
nós, com tamanha violência e arbitrariedades. Também concordamos com
Dias no sentido de que se trata de uma perspectiva moral e política. A
redeﬁnição do nosso modelo social e seu padrão de moralidade exige uma
reestruturação político-econômica que passe a incluir efetivamente as
necessidades de todos na elaboração e implantação de políticas públicas.
Além de indagar quem são os concernidos na concepção de justiça, Dias dá
um passo adiante e ainda questiona “a quem cabe a responsabilidade por
implantar a concepção de moral e justiça?” Ou seja, a quem legitimamos
deﬁnir os limites dos muros morais que cercam a nossa coletividade?
Esse é um outro elemento crucial da Perspectiva dos Funcionamentos
para a nossa análise: a possibilidade de empoderamento dos sujeitos, a
partir da lógica do respeito universal igualitário. Se o nosso objeto de
consideração moral são seres capazes de eleger seus próprios ﬁns, autores
de sua própria narrativa, seres conscientes e aptos para eleger seu projeto de
vida, devemos compreendê-los como capazes de decidir os parâmetros de
moralidade.
A construção ética pautada nas demandas reais de sujeitos reais é um
dos grandes ganhos da Perspectiva dos Funcionamentos. Possibilita que a
mulher presa possa assumir o papel de ator e não mero objeto de políticas.
Novamente conﬂuímos com os argumentos de Dias, no sentido de que
direitos básicos como direitos humanos não são concedidos, são inerentes
ao indivíduo e devem ser respeitados em sua plenitude com dignidade.

A fundamentação da moralidade e da justiça deve se basear nas causas
do problema social, pois não basta apenas focar nos efeitos do dano causado
e buscar medidas de contenção e punição. Não podemos nos deixar ratiﬁcar
padrões estabelecidos de opressão. Optamos por adotar uma visão mais
ampla da justiça, capaz de eliminar, ou ao menos minimizar, o intenso
sentimento de indignação que as práticas institucionais e individuais diárias
do sistema penal produzem. Tomamos, assim, a liberdade de aceitar o
convite proposto por Dias em seus escritos, para conceber, criar e, quiçá,
realizar uma sociedade justa, para todxs.
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Neste capítulo, é apresentada uma forma de aplicação da Perspectiva
dos Funcionamentos (PdF) aos estudos lésbicos a partir do resultado de um
estudo de caso realizado entre os anos de 2013 e 2017, na cidade do Rio de
Janeiro, com o acompanhamento de dinâmicas e entrevistas entre grupos de
mulheres focados no estabelecimento de redes de sociabilidade femininas
baseadas em interações de amizade e do cultivo de interações afetivosexuais. Por meio desse estudo, foram encontradas algumas conclusões
sobre a importância dos direitos lésbicos, bem como elencados alguns
funcionamentos lésbicos que parecem fundamentais para a construção desses
direitos.
Como base teórica para a fundamentação deste trabalho, foi empregada
a PdF, deﬁnida por Maria Clara Dias como:
[..] um instrumento teórico que visa a incluir na agenda moral indivíduos deixados à
margem. [...] [E oferecer um] novo referencial normativo que busca orientar nossas
atitudes para com os demais indivíduos e gerar políticas especíﬁcas de atuação na esfera
pública. Trata-se de uma abordagem que busca responder questões morais prementes da
atualidade e fundamentar a intuição de que, justamente quando os padrões de
racionalidade e autonomia socialmente endossados capengam, mais urgente se tornam
nosso cuidado e acuidade moral. (DIAS, 2015, contracapa).

Para Dias (2016, p. 148), as teorias de justiça tradicionais
fundamentadas, principalmente, nas ideias de Amartya Sen, Martha
Nussbaum, John Rawls, Nancy Fraser e Ronald Dworkin, apesar de
fornecerem importantes contribuições para pensarmos a distribuição de
recursos e para a geração de políticas públicas nas sociedades
contemporâneas, falham em fornecer uma real garantia dos funcionamentos
básicos para diversos segmentos da sociedade. Mais especiﬁcamente, tais
teorias deixam à margem todos aqueles indivíduos que fogem do modelo de

agente moral, ﬁxado pela tradição ﬁlosóﬁca, a saber, indivíduos livres e
racionais.
Adotando uma individuação funcional dos agentes e concernidos
morais, Dias propõe uma nova teoria de justiça focada nos funcionamentos
básicos dos diversos indivíduos, entendidos como sistemas funcionais
singulares. A tarefa agora será, então, identiﬁcar o que para cada grupo ou
indivíduo constitui um funcionamento básico, ou seja, um funcionamento do
qual depende sua integridade enquanto um grupo ou indivíduo especíﬁco.
Isso feito, caberia serem desenvolvidas políticas públicas que contribuíssem
para a plena realização de tais funcionamentos e, por conseguinte, para o
ﬂorescimento dos grupos/indivíduos em questão (DIAS, 2015, p. 50).
A PdF é, ainda, uma perspectiva nova que tem produzido ensaios,
lapidando a sua fundamentação teórica e explorando suas aplicações aos
contextos reais, como é o caso de sua aplicação aos estudos lésbicos. São
justamente estes exercícios de aplicação que ampliam as possibilidades
teóricas e práticas da PdF, testando sua possibilidade de chegar às zonas
marginais do saber acadêmico e dos projetos governamentais. Alguns temas
caros à Perspectiva são: a implementação dos direitos básicos; o pleno
exercício da cidadania, as diferentes formas de movimentos e participação
social; o acesso universal ao sistema público de saúde; a consideração moral
de animais não-humanos e do meio-ambiente; e o combate às diversas
formas de discriminação e exclusão social, racial, de gênero, cultural e
socioeconômica.
O grupo de proﬁssionais do campo da educação e ativistas que dedicase à busca por aplicações cotidianas da PdF é amplo, diverso e busca, cada
qual ao seu modo, aproximar a teoria das práticas em espaços microssociais,
nos quais grupos com demandas bastante diversas são identiﬁcados. Desta
forma, a PdF procura ampliar o escopo da justiça, sem desconsiderar as
especiﬁcidades de todas as partes subalternizadas envolvidas.
Outro aspecto importante para a PdF é a busca por representatividade
(DIAS, 2016, p. 147). Assim, são justamente pessoas nativas – ou que
possuem aﬁnidades pessoais com os grupos nativos em foco – que são
preferencialmente elencadas como protagonistas das pesquisas voltadas para
a aplicação da PdF, nos casos concretos. Tal medida tem por função central
evitar que sejam feitas as famosas políticas e propostas institucionais
verticalizadas que pouco ou nada possuem de intimidade com a temática que
visam contemplar. A PdF aposta na solução do problema da hierarquia

permissiva em democracias corruptas através da defesa da
autorrepresentatividade.
Ao focar sua perspectiva nos funcionamentos básicos, Dias pretende
romper com um paradigma moral contractualista (DIAS, 2016, p. 156), a
partir do qual o reconhecimento de um indivíduo como concernido moral
faz-se dependente do seu status como agente moral e político. Ampliando o
escopo dos concernidos para além daqueles que possuem a capacidade de
desempenhar o papel de agentes morais, a autora acredita melhor resgatar a
pretensão de universalidade do discurso moral. Em suas palavras:
Em outros textos, defendi como foco da moralidade os diversos sistemas funcionais. [...]
Desta maneira traduzi o princípio universal do respeito como uma demanda por respeito
ou consideração aos funcionamentos básicos dos diversos sistemas e, como ﬁm último da
moralidade, o ﬂorescimento dos mesmos. Ao introduzir esta visão, pretendia romper com
uma concepção de moralidade estruturada segundo o paradigma contratualista, onde o
grupo dos indivíduos identiﬁcados como agentes morais é também o grupo dos
concernidos. Em uma concepção deste tipo, pautada no exercício da racionalidade e da
autonomia das possíveis partes integrantes de uma situação contratual, não haveria
espaço para o reconhecimento moral de indivíduos que jamais seriam capazes de ocupar
o papel de agente moral. (DIAS, 2016, p. 357).

Dias, assim como Curiel (2013), Pateman (1988) e Wittig (1992),
questiona a prevalência de modelos contratualistas que promovem a geração
de normas sociais, estruturadas a partir de características identiﬁcatórias dos
grupos que ocupam historicamente posições socialmente privilegiadas. O
conceito de funcionamentos básicos, portanto, está vinculado aos traços
identitários a partir dos quais indivíduos ou grupos se constituem. É, ainda,
importante destacar que são os próprios indivíduos ou grupos em questão
que devem deﬁnir ou indicar o que nos diversos momentos e contextos de
suas existências deva ser considerado um funcionamento básico. Desta
forma, a PdF busca respeitar a complexidade, diversidade e a singularidade
das diversas formas de vida (DIAS, 2015).
Ao focar-se nos funcionamentos básicos, a PdF busca ampliar o âmbito
dos concernidos, fornecendo uma visão global de justiça, preocupada com a
consubstancialidade entre opressões, destacando opressões que não se
restringem ao âmbito da espécie humana, mas atingem igualmente
ecossistemas e animais não-humanos. Propõem, assim, uma consciência
moral e uma compreensão ambiental não antropocêntrica. Do mesmo modo,
a PdF permite repensarmos o papel que certas entidades inanimadas,
caracterizadas como “sistemas acoplados”, desempenham no nosso processo
identiﬁcatório, mais particularmente na construção de uma identidade

positiva. Desta forma, pretende ampliar nosso respeito ou consideração
moral também ao patrimônio artístico e cultural de povos e grupos, para os
quais a integridade de tais elementos pode ser facilmente interpretada como
constitutivas de seu bem viver (DIAS, p. 169). A proposta central da PdF é
que ela seja acessível a qualquer grupo social e que as vozes
tradicionalmente excluídas sejam integradas de forma ativa e respeitosa.
Maria Clara Dias reconhece e destaca a importância dos temas do
feminismo, da sexualidade, dos direitos LGBTI+, do combate aos racismos e
também das questões de classe. A preocupação com estes temas move suas
investigações teóricas e reﬂete no arcabouço da própria PdF. Sua perspectiva
é uma crítica ao liberalismo político (DIAS, 2016, p. 137), pautado no valor
da liberdade individual e na neutralidade do Estado. Defende, em
contrapartida, um modelo de Estado intervencionista, que assuma a missão
de garantir, para além da distribuição equitativa de bens e serviços, o
respeito à diversidade e à integridade dos diversos indivíduos/grupos
marginalizados pelos modelos hegemônicos. Para cumprir esta função, é
necessário que as demandas de tais grupos sejam adequadamente
identiﬁcadas. Este trabalho pretende contribuir com esta tarefa, identiﬁcando
e dando visibilidade às demandas de um grupo especíﬁco: as lésbicas.
A seguir, serão elencados possíveis funcionamentos básicos lésbicos.
Um dos funcionamentos mais complexos (divide-se em muitos aspectos)
identiﬁcado é a visibilidade lésbica (SOARES, 2017, p. 267), ou seja, uma
busca por direito de existência enquanto entidade moral e enquanto ser vivo
(contra o lesbocídio) (PERES et. al., 2018). Um adendo interessante é o fato
de que a visibilidade lésbica é um termo adotado pelo movimento lésbico e
que representa muito mais do que o termo de forma literal, sendo, inclusive,
uma das principais bandeiras do movimento no Brasil. Este exemplo é
interessante para mostrar que até a própria nomeação do funcionamento é
importante para a PdF, pois representa a forma de expressão que parece mais
adequada – e, portanto, legítima – para cada grupo de concernidos.
Ao eleger a PdF como um dos instrumentos de análise do campo, foram
justamente formuladas perguntas gerais e, por meio das respostas
encontradas, traçadas possíveis medidas reparadoras ou inovadoras que
possam dar conta das especiﬁcidades lésbicas. Espelhada na metodologia
utilizada por Teixeira (2015), foram construídas as seguintes perguntas:
Quais funcionamentos são básicos para as lésbicas em suas condições de
membras da sociedade: lésbicas, mulheres, negras, indígenas,

trabalhadoras, periféricas etc.?
Quais as condições, interações e processos que ampliam ou prejudicam estes
funcionamentos?
Quais as condições necessárias para ampliar e não prejudicar estes
funcionamentos?
A tentativa de resposta a estas perguntas é esquematizada ao ﬁnal do
capítulo, na forma de uma tabela, a ser comentada em seguida.

As raízes estruturais da discriminação contra lésbicas
Existem duas linhas principais de abordagens sobre os estudos lésbicos
encontradas no campo acadêmico e político que se fazem fundamentais
atualmente. A primeira é a que determina a lésbica subsumida ao grupo de
Mulheres que Fazem Sexo com Mulheres (MSM). De forma geral, está é a
abordagem majoritariamente empregada pelas políticas públicas, pelas
estatísticas dos órgãos internacionais e, principalmente, pela cultura
brasileira, ou seja, o senso comum estabelecido pela sociedade
heteropatriarcal e não necessariamente pelas próprias lésbicas. Trata-se de
uma leitura hegemonicamente externa e alheia às vivências lésbicas. Este
conceito de lésbica é centralmente deﬁnido como uma mulher que faz sexo
só com outras mulheres e restringe o ser lésbica a uma categoria sexual.
Restringe, portanto, sexos, corpos e desejos a um campo ﬁsiológico e buscase, ainda que de forma bastante controversa, localizar os indivíduos em
conceitos que se pretendem desconectados das estruturas organizacionais do
mundo e dos sistemas de opressão que o sustentam (ALMEIDA;
HEILBORN, 2008) (CURIEL, 2013) (FALQUET, 2004).
Nesta linha interpretativa, as mulheres que fazem sexo exclusivamente
com outras mulheres ocupam o mesmo local de vivências e de experiências
que as mulheres que fazem sexo com homens e a diferença entre as
categorias de orientação sexual resume-se aos gêneros das parcerias sexuais.
Este fator implica em uma deﬁnição parca do conceito de lésbica e do
próprio valor social, político, religioso e cultural da sexualidade
(NAVARRO-SWAIN, 2000). A mulher lésbica é considerada uma dentre as
muitas categorias de mulheres que fazem sexo com mulheres.
Despolitizando e descontextualizando a existência lésbica, despolitiza-se e
descontextualiza-se, também, os ataques às lésbicas. E, neste sentido, as
defesas são de que a lesbofobia não é justiﬁcável porque a condição lésbica é
uma sexualidade e, como tal, uma possibilidade-escolha-nascimento-desejo

(qualquer que seja a linha interpretativa) individual. Ignora-se/rejeita-se a
questão política que sustenta a categoria lésbica, ou seja, todo o debate sobre
a potência política e estrutural da união entre mulheres, a negação do poder
masculino sobre os corpos lésbicos, o preconceito que recai sobre as
“bofes”/“caminhoneiras” por negarem a feminilidade, dentre tantos outros
elementos (SOARES, 2017, p. 275).
Portanto, boa parte das linhas teóricas que defendem minorias
representativas infelizmente desconsidera a questão política que incide sobre
a discriminação contra as lésbicas. O preconceito contra lésbicas, apesar de
perpassar algumas questões, tais como o pudor, a moralidade cristã,
parâmetros sociais de conduta e etiqueta ou, ainda, valores religiosos
retrógrados e alinhados com uma visão heterossexual do mundo,
fundamenta-se em raízes que estão além de tudo isso. A lesbofobia ou a
discriminação/desvalorização/ódio contra lésbicas origina-se no próprio
patriarcado e na sua associação histórica com outros sistemas de dominação
(SOARES, 2017, p. 95). Assim, a discriminação não é uma forma
retrógrada, mas uma metodologia milenar de subjugar mulheres aos
desígnios de sociedades que as exploram de forma constitutiva e as
eliminam segundo os mesmos fundamentos.
A segunda categoria analítica é aquela que identiﬁca o patriarcado
como um sistema de dominação estrutural capaz de determinar
constitutivamente os seres e que requer a divisão da sociedade em classes
sexuais a serem apresentadas como opostas para, assim, garantir os
privilégios sexuais de uns em detrimento da exploração sexual de todas as
outras (SOARES, 2017, p. 226). No mundo atual e através dos tempos, os
sistemas de dominação funcionaram e funcionam de forma intrincada,
organizando as sociedades por meio de divisionismos, privilégios, opressões
e explorações subjetivas e materiais a ﬁm de garantir dinâmicas sempre
injustas e desiguais.
A classe sexual das mulheres é o local de dominação para o qual todas
as mulheres são criadas e com o qual elas são doutrinadas a identiﬁcar-se
(FIRESTONE, 1970), (WITTIG, 2010) (FALQUET, 2017) (RUBIN, 1975).
Entretanto, as lésbicas são sistematicamente destoantes desse lugar. Existir
enquanto lésbica signiﬁca não ter lugar na dinâmica patriarcal e,
consecutivamente, não ter um lugar na sociedade. As mulheres
heterossexuais encontram em suas diversas funções, tradicionalmente
estabelecidas para englobá-las, espaços de reconhecimento e de aceitação.

Isto não vem separado de um sem número de opressões, evidentemente, mas
o existir enquanto lésbica é não dispor de um lugar na estrutura social para si
e para suas semelhantes. As lésbicas são um erro do patriarcado que precisa
ser eliminado. E, neste sentido, não enquadram-se nos tradicionais espaços
sociais destinados à classe sexual das mulheres.
Em meio a estas questões, um ponto importante é aquele trazido pelo
pensamento da francesa Monique Wittig com a ideia de que as lésbicas não
são mulheres. Tal conclusão tem seu valor por ser bastante elucidativa para
compreendermos as diferenças radicais existentes entre lésbicas e demais
categorias de mulheres, em especial as mulheres heterossexuais. Por outro
lado, esta abordagem também incorre em problemas por alguns motivos. Em
primeiro lugar, porque depara-se com a incapacidade atual de setores
responsáveis pela elaboração dos índices utilizados para a criação e a
implementação de políticas públicas em compreenderem a gravidade da
condição lésbica. Ou seja, se as lésbicas fossem removidas (1) do conjunto
mulheres, (2) do conjunto LGBTI+ e/ou (3) do conjunto de MSM elas não
seriam, como era de se esperar, colocadas em um quarto conjunto à parte,
exclusivo para elas, a ser tratado com as mesmas preocupações e direitos que
os demais conjuntos. Ao contrário, todos os espaços que as lésbicas perdem
nunca são restaurados ou substituídos de formas mais eﬁcazes, são apenas
perdidos (PINAFI, 2013) (SOARES; COSTA, 2012).
Isso quer dizer que o dilema central quanto aos tipos de funcionamentos
que podem ser demandados para as lésbicas perpassa a própria deﬁnição do
que são as lésbicas. A importância desta deﬁnição mostra que o “ser lésbica”
não cabe nas caixas pré-estabelecidas e tampouco será contemplado com
uma caixa isolada. A diversidade da categoria lésbica também não pode ser
perdida de vista nas análises, já que as lésbicas são de todas as classes
sociais, regiões, religiões, raças etc. As especiﬁcidades que cada conjunto de
lésbicas carrega determinam, inclusive, pouca e, em alguns casos, nenhuma
capacidade do grupo de gerar demandas uniﬁcadas.
Estes elementos comuns podem servir, em longo prazo, como
aglutinadores que viabilizem a proposição de estratégias de combate aos
problemas que são tipicamente lésbicos. É central que seja reconhecida de
forma eﬁcaz a urgência do diagnóstico dos direitos lésbicos, ou seja, que o
termo “direitos lésbicos” seja considerado um elemento central do
movimento lésbico e o exercício de tais direitos, um funcionamento que
visa, para além de combater a invisibilidade, fazer valer a existência lésbica

e, consequentemente, o direito à vida digna, à cidade, ao campo, à saúde, ao
trabalho, à moradia, ao lazer, à família e, principalmente, ao respeito
enquanto categoria com peculiaridades importantes e suﬁcientes para
gerarem medidas reparadoras e emancipadoras especíﬁcas.
Há muito preconceito com qualquer categoria sexual que não seja a
heterossexual e isso pode ser observado na ausência de estudos e de dados
sobre MSM e sobre lésbicas se comparados ao imenso quantitativo de dados
sobre fecundidade, fertilidade e questões relacionadas às mulheres como
corpos-máquinas-produtores-de-força-de-trabalho (FALQUET, 2017). No
Brasil, não existem dados consistentes sobre mulheres com práticas sexuais
e políticas dissidentes. Alguns estudos esparsos são encontrados sobre um ou
outro assunto, mas nada que seja suﬁciente para consolidar dados de
amplitude nacional.
São poucos os estudos que poderíamos aglutinar em um campo de
estudos da demograﬁa LGBTI+, ou seja, os dados sobre a população
LGBTI+ brasileira são feitos através de iniciativas locais, regionais e de
pequenos coletivos e não a nível nacional. Não existem dados
governamentais consistentes e a longo prazo sobre a vida das lésbicas, sobre
a morte das lésbicas e nem mesmo sobre a quantidade das lésbicas no país.
Alguns poucos dados podem ser encontrados sobre saúde sexual, sobre
prevenção à DSTs, sobre saúde em geral, sobre lesbocídio e outras temáticas
raramente trabalhadas.
Assim como pode ser observado em outras categorias sistematicamente
discriminadas dentro da sociedade, o reconhecimento de direitos e de
responsabilidade social para com os grupos gera também mudanças drásticas
na autoconcepção das pessoas que os integram e respalda a capacidade de se
pensar autonomamente que antes lhes era negada. A percepção de si imersa
em uma categoria da qual é possível ter orgulho, ter nome e ter função social
faz com que uma parte subjetiva do exercício da cidadania seja conquistada
(SOARES, 2017, p. 247).

As lésbicas e a Perspectiva dos Funcionamentos
Agora são apresentadas as respostas construídas para as perguntas da
primeira sessão. Basicamente, se pensarmos na relação do Estado brasileiro
com as lésbicas, podemos aﬁrmar, superﬁcialmente, que as ações costumam
estar concentradas em dois caminhos clássicos complementares: a
sustentação do que já foi conquistado e o incentivo a novas conquistas. Tais

caminhos marcam a história dos movimentos sociais no Brasil e,
principalmente, do movimento lésbico, constituindo-se por meio de muitas
articulações representativas ao longo das últimas décadas (SOARES;
COSTA, 2017).
As possibilidades legais de lésbicas serem contempladas com
benefícios de Programa de Transferência Condicionada de Renda (PTcR)
existem apesar de cada vez mais improváveis, especialmente com o
desmantelamento de tais programas organizado por governos recentes, mais
vinculados com o liberalismo e outros princípios avessos aos direitos
populares (SOARES, 2017, p. 278) (SILVA, 2010). Uma das medidas
importantes para que se popularize o acesso a estes benefícios e a demanda
pela manutenção de direitos é a elaboração de manuais informativos
inclusivos e o investimento no treinamento de equipes ligadas a estes
processos de cadastramento e validação dos benefícios, baseados em
premissas dos direitos humanos, dos pactos aos quais o Brasil é signatário e,
principalmente, do programa Brasil sem Homofobia (BRASIL, 2004), que já
prevê os fundamentos para esse tipo de inclusão. Esta atividade vem sendo
desenvolvida por diversos coletivos lésbicos, em muitas cidades do país.
Outras possibilidades são os processos judiciais. O que parece uma
alternativa viável, neste sentido, é o incentivo a elaboração de materiais
direcionados à área jurídica baseados nas premissas de direitos humanos e
sociais que contribuem para a conscientização sobre os direitos das lésbicas
às políticas públicas. Incentivar cada vez mais a intimidade entre a
população em geral em seus mais diversos setores e os direitos já existentes
para as lésbicas é uma forma de atuar sustentando o que já foi conquistado.
A contribuição da sistemática militância lésbica em prol do avanço com
conquistas importantes não pode ser esquecida e nem menosprezada. Neste
sentido, a manutenção do Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres
Bissexuais (SENALESBI) enquanto espaço de reﬂexão e proposição das
lutas tem sido muito importante. Outros fóruns regionais também agregam
visibilidade à luta. A articulação com as lésbicas dos países vizinhos, por
meio da presença no Encuentro Lésbico Feminista de Abya Yala e eventos
similares, é mais um mecanismo importante para solidiﬁcar as iniciativas
uniﬁcadas entre países do Sul global (LEMOS, 2017) (LESSA, 2007)
(CELENTANI, 2014) (CURIEL, 2016).
Para apresentar a tabela dos funcionamentos, vamos recapitular as
perguntas básicas que norteiam a discussão:

Quais funcionamentos são básicos para as lésbicas em suas condições de
membras da sociedade: lésbicas, mulheres, negras, indígenas,
trabalhadoras, periféricas etc.?
Quais as condições, interações e processos que ampliam ou prejudicam estes
funcionamentos?
Quais as condições necessárias para ampliar e não prejudicar estes
funcionamentos?
As perguntas serão utilizadas como norte reﬂexivo a ﬁm de construir
uma relação entre o funcionamento e a condição de possibilidade para sua
realização. As respostas estão diluídas de forma corrida ao longo da tabela,
construindo uma visão panorâmica das complexas redes de discriminação
que as lésbicas são obrigadas a conviver.

Diante da tabela apresentada, é possível identiﬁcar que muitos

funcionamentos requerem condições de possibilidades contíguas e que a
maior parte das questões envolvem direitos já assegurados à toda a
população por meio da Constituição de 1988. É certo que a maior parte da
população, de fato, não pode, nas condições realistas atuais, usufruir dos
seus direitos. E, justamente por isso, é preciso, dentre outras medidas,
aprofundar os estudos relativos às camadas que são alvo de preconceitos,
exclusões sociais crônicas e outras formas de desfavorecimento. As lésbicas
estão presentes em todas as categorias sociais, assim como as mulheres, e,
justamente por isso, são imprescindíveis as políticas que busquem atuar
junto a cada espaço em que as lésbicas estejam, porque é certo que lá estarão
sofrendo algum tipo de discriminação.
A condição lésbica atravessa a sociedade brasileira de forma
transversal, ou seja, não há uma classe, uma raça, uma religião, uma região
em que não existam lésbicas no Brasil. Entretanto, não é igualmente
transversal o direito a viver com dignidade e em comunhão com o entorno.
Em variadas situações, as lésbicas são empurradas para algum tipo de
marginalidade e é papel do Estado garantir que isto seja revertido e evitado.
Tal tarefa só pode ser executada por meio do conhecimento aprofundado da
condição lésbica, dos funcionamentos lésbicos e, principalmente, das
condições de possibilidade para que tais funcionamentos sejam acessados.
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Capítulo XIII
A Perspectiva dos Funcionamentos
aplicada a uma concepção ecofeminista
não essencialista e antiespecista
78
Príscila Teixeira de Carvalho
O presente capítulo busca apresentar a Perspectiva dos
Funcionamentos como uma concepção moral universalista contemporânea
compatível com políticas de coalizações ecofeministas animalistas nãoessencialistas. Pretendo sustentar que a conexão entre sexismo e
antropocentrismo justiﬁca a adoção de uma posição política e ética tanto
feminista quanto animalista. Para tanto, a base ética do respeito universal do
tipo deontológica kantiana precisaria de ajustes em seu arranjo conceitual,
já que falha em seu propósito de inclusão universal. No âmbito dessa
concepção deontológica kantiana, o modo como o critério de neutralidade e
o critério de racionalidade são adotados os tornam suspeitos de delimitação
da comunidade moral e, portanto, da comunidade política. Para testar,
procuro mostrar, de um lado, razões pelas quais o primeiro critério
desconsidera pessoas por identidades de gênero, cor de pele, sexualidade e
classe social. De outro lado, destaco as razões pelas quais o critério exclui
pessoas de determinada socialização cultural, bem como animais nãohumanos e demais formas de vida. Por ﬁm, postulo a hipótese de que a
Perspectiva dos Funcionamentos seja capaz de alcançar o respeito universal
para ampliação da comunidade moral de forma a servir de base ética para
políticas de coalização ecofeministas identitárias e animalistas, desde que
não-essencialistas.

Por uma política de coalizão ecofeminista animalista
não-essencialista

Nesta primeira parte do capítulo, defendo a necessidade de uma
política de coalizão ecofeminista animalista e não-fundamentalistaessencialista, isto é, que não implique caracterização ontológica e
determinista da relação exclusiva entre mulheres e natureza. Iniciamos
nossa reﬂexão lembrando que as teorias ecofeministas nos explicam que a
mesma lógica em que se pauta o sexismo, usado para oprimir as mulheres, é
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mobilizada para justiﬁcar o especismo , que explora e oprime
abusivamente a “natureza” e demais animais que dela fazem parte.
Por decorrência do sexismo, podemos constatar a existência de várias
dimensões da opressão e subalternização das mulheres. Uma delas é sua
dimensão de classe, sobre a qual Friedrich Engels e Karl Marx foram os
primeiros a analisar. Ambos consideram a primeira divisão de trabalho
aquela estabelecida entre homens e mulheres. Ao tratar da opressão sexista,
Engels destacou uma norma social hierárquica entre homens e mulheres em
direta relação com objetivos econômicos. Segundo Engels:
o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o
desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia; e a
primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino ao masculino.
(ENGELS, 1978, p. 70-71).

Ainda assim, o foco dos teóricos materialistas históricos foi no
mapeamento da opressão enquanto assimetria nas relações de produção, não
a conexão entre cultura e economia. Este fato não diminui seu mérito e, por
isso, não impediu que suas declarações sobre a exploração da mulher
pudessem encontrar acolhida em outras análises, tampouco as críticas.
Senão vejamos o que evidenciou Simone de Beauvoir (2009) quando
explica que as razões apontadas por Engels não elucidam a causa e bases da
exploração e subordinação das mulheres, mas apenas uma das razões
envolvidas. Pensando com ela, entendemos que a criação da propriedade
privada e da divisão sexual do trabalho, mencionadas por Engels, se deu
não apenas por razões econômicas da criação da propriedade privada sobre
a divisão de trabalho-classe, mas resultando da forma imperialista de
exercer a soberania: tratar o que não é igual como o Outro, escravizá-lo e
explorá-lo é uma atuação e imaginário imperialista. A associação entre essa
soberania imperialista e os objetivos econômicos apontados por Engels e
por Marx são estreitas; podemos sustentar, mas de fato há entre elas tantas
nuances que se tornaram objetos de análise das diversas teorias feministas e

ecofeministas. Novamente, podemos destacar o que nos mostra Simone de
Beauvoir quando examina as associações entre cultura, razão,
universalização, capacidade de abstração e neutralidade e o status de
superioridade que aspectos e seres associados a essas habilidades recebem
em contraposição ao status inferiorizado decorrente da associação dos seres
associados à emoção, corporeidade, natureza, particularidade, imanência e
sensibilidade: são habilidades ou condições inferiorizadas, estigmatizadas e
consideradas opostas e em antagonismo com aquelas. No primeiro caso,
vemos as noções de universalização e racionalização se articularem às de
capacidade de abstração, neutralidade, capacidade de julgar e agir
sensatamente. Todas se apresentam como as condições para formação do
status de sujeito e, não por acaso, sustentam a representação da identidade
masculina. No segundo caso – e em oposição àquelas –, as noções de
particularidade e emotividade se associaram à sensibilidade, natureza,
imanência, corporeidade e parcialidade, forjaram a representação feminina
que, por sua vez, se apresenta como impeditiva da plena condição de
sujeito, diﬁculdade para agir, para discernir, para julgar e agir sensatamente.
Nesse mecanismo de antagonização e hierarquização conceitual ocorre a
representação das mulheres como o Outro, o particular, o oposto ao
universal e àquele ser masculino que carrega o status de sujeito. A visão
que se constrói das mulheres, e para as mulheres, seria a de seres humanos
que se esgotam e se limitam à imanência, ao corpo, ao sexo, à procriação, à
intempestividade e ao instinto. Logo, mulheres seriam inferiores aos
homens e, portanto, não deveriam receber plenos direitos.
Ora, se as características consideradas opostas ao modelo da razão
neutra na composição dos binômios ou pares conceituais acima
mencionados assumiram status inferior nas estruturas sociais é porque ela
esconde ideologicamente o fato de que todas essas características que
valoramos como “superiores” estão distribuídas tanto entre homens como
entre mulheres, e não seletivamente destinadas a um ou a outro grupo de
pessoas. A seletividade e a hierarquização dessas características e
habilidades funcionam como grilhões ontológicos e essencialistas de
inferioridade, aparentemente irremovíveis, que acompanham a imagem e
representação da condição da mulher na “espécie” humana. Essa forma
hegemônica de ver o mundo cria a ilusão de total separação entre essas duas
habilidades: razão e emoção seriam universos não apenas diferentes, mas,
sobretudo, em disputa.

Da mesma forma, como identiﬁca os ecofeminismos em geral, as
análises sobre esse mecanismo sexista podem e devem considerar que a
opressão e a estigmatização das mulheres pelos homens em sua relação de
semelhança e aproximação lógica com aquela que os seres humanos
historicamente estabeleceram com os demais animais não-humanos. E,
como no caso do sexismo, que condiciona as mulheres a manter sem
enxergar esse mecanismo soﬁsticado na cultura vigente, também parte do
feminismo e de teóricas(os) não consideram que o antropocentrismo
implica uma associação não somente analítica, mas também política e
cultural. Por quê? Qual a relação entre o sexismo acima analisado e nossa
relação com os demais animais?
Brevemente, é possível identiﬁcar que se aspectos associados às
mulheres são considerados inferiores devido à sua suposta maior
aproximação e semelhança com o restante da natureza, esta, por sua vez, é
considerada fonte de menor valor. Tudo se passa como se a dimensão
cultural do ser humano ﬁzesse desse um ser não natural e ainda superior à
natureza. Distante da natureza estaria o homem, porém ironicamente e
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contraditoriamente se descreve a si como o macho alfa da espécie
humana. No entanto, por suposta exclusividade em certas habilidades e
características, como vimos mais acima, são superiores não somente às
mulheres, mas também aos demais animais não-humanos e pela mesma
lógica: mulheres e animais não-humanos compartilham a natureza e
instintos. Desprovido de cultura e racionalidade, justiﬁca-se o uso dos
demais animais a bel prazer humano, rei da vida e do planeta e detentor de
pleno direito sobre as vidas não-humanas, argumento utilizado para manter
um mercado milionário na área da pecuária em nome de “nossa saúde” e
“nosso direito” sobre suas vidas. O mecanismo de inferiorização dos demais
animais passa por esse arranjo analítico não problematizado no âmbito da
cultura, assim como no âmbito da economia. Entretanto, as mulheres são
um pouco mais dignas de valor porque animais não-humanos não têm
qualquer das habilidades e condições “superiores” culturais que
“minimamente” as mulheres compartilham com o animal masculino da
espécie humana. Ainda assim, ambos – mulheres e animais não-humanos –
são submetidos à cultura, seja pelos aspectos sexistas, no primeiro caso das
mulheres, seja pelo antropocentrismo, no caso dos animais não-humanos. A
condição de animal do ser humano e seu pertencimento à natureza são
projetados apenas nas mulheres, em sua corporeidade e imanência.

Os eufemismos que sustentam a pseudolegitimidade atribuída à
matança, ao rapto e à tortura dos animais não-humanos, como se suas vidas
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se reduzissem à condição de se tornarem “alimentos” em prol de nossa
saúde – e como se a ideia de cadeia alimentar pudesse se aplicar à cultura
humana do mesmo modo como se aplica aos demais seres –, esconde o uso
seletivo e contraditório de nossa descrição como seres naturais de acordo
com interesses econômicos. Se reconhecermos que a exploração sexista se
destina seletivamente às mulheres, ainda que também afete às identidades
dos homens, temos forçosamente que reconhecer que a exploração
antropocêntrica justiﬁca-se por pressupostos que são, também, parte da
cultura sexista. Podemos, portanto, concordar que há uma conexão invisível
entre antropocentrismo e androcentrismo: ambos se pautam na mesma
lógica.
Há, podemos perceber, uma relação mais próxima de muitas mulheres
com a natureza, mas essa não se dá por seu menor pertencimento ao mundo
da cultura, apesar de sua subalternização, pelo contrário, resulta desse.
Trata-se de uma condição política e cultural construída a partir das
circunstâncias. No mundo todo, mulheres organizam movimentos contrários
à barragem de rios, à privatização das águas, à agricultura de monocultura,
às pescas predatórias, às usinas nucleares etc. Contudo, sabemos que não
são apenas as mulheres das comunidades próximas aos locais onde
acontecem essas práticas predatórias que dependem do uso das águas dos
rios e do pleno equilíbrio socioambiental. Toda a humanidade e a natureza
sofrem com a forma irresponsável com que o regime capitalista de
produção lida com o meio ambiente. Essa constatação, todavia, contradiz
qualquer ligação especíﬁca das mulheres com a natureza, uma vez que
todos dependem dela. Os enfrentamentos e engajamentos políticos dessas
mulheres e suas comunidades constitui parte de suas agendas políticas
pragmáticas e política que deveria ser adotada por mulheres e por homens.
Em uma palavra, relação com a natureza que deveria ser adotada por seres
humanos.
O assentimento à tese geral ecofeminista sobre a dupla opressão em
questão não precisa se aplicar à atribuição de uma ligação ou vínculo
essencialista entre mulheres e meio ambiente. Assim como, também, a
solidariedade defendida pelo ecofeminismo de um ser oprimido com o
outro não pode implicar responsabilizar exclusivamente a mulher pela
“salvação” do planeta. Esse recurso argumentativo apenas reforça os

estigmas e visões essencialistas sobre as mulheres, lançando-a no núcleo do
sexismo. Lamentavelmente, seguindo essa visão, algumas correntes de
ecofeminismo, em lugar de argumentarem em defesa da “religação” da
humanidade com o meio ambiente, advogam uma visão essencialista sobre
essa religação ontológica da mulher com a natureza. Ainda que o vínculo de
opressão entre mulheres e animais não-humanos mobilize a resistência
contra a exploração de ambos, alegar a ligação exclusiva e responsabilidade
exclusiva ou especial de mulheres no cuidado da natureza onera ainda mais
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o que podemos chamar de mais-valia do trabalho feminizado, da
essencialização que as “destina” à subalternidade. Não obstante, ainda que
não desmereçamos a participação “vanguardista” das mulheres e do
ecofeminismo na defesa de uma vida social mais equilibrada e saudável – o
que afeta diretamente as questões de justiça social e economia mundial –,
não precisamos defender que se assimile mais uma tarefa predestinada
àquelas. Além disso, o discurso que exorta a mulher como cuidadora
privilegiada da natureza parece, ainda que essa não seja a intenção,
capitular frente às questões de libertação da mulher, instrumentalizando-as
em nome das questões da Terra.
As injustiças que afetam o gênero feminino são potencializadas pelos
cruzamentos dos pertencimentos à classe social, cor da pele e sexualidade.
Destacam-se as contribuições teóricas e mobilizações políticas
especiﬁcamente voltadas para questões feministas dentro dessas conexões.
Mas a partir do momento em que reconheçamos que as diversas formas de
opressão ao gênero feminino se sustentam no bojo da mesma estrutura de
argumentação que justiﬁca a opressão contra o restante da natureza e
animais não-humanos, somos levados a admitir e estimular políticas de
coalizões, desde que essa não substitua os enfrentamentos pela
emancipação da mulher. A forma como as opressões contra os animais nãohumanos é pensada e articulada pelo ecofeminismo deve estar em
consonância com a forma como as opressões sexistas e heteronormativas
são articuladas e pensadas pelos movimentos e teorias feministas. Greta
Claire Gaard (1993, p. 21), por exemplo, aﬁrma que o questionamento
sobre a opressão entre os seres humanos, e desses sobre a natureza, se
articula bem na tese ecofeminista, porém a forma aditiva como algumas
dessas teorias se articulam afasta parte do movimento feminista e do
movimento feminista queer. Sobre isso, Catriona Sandiland, formula que

não é suﬁciente simplesmente adicionar o “heterossexismo” à longa lista de dominações
que moldam nossas relações com a natureza e nossas formulações do que “opressão” e
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“exploração” querem dizer, ﬁngindo que podemos apenas “adicionar queers e mexer”
(SANDILAND, 1994, p. 21, tradução nossa).

Por essa mesma razão, a formulação e a defesa de perspectivas teóricas
e de políticas ecofeministas não podem ter como base uma formulação
essencialista. Antes deveriam se somar aos demais feminismos propondo
uma coalizão na luta contra estigmatizações e opressões. Como argumenta
Iris Young:
Dos zapatistas desaﬁando o governo mexicano aos Ojibwa defendendo seus direitos de
pesca, dos líderes afro-americanos demandando que os bancos invistam em suas
vizinhanças aos sindicatos tentando organizar um Partido Trabalhista, até os que dão
abrigo às mulheres vítimas de agressão, a resistência tem muitas localizações e é
frequentemente especíﬁca a um grupo sem nomear ou aﬁrmar uma essência de grupo. A
maioria dessas lutas envolve conscientemente questões de reconhecimento cultural e
privação econômica, mas não constituídas como ﬁns totalizadores. Nenhuma delas
sozinha é transformativa, mas, se interligadas, elas podem ser profundamente
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subversivas. (YOUNG, 1997, p. 160, tradução nossa)

Com esse espírito procuro uma perspectiva ética que possa sustentar
uma estratégia ecofeminista de forma não-essencialista e que se proponha a
ruir a origem comum das opressões entre mulheres e natureza deixando,
entretanto, espaço para enfrentamentos descentralizados nos quais cada
categoria se articule com suas próprias pautas. Inicialmente, procuro
argumentar em defesa de um critério que considere universal e igualmente
todos os seres humanos, independentemente de seu sexo e cor de pele, tal
como, por exemplo, mulheres negras, ameríndias e brancas e homens dessas
mesmas etnias. Tal paridade de consideração moral só pode se dar a partir
de uma perspectiva concomitantemente universalista e identitária. Com essa
perspectiva avaliei dois modelos teóricos: o universalismo deontológico e o
universalismo funcionalista.

A base deontológica do respeito universal: a moral
Kantiana
A teoria moral de Immanuel Kant legitima e valida os direitos
humanos com base no respeito universal. Essa teoria é adotada pelo amplo
conjunto das concepções políticas igualitaristas. A teoria moral

deontológica se estrutura em torno da concepção de que a ação moral é
regulada por um dever, expressa por uma lei universal válida para todos e,
ao mesmo tempo, fruto da liberdade humana. Mas como essa
universalidade funciona? Em que bases? Será que podemos adotá-la,
enquanto arcabouço conceitual, para sustentar uma política de coalização
ecofeminista nos moldes acima apresentados?
Consideremos que Kant concebeu a moralidade ao mesmo tempo
como expressão de um dever e fruto da autonomia humana porque, segundo
ele, a moral é regida por uma norma universal consoante à própria vontade.
A norma moral é uma expressão da autoria (auto-nomos) da vontade, não
uma imposição externa (hetero-nomos) a si. Ser moral, na concepção de
Kant, decorre necessariamente da própria escolha e vontade que se
autoimpõem como dever para não se escravizar à sua própria natureza
egoísta. O ser humano regularia suas inclinações e inﬂuências sensíveis
através do exercício autônomo da moralidade, ainda que essas inﬂuências
concorram com o dever. Como ele mesmo argumenta:
A dependência em que uma vontade não absolutamente boa se acha em face do
princípio da autonomia (a necessidade moral) é a obrigação. Esta não pode, portanto,
referir-se a um ser santo. A necessidade objetiva de uma ação por obrigação chama-se
dever. (KANT, 1960, p. 84).

Assim, o dever moral na formulação de Kant ﬁgura como fruto dessa
autonomia da vontade, intrínseca à própria moralidade. O dever não deve
ter outra motivação além da moralidade em si mesma, cuja vontade está
compromissada com esse dever e com sua determinação: “a vontade é
concebida como a faculdade de se determinar a si mesmo a agir em
conformidade com a representação de certas leis [....].” (KANT, 1960, p.
65). O dever é a expressão do princípio da moralidade, que se basta a si
mesmo, não tendo outro ﬁm além da própria moralidade. Por esse motivo, é
dito que a moral kantiana é deontológica, uma vez que ela se estrutura em
torno de princípios e não de ﬁns. Nas palavras de Kant:
Não se relaciona com a matéria da ação e com o que dela deve resultar, mas com a
forma e o princípio de que ela mesma deriva; e o essencialmente bom na ação reside na
disposição, seja qual for o resultado. Este imperativo pode-se chamar o imperativo da
moralidade. (KANT, 1960, p. 49).

O imperativo da moralidade é, na teoria kantiana, uma expressão da
liberdade e da vontade humana. Essa vontade livre, por sua vez, respalda-se

no que Kant identiﬁca como a natureza humana objetiva, ou seja, a natureza
que todos compartilham, isto é, a racionalidade. A natureza racional da
humanidade é seu princípio e base da autodeterminação da vontade, o que
faz dela o ﬁm em si mesmo. Como aﬁrma Kant: “ora aquilo que serve à
vontade de princípio objetivo da sua autodeterminação é o ﬁm, e este se é
dado só pela razão, tem de ser válido igualmente para todos os seres
racionais”. (KANT, 1960, p. 65). Kant procurava uma característica comum
a todos, que pudesse ser objeto de universalização da lei e ao mesmo tempo
condição de sua aplicação. Esse era o objetivo expresso. E, por essa razão,
Kant pensa que a natureza subjetiva ou particular de cada ser, ou seja, a
estrutura psicológica que constitui o ser humano, não serviria a tal ﬁm, mas
sim a estrutura racional, por ser universalmente presente em cada ser
humano e o que o deﬁne. A natureza racional objetiva, por ser uma
estrutura a priori, inata e atemporal, quer dizer, a mesma estrutura que todos
compartilham não apenas aqui e agora, mas em todos os lugares e tempos,
torna-se na moral deontológica não somente o cerne da concepção de
natureza humana, mas a resposta para justiﬁcar a capacidade de legislação
moral. O compartilhamento universal desta capacidade toma a forma de um
imperativo da moralidade e deve ser um princípio concomitantemente
objetivo e subjetivo das ações:
Se, pois, deve haver um princípio prático supremo e um imperativo categórico no que
respeita à vontade humana, então tem que ser tal que, da representação daquilo que é
necessariamente um ﬁm para toda a gente, porque é um ﬁm em si mesmo, faça um
princípio objetivo da vontade, que possa, por conseguinte servir de lei prática universal.
O fundamento deste princípio é: A natureza racional existe como um ﬁm em si. É assim
que o homem se representa necessariamente a sua própria existência; e neste sentido é
um princípio subjetivo das ações humanas. [...] é, portanto, simultaneamente um
princípio objetivo, do qual como princípio prático supremo se tem de poder derivar
todas as leis da vontade. (KANT, 1960, p. 67-68).

O imperativo da moral é, portanto, uma lei incondicional e necessária,
ele é categórico porque sua base é a própria natureza racional humana
tomada como um ﬁm em si mesmo. Isso nos permite reconhecer que, para a
moral deontológica kantiana, a liberdade é a base da moralidade, assim
como a base da liberdade é a racionalidade. A capacidade de
autodeterminação e autonomia da vontade seria condicionada à capacidade
racional, que serviria de sustentação para o valor imperativo das ações
morais, de sua validade universal e do princípio que prescreve o respeito
universal:

[...] todo o ser racional, como ﬁm em si mesmo, terá de poder considerar-se, com
respeito a todas as leis a que se possa estar submetido, ao mesmo tempo como
legislador universal; porque exatamente esta aptidão das suas máximas a constituir a
legislação universal é que o distingue como ﬁm em si mesmo. (KANT, 1960, p. 81).

A Filosoﬁa Moral de Kant fornece a normatização ﬁlosóﬁca para a
universalidade dos direitos humanos, na medida em que defende a ideia de
natureza humana, compreendendo as ações morais como fruto da
consideração de cada ser humano como ﬁm em si mesmo. Dessa maneira, o
imperativo categórico kantiano, em sua segunda formulação, constitui o que
se costuma chamar de uma moral do respeito universal.
Não obstante, embora adote uma característica da natureza humana
supostamente objetiva e universal como princípio da vontade livre e,
portanto, válida para todos, Kant não nega que a natureza humana subjetiva
– psíquica e sensível – inﬂuencie a natureza objetiva. Essa inﬂuência se
exerceria, também, sobre a vontade, tirando dela sua autonomia – condição
de moralidade – se não fosse possível fazer com que o princípio universal
da razão objetiva preponderasse sobre a natureza subjetiva de cada um. Por
essa razão, o ﬁlósofo procura um critério que possa permitir isolar as
características subjetivas e as inﬂuências sensíveis que pesam na condução
das ações, reforçando a natureza objetiva que os humanos compartilham:
Tudo, portanto, o que é empírico é, como acrescento ao princípio da moralidade, não só
inútil mas também altamente prejudicial à própria pureza dos costumes; pois o que
constitui o valor particular de uma vontade absolutamente boa, valor superior a todo
preço, é que o princípio da ação seja livre de todas as inﬂuências de motivos
contingentes que só a experiência pode fornecer. (KANT, 1960, p. 63).

Ao deﬁnir a forma do imperativo moral, ele não apenas o caracteriza
como universal e incondicional, mas, como vemos acima, o desvincula de
todo o contexto sobre o qual o mesmo se aplicará, argumentando que esses
precisam ser regidos sem inﬂuência de inclinações sensíveis. Somente por
abstrair desejos e particularidades sensíveis da natureza subjetiva humana
ele chega ao núcleo universal almejado: a Razão objetiva universal. Assim,
caracterizando a universalidade de sua perspectiva moral, não somente
demonstra que todos são igualmente capazes de agir moralmente, mas a
forma como o faz estabelece o critério da neutralidade/imparcialidade como
a condição que permitiria a condução racional, universal e autônoma das
ações, o que, em última instância para ele, signiﬁcaria garantir a própria

moralidade. Com esse passo, a neutralidade se torna, então, sinônimo da
moralidade.

Limites do arcabouço moral deontológico e implicações
da adoção ortodoxa desse arcabouço para uma política
ecofeminista não-essencialista e antiespecista
Não é à toa que a teoria deontológica kantiana é adotada pelas
concepções igualitaristas. Ela introduz a ideia de dever para salvar a
moralidade do arbítrio e da intervenção de autoridade externa (divina) à
consciência e à ação humanas. Podemos concordar que sua argumentação
salva a autonomia e a racionalidade humana de uma moral autoritária e
escravista, livrando o dever moral de fundamentos teológicos inseridos na
teoria moral em contexto político datado. Kant traz a moralidade para a
ingerência humana. Em vista disso, a moral deontológica que está presente
em boa parte das concepções políticas igualitaristas, pode ser compreendida
como uma tentativa de mostrar que é possível a ação moral no exercício da
liberdade, mesmo tendo o ser humano uma natureza subjetiva volúvel e
sensível. Nesse movimento conceitual e argumentativo de Kant, consiste a
grandiosidade de sua ﬁlosoﬁa moral.
Todavia, do modo como o faz, Kant delimita e restringe a comunidade
moral, deixando-a menos universal do que ele parece ter pretendido já que a
imbricação conceitual que o ﬁlósofo mobiliza compromete a capacidade de
inclusão política e moral de sua teoria, diﬁcultando nosso objetivo de
sustentar, a partir dela, uma política de coalizão ecofeminista. Por quê?
Kant
se
utiliza
dos
critérios
da
racionalidade
e
da
neutralidade/imparcialidade, caracterizados como morais e como condição
da universalidade. Qual implicação disso? Tais critérios se mostram
mantenedores das hierarquias entre os seres humanos e entre esses e os
demais animais não-humanos. Se essa hipótese tiver coerência, aqueles que
adotam o ponto de vista neutro deontológico como perspectiva universalista
e igualitarista deixam de considerar distorções materiais e culturais que
suscitaram a história das injustiças e desrespeitos morais. Apesar de orientar
as formulações políticas e legais dos direitos humanos, a adoção dessa
perspectiva na íntegra, supostamente universalista, de respeito universal,
não pode se esquivar de implicações na esfera política da justiça, como se
segue.

Racionalidade: manutenção de várias formas de
hierarquia
Se a racionalidade é um pressuposto universal que legitima o
discernimento, o julgamento e a respeitabilidade moral, tal pressuposto
universal da moralidade se mostra excludente, já que à medida que a
potencialidade para desenvolvê-la, e a efetiva possibilidade de fazê-lo, não
é comum a todos, independentemente do sexo ou do gênero, pois muitos
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não possuem condições existenciais para exercer esse potencial . Seja por
(a) motivos psíquicos e/ou neurológicos, seja por (b) motivos culturais e
materiais. Embora não fosse sua intenção, a capacidade racional como meio
de autodeterminação da vontade não é uma característica que todos
compartilhem.
(a) Há seres humanos cuja complexidade psíquica e neurológica difere
daquela reconhecida como “normal”, fazendo com que essas pessoas
adotem uma forma de raciocinar e elencar os dados à sua volta de maneira
diferente da norma padrão. Nesse caso, a razão encontra outros mecanismos
de funcionamento e ação, os quais não lhes permitem, muitas das vezes, o
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uso da tão almejada autodeterminação nos moldes normativamente
aceitos. Como tais moldes constituem o núcleo estruturante do critério de
fundamentação moral deontológico, quando Kant sustenta a condição de
autodeterminação, considerada a dignidade humana e o motivo pelo qual a
vida humana deve ser tratada como um ﬁm em si mesmo – diferente do que
se atribui às demais –, o resultado imediato, e legitimado, é a exclusão dos
demais animais, assim como parte dos animais humanos que se encontrem
na condição acima mencionada. A consequência dessa exclusão não
problematizada ou evidenciada para ﬁns morais e políticos é uma negação
oﬁcial e normativa subentendida da condição de dignidade e moralidade
dessas pessoas e dos animais não-humanos. A falta de correspondência com
esse padrão de racionalidade, no qual estamos confortavelmente inseridos,
faz com que uns sejam reconhecidos como menos dignos do que outros.
Essas pessoas gozam efetivamente de menos respeitabilidade, dignidade e
consideração moral que nós. Pergunta-se: não seria esse resultado
justamente o oposto da universalidade moral? Vejamos concretamente
como essa universalidade é ﬁctícia em boa medida.

(b) Mesmo entre os seres humanos que compartilham conosco as
mesmas funções neurológicas e psíquicas, há aqueles que, ainda assim,
estão excluídos das condições de compartilhamento da “racionalidade”,
aqui entendida como condição da autodeterminação, por questões
econômicas e culturais. A falta de comprometimento das esferas
governamentais, com os devidos investimentos em educação formal pública
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de nível básico , por exemplo, inﬂuencia sobremaneira as condições
necessárias ao desenvolvimento de um pensamento plenamente racional nos
termos e condições normatizados pela cultura de excelência humana. O
potencial racional, embora seja, a princípio, inato e igual para toda a
humanidade, é desenvolvido a partir do acesso a uma educação formal e
informal que visa à formação de indivíduos autônomos e éticos. Por essa
razão, a teoria moral deontológica, e as muitas concepções políticas
igualitaristas, se erguem a partir de concepção, assumida ou não, de
“natureza humana”. A essência “racional” dentro do modelo apregoado,
conforme expressa nas leis que regulam a Educação em sociedades
seculares, é, na verdade, fruto de habilidades e competências a serem
desenvolvidas e cuja possibilidade de acesso depende de alguns aportes
materiais. Não bastassem essas duas situações factuais, precisamos pensar
que outros seres são afetados negativamente por essa maneira de conceber
valor aos seres, como é o caso dos animais não-humanos com os quais
convivemos.
(c) O terceiro motivo pelo qual a eleição da racionalidade, como
critério moral, se mostra excludente é sua associação com o conceito de
“liberdade”, que compõe a base para composição da comunidade moral. O
uso instrumental dos animais não-humanos justiﬁca-se por não
compartilharem conosco a racionalidade e a capacidade de
autodeterminação nos nossos moldes e, por isso, não poderiam ser
considerados “ﬁns em si mesmos”. Tal lógica vem se mostrando
empiricamente danosa até mesmo para nós humanos, que colocamos em
risco nossa saúde devido às práticas predatórias e cruéis visando gerar a
produção em massa de alimentos feitos da vida tirada dos animais nãohumanos e das torturas e controles impostos quando ainda estão vivos em
cativeiro. Não bastasse o uso e abuso instrumental de suas vidas, é preciso
lembrar que o consumo desses animais após mortos inclui, inevitavelmente,
esse processo que nos afeta. Consideremos que a concepção de moralidade
e dignidade especista problematizada no presente capítulo orbita e constitui

o imaginário social compartilhado, bem como é fomentada pela Educação
Formal. Até onde vamos com nosso senso moral?
Posto isso, podemos concluir que a adoção desse núcleo especíﬁco da
perspectiva moral kantiana implica alguns limites para a constituição de
uma comunidade moral universal ou inclusiva. Tais limites alimentam a
ganância, a indústria da morte e a maximização do lucro e os desastres e
impactos ambientais e socioambientais. Os empresários que lucram com a
soberba e falta de reﬂexão humana têm clareza sobre os desequilíbrios que
afetam, inclusive, a economia política mundial. Esse cenário não foi
apresentado a Kant, que está em um momento em que as bases ﬁlosóﬁcas
do antropocentrismo se relacionava à volta salutar do ser humano ao
exercício da liberdade de pensamento e ação, sem o julgo das instituições
religiosas como aconteceu durante o teocentrismo. Contudo, esse mesmo
antropocentrismo defensável naquele contexto é nocivo e insustentável
eticamente quando se converte em especismo predatório e cruel. Precisa,
portanto, ser examinado e ultrapassado.

Neutralidade: manutenção de hierarquias entre
gêneros, cores de pele, classes sociais e sexualidades
Em se tratando, especiﬁcamente, da aplicação do discernimento e
senso moral em questões de justiça, o critério de neutralidade enquanto
expressão da razão normativa implica não apenas que inﬂuências sensíveis
e interesses sejam isolados, mas também que necessidades, condições e
tratamentos assimétricos sejam ignorados. Podemos ponderar ao menos três
aspectos. Embora o critério de neutralidade seja uma forma de conferir
capacidade de universalização da norma e do julgamento morais pela
hipótese de que, ao isolar informações e interesses, cada pessoa alcance o
discernimento do que é “justo” sem se inﬂuenciar por interesses, essa
maneira de compreender a noção pressupõe, também, e sobretudo, a
legitimação da desigualdade de condições ou, ainda, a falta de compromisso
com o ﬁm da mesma. Isso signiﬁca que a eticidade deve ignorar as
necessidades porque considerá-las equivaleria a abdicar do princípio de
universalização como é formulado naquela visão teórica. O ideal passa a ser
o isolamento dos contextos situacionais em que se aplicam os julgamentos
morais, metodologia que também é a base da formulação da maioria das
teorias da justiça e de algumas tradicionais formulações das políticas

públicas, já que seria a base moral pressuposta. Porém, isolar as condições e
situações concretas de vida das pessoas é sinônimo de uma metodologia de
avaliação moral universalizável? Essa forma de neutralidade é moral nela
mesma? Uma reﬂexão de aplicação da ética pode nos fazer duvidar.
Nessa direção, sustento que o isolamento das situações encarnadas dos
seres envolvidos compromete diretamente a eﬁcácia universalista da
moralidade, já que deixa sempre descoberta as necessidades surgidas no
interior da realidade concreta na qual predomina situações de desigualdade
de condições, preferencialmente em questões de justiça. Por isso mesmo, tal
isolamento se torna uma contradição, uma vez que negligencia o fato de que
determinados sujeitos são afetados negativamente pela desigualdade em
questão. O procedimento supostamente neutro impede que injustiças sejam
corrigidas e inseridas em condições universalistas justas e reparadoras.
Dessa maneira, a adoção de uma perspectiva neutra funciona como
negação de as diferenças entre os seres humanos, que sejam relevantes para
o discernimento ético, são produzidas em função da disparidade material
dos recursos e bens que, apesar de serem produzidos coletivamente, são
distribuídos de acordo com outros critérios. Vivemos, assim, um impasse
moral e político. (a) Se quisermos manter a distribuição atual díspar e
assimétrica das riquezas e bens materiais – e as diferentes condições de
possibilidades de vida para as pessoas –, mantemos o critério de
neutralidade tradicional. (b) Se, por outro lado, quisermos parar de produzir
as injustiças, teremos que considerar os sujeitos sociais em suas
necessidades concretas, portanto, em suas identidades sociais e condições
existenciais e sociais, o que não se trata, concordo com o que parece ser o
objetivo de Kant, aceitar interesses estratégicos como se fossem elementos
legítimos. (c) Se, para isso, decidirmos pautar nossas formulações teóricas e
políticas pelo critério do respeito universal, teremos que buscar outra base
para o alcance da igualdade. Sem tratamento moral e político adequado não
se pode erguer uma moral de respeitabilidade universalizável. No entanto,
as ponderações acima nos obrigam a pensar que a universalização não pode
depender dos critérios de racionalidade e do critério de neutralidade, até
então válidos como universais.
Mas se as condições, necessidades e identidades dos seres envolvidos
interferem na consideração moral e seu alcance político, ignorá-las signiﬁca
ignorar a real condição de abrangência da moral do respeito, já que a
aplicação dos critérios que validariam o “ponto de vista moral” acarreta a

manutenção das desigualdades. Considerá-las signiﬁca formular uma
concepção moral inclusiva, porém não neutra, como vimos.
Pergunta-se, então: se as injustiças sempre tiveram “destino”, isto é, se
cidadãos com determinado perﬁl sempre foram prejudicados, por que a
correção deveria pressupor um ponto de partida neutro? Se
compreendermos que as teorias da justiça igualitaristas ou universalistas
teriam o propósito de procurar formular perspectivas e modelos que possam
ir ao encontro das necessidades dos membros da sociedade, então a base
moral que as sustenta precisa representar as necessidades diversas.
Outra forma de exclusão decorrente do critério de neutralidade se
dirige às identidades de gênero, cor de pele, etnia e sexualidade. A
neutralidade pressupõe um ponto de partida consensual e esse ponto de
partida é regido por normas por si mesmas já excludentes. Sendo assim,
abstrair esse cenário e as características em questão por serem “móbiles
sensíveis”, como argumenta Kant (1960), é a completa reiteração de
estruturas injustas e insustentáveis em uma ética de respeito universal. Já
temos “maioridade intelectual” para recolocar essa contribuição kantiana
em parâmetros que atendam às exigências ﬁlosóﬁcas de inclusão sem
precisarmos recuar nas intenções universalistas de nossas formulações
morais e políticas. Considerar a pluralidade das posições sociais na
representação do sujeito da justiça não signiﬁca necessariamente tratar as
pessoas de maneira não-igualitarista do ponto de vista moral. Se o critério
de neutralidade é compreendido como sinônimo de tratamento igualitário,
precisamos alterá-lo a partir de outro ponto de vista moral. Os contornos
políticos e epistêmicos que estão ocultos no critério de neutralidade não
apenas sustentam uma concepção excludente de universalidade moral, mas,
quando transportados para concepções políticas, representam uma exclusão
em deﬁnitivo de demandas justas provenientes de características identitárias
sociais e/ou naturais dos indivíduos. Podemos concluir os grupos que ﬁcam
forçosamente de fora da consideração moral: os animais não-humanos – e
demais formas de vida –, por não escaparem ao questionamento sobre a
adoção do critério de racionalidade como critério de universalização moral;
parte dos seres humanos, devido ao fato de não corresponderem à
habilidade de exercício racional nos moldes de excelência que só é possível
se houver condições de acesso ao aprendizado para tanto. Quanto aos
segmentos ou indivíduos que se enquadram na situação de não
correspondência somente às normas de gênero, cor de pele e sexualidade

podemos dizer que atendem ao ﬁltro da racionalidade, mas não escapam do
ﬁltro da neutralidade. O caso do gênero inclui duas possibilidades
excludentes: aquela que se refere aos que não performam um gênero
socialmente correspondente ao sexo e às mulheres como um todo. No
segundo caso, pelo simples fato de já serem cidadãos de segunda classe ou,
como argumenta Beauvoir, o “segundo sexo”.
Com efeito, fazer do arcabouço de sustentação universalista da
moralidade kantiana a fundamentação de políticas universalistas, sem
observar questionamentos de ordem política, acabou funcionando como
uma capa de dissimulação na qual os sujeitos plenamente representados são
pessoas brancas, do sexo masculino, economicamente favorecidas e
preparadas culturalmente segundo padrões de excelência intelectual. Essa
base ﬁlosóﬁca da moralidade transportada para a política nos impede de
caracterizar os sujeitos da justiça a partir de suas identidades,
principalmente se não estão contempladas no manto protetor da
neutralidade.
A possibilidade de uma política de coalização ecofeminista nãoespecista, que inclua, portanto, os animais não-humanos como partes da
comunidade moral, torna-se impossível sem revisão do arcabouço teórico
deontológico ortodoxo. É preciso desfazer a associação historicamente
estabelecida entre dignidade moral, ﬁm em si mesmo e justiça, de um lado,
e os critérios racionalidade, neutralidade e ponto de vista moral, de outro.
Reverter esse quadro que povoa o imaginário social e as argumentações
morais é condição sine qua non para universalizarmos o respeito moral e a
justiça social.
Com esse objetivo, podemos pesquisar outras fontes de formulação
ética universalista. Segundo a formuladora da Perspectiva dos
Funcionamentos, Maria Clara Dias, os princípios morais de universalização
que norteiam as relações e instituições sociais a partir da perspectiva liberal
não é capaz de considerar as diversas demandas dos grupos sociais.
Vejamos se a Perspectiva dos Funcionamentos (PdF) nos atenderia. Ela
promete a ampliação da comunidade moral nesse universo de
complexidades, razão pela qual é candidata para cumprir essa tarefa.

Ampliando a comunidade moral e política com a
Perspectiva dos Funcionamentos

A diﬁculdade que encontramos na grande maioria das concepções de
justiça são os critérios que sustentam sua base universalista. As concepções
liberais estão na mesma condição. No caso da Perspectiva dos
Funcionamentos, encontro diversas condições para a coalização que
procuro sustentar desde uma base moral universalizável não-especista e
não-essencialista. A primeira delas é a rejeição do princípio tradicional de
universalidade. Chamando a atenção para segmentos que seriam excluídos
pela adoção do critério de racionalidade como princípio de universalização
moral, do qual tratei mais acima, Dias destaca a exclusão dos animais nãohumanos:
[...] a escolha da racionalidade e/ou do poder de autodeterminação como base de
determinação de condutas e princípios morais delimita o âmbito da moralidade aos seres
capazes de manifestar tal capacidade. [...] consequentemente deveremos descartar a
possibilidade de incorporarmos como objeto de consideração moral, bebês, deﬁcientes
mentais, indivíduos senis, futuras gerações e, até que se prove o contrário, nossos
animais de estimação e a grande maioria de animais não-humanos, entre outros. (DIAS,
2014, p. 16).

Além disso, a Perspectiva Moral dos Funcionamentos considera o
universo político em que os sujeitos da justiça se inserem, apontando a
dependência da capacidade de autodeterminação a contextos e condições
sociopolíticas. A associação da racionalidade ao poder de autodeterminação
é a base ﬁlosóﬁca sobre a qual se sustenta a exigência de consideração
moral aos seres humanos como ﬁm em si mesmo na teoria moral kantiana.
Ao rejeitar a noção de racionalidade como fundamento da moral
universalista, Dias contribui para que retornemos nossa consideração crítica
para a relação inescapável entre moral e política, apontando o senso moral e
a indignação com as exclusões como partes constitutivas do discernimento
moral:
Na verdade, num mundo de escassez e dependência econômica no qual vivemos há
enormes contingentes de seres humanos que jamais serão capazes de exercer autonomia.
Se a exclusão destes seres nos causa repulsa e indignação, então devemos levar nossos
sentimentos a sério e buscar algo mais básico que nos aproxime e se assemelhe a todos
estes seres. (DIAS, 2014, p. 16).

Ainda que a autodeterminação seja uma capacidade da maioria de nós,
ela depende de condições físicas, psicológicas e, como o caso acima,
também materiais. Porém o exercício de tal capacidade não é suﬁciente para
sustentar uma comunidade política/moral inclusiva e plural. Em vista disso,

se os sujeitos da comunidade moral forem somente os sujeitos que se acham
em condições de exercer a autonomia, teremos mesmo que desconsiderar o
direito de vários sujeitos sociais que precisam ser incluídos em nossas
formulações de justiça. Podemos, novamente, chegar à conclusão de que
basear o ponto de vista moral daquela forma não fornece as condições de
fazer do horizonte da moralidade espaço aberto aos reclames da justiça.
Quanto a isso, considero importante uma metodologia teórica
procedimentalista, porém concordo que seja impossível e não aconselhável
que dispensemos valores básicos a serem adotados. Passando ao largo desse
debate, na presente oportunidade enfatizo apenas que a velha querela entre
antigos e modernos sobre a prioridade do justo sobre o bem, ou vice-versa,
poderia ser equacionada com outro tipo de arranjo conceitual. Não tratarei
dele aqui, todavia destaco a posição adotada pela Perspectiva dos
Funcionamentos como suﬁciente para o presente objetivo:
Ao comprometer nossa concepção de justiça com uma neutralidade frente às diversas
concepções de bem, em nome de um ideal de igualdade de respeito ou consideração na
esfera política, abandonamos qualquer suposta primazia do justo sobre o bem e
caminhamos para uma concepção de justiça que necessariamente a vincula à adoção de
certos valores e à busca de sua promoção. (DIAS, 2014, p. 31).

O descarte do critério de neutralidade nessa formulação de justiça é
acompanhado da adoção de uma concepção de Bem que nos liberta de
diﬁculdades iniciais para nossos propósitos. Uma vez que, pela lógica
liberal, essa decisão signiﬁcaria, consequentemente, um tratamento
discriminatório por não ser capaz de se universalizar em sociedades cuja
pluralidade exigiria a neutralidade frente aos valores concorrentes, Dias
precisaria encontrar uma justiﬁcativa universal sustentável por critérios
diferentes dos clássicos. Como mantermos a perspectiva universalista da
qual não podemos abdicar ampliando a constituição da comunidade moral
de consideração nem neutralidade frente aos valores?
A promessa dessa meta teórica faz da Perspectiva dos Funcionamentos
a candidata ideal para minha busca de uma base moral para formulação de
uma política de coalização, conforme a apresentei. A PdF mantém o
objetivo universalista ao mesmo tempo em que dispensa tanto o critério de
racionalidade, como também o critério de neutralidade. Ao fazer isso,
promete, em contrapartida, ampliar os concernidos da comunidade moral,
incluindo não apenas os seres já almejados pela formulação teórica
kantiana, como também indivíduos, grupos sociais e animais não-humanos.

Se, sem o apoio da racionalidade e da autonomia, tal perspectiva for capaz
de justiﬁcar sua pretensão de universalidade, poderemos agora considerar
incluídos os indivíduos humanos e os animais não-humanos outrora
ausentes do nosso fórum de consideração moral. Para esse propósito, Maria
Clara Dias propõe ampliar o próprio âmbito da consideração moral, bem
como o alcance de nossos princípios universais, inspirada na segunda
formulação do imperativo categórico kantiano. No segundo capítulo deste
livro, a autora argumenta que a “inclusão” e a “igual consideração” são
exigências que marcam a política contemporânea e permitem que razões
pragmáticas sejam mobilizadas em prol de um princípio de justiça universal
e igualitário que estenda respeito igual a todos. A autora avaliou alguns
modelos em que a ideia de igualdade serve de norte para uma política do
respeito universal: a defesa da igualdade de recursos, de bem-estar, de
capacitação e de liberdade de funcionamentos. A PdF dirige algumas
críticas à teoria da igualdade de recursos por representar a perspectiva de
um agente moral abstrato. Condena a teoria da igualdade de bem-estar pela
diﬁculdade intransponível de identiﬁcação de um critério primário para sua
aplicação. Critica a teoria da liberdade de funcionamento por se pautar na
liberdade de escolha de funcionamentos pré-valorados e, ﬁnalmente, elege
como foco da igualdade os próprios funcionamentos que aparecem na
última teoria mencionada.
De acordo com a Perspectiva dos Funcionamentos, proposta por Maria
Clara Dias, a integridade funcional de um sistema, seja esse humano ou
não, precisa ser o foco das considerações morais. Essa perspectiva procura
comprometer a moralidade com o bom ﬂorescimento e bom desempenho de
todos os sistemas funcionais. Segundo Dias:
de acordo com esta nova perspectiva, passam a ser incluídos no nosso âmbito de
consideração moral, não apenas seres humanos e animais sencientes, mas os diversos
sistemas funcionais que conhecemos e com os quais mantemos alguma relação (DIAS,
2014, p. 23).

Continua Dias:
Se “atribuir a todos igual valor normativo” ou “considerar a todos igualmente”, signiﬁca
reconhecer o direito de cada indivíduo desenvolver seus próprios funcionamentos, então
as nossas diferenças deverão ser levadas a sério e deveremos nos perguntar, nos
diferentes contextos, que tipo de distribuição se faz necessária para que possamos
alcançar este ideal de justiça. (DIAS, 2014, p. 38).

Posto isso, nosso novo princípio universal, igualmente baseado no
respeito – porém formulado através da Perspectiva dos Funcionamentos –,
além de igualitário permitiria o reconhecimento de demandas identitárias
através de suas representações políticas, forjando, assim, uma concepção
moral que mantém o valor normativo universal, sem o ônus político e moral
do conceito de neutralidade. Segundo Dias:
[...] Os concernidos aqui não são agentes desterritorializados, atemporais, cujos desejos
foram esvaziados de todo e qualquer conteúdo, mas seres humanos com vínculos
concretos que delimitam em grande parte suas demandas e realizações. É, portanto, com
base em um princípio universal de respeito, que devemos agora igualmente reconhecer
a demanda de certos grupos por uma forma de representação política capaz de expressar
os valores com os quais estejam identiﬁcados. (DIAS, 2014, p. 39).

Dessa forma, podemos considerar que uma perspectiva universalista e
igualitária pode ser erguida sem que tenhamos que manter os critérios de
validação do ponto de vista moral pautados nos critérios que
impossibilitariam a sustentação de concepções identitárias e ecofeministas
animalistas, como procuro sustentar. A adoção da Perspectiva dos
uncionamentos nos permite, ao contrário, fornecer a base moral
universalista não-fundamentalista, ou essencialista, para qualquer
concepção ecofeminista, de forma que ampliemos a comunidade moral
inserindo todos os possíveis concernidos, comprometendo nossa
formulação política com todos(as), seja individualmente, seja através de
seus vínculos como segmentos ou grupos sociais diversos. Com isso,
garantimos reconhecimento identitário sob a ótica universalista sem
comprometimentos ontológicos. Além disso, foram incluídas as espécies
não-humanas, incorporando justiça social e ambiental numa só concepção
moral.
Acompanhando a Perspectiva dos Funcionamentos, interpretamos o
ponto de vista moral de forma mais inclusiva, já que mais universalista.
Consideramos as condições de funcionamento de cada sistema vivo como
indispensáveis para sua realização e ﬂorescimento, independente das
diferenças biológicas, psíquicas e culturais, incluindo animais ou sistemas
funcionais variados. Finalmente, consideramos tais condições de
funcionamento e ﬂorescimento como parte das identidades de cada ser ou
sistema. Sendo assim, podemos aﬁrmar que temos uma formulação moral
universalista focada na garantia de desenvolvimento das identidades de
cada ser como uma questão de justiça social defensável e inegociável.

Além da inclusão dos animais e demais sistemas como parte integrante
da comunidade moral, tal perspectiva supõem ainda, no caso dos seres
humanos, que as demandas culturais, intelectuais, psíquicas, materiais e de
reconhecimento sejam consideradas, como também as necessidades dos
demais sistemas funcionais, ainda que de natureza e complexidade
diferenciadas. A vantagem dessa formulação é absoluta para inclusão da
natureza como parte da comunidade moral.
Quanto à defesa da categoria gênero stricto sensu, não necessitaria ser
feita por uma descrição funcionalista, uma vez que tal aﬁrmação equivaleria
a argumentar mobilizando a mesma crítica feita às teorias ecofeministas
essencialistas, a saber, sua aproximação entre “natureza” feminina, ﬂora e
fauna. Não que isso seja uma ofensa, porém é algo que deve ser atribuído
igualmente aos homens e mulheres e não a essas para que se justiﬁque
alianças entre antropocentrismo especista e sexismo. Se assim o ﬁzéssemos,
equivaleria ainda a argumentar que as mulheres estariam excluídas pelo
critério de racionalidade, reforçando os estigmas sobre as mesmas. Porém,
vimos que a noção de neutralidade exclui o gênero feminino como um todo,
cor de pele negra e indígena, sexualidade e classe social, restando apenas os
modelos de neutralidade em termos de sujeitos representados ocultamente:
homens brancos e abastados, heterossexuais e intelectualizados,
considerados os modelos de neutralidade. A adoção do critério de
neutralidade em concepções políticas funciona como uma capa de
dissimulação ou acobertamento para o referencial supostamente neutro, na
prática androcêntrico, classista e antropocêntrico.
Nesse sentido, o desmantelamento da cultura moral e epistemológica
que representa opressão aos animais e seres não-humanos e a uma parte
considerável dos sujeitos humanos passa, necessariamente, pela defesa de
outro modelo de fundamentação moral e política, justiﬁcando uma
perspectiva que inclua a todos. Em função disso, considero a Perspectiva
Moral dos Funcionamentos, conforme formulada por Maria Clara Dias,
como uma solução moral e pragmática para formulações de políticas de
coalização ecofeministas não-essencialistas e antiespecistas, sem que isso
implique a renúncia a uma ética feminista identitária ou queer, quiçá.
Encontro, ainda, uma vantagem educacional na Perspectiva Moral dos
Funcionamentos (PdF): a mesma mobiliza razões para a criação de uma
nova cultura, por tomar a diversidade dos seres como um valor de igual
respeitabilidade universal e, portanto, moral. Com as vantagens moral,

epistemológica e política trazidas pela Perspectiva dos Funcionamentos
permite uma nova mirada de nós e de nossa relação com o planeta que
habitamos em um único sistema normativo de coalizão.
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Capítulo XIV

A questão animal sob o foco da
88
Perspectiva dos Funcionamentos
89
Maria Clara Dias
A segunda metade do século XX é marcada por uma efervescência de
movimentos sociais que transformaram radicalmente a sociedade em que
hoje vivemos. Movimentos por igualdade no pleito social e político de
indivíduos de raça, gênero e orientação sexual distintos levaram milhões de
pessoas às ruas, nas diversas partes do globo. Na década de 70, o ativismo
político dos grupos excluídos e sistematicamen-te violados assume uma
nova bandeira, os animais não-humanos. Em 1975, Peter Sin-ger publica
Libertação Animal e denuncia publicamente, de forma clara e sistemática, a
crueldade humana realizada impunemente para com outros seres sencientes.
Em 1979, o autor publica Ética Prática, onde então as diversas formas de
opressão e injustiça são reunidas e identiﬁcadas como foco prioritário da
justiça e da moralidade. Seguindo a tradição de Bentham, Singer irá
identiﬁcar a senciência como característica que inclui os animais nãohumanos no âmbito da moralidade. De acordo com o utilitarismo de
Bentham, se o princípio moral, por excelência, visa à maximização do
prazer e a minimização da dor, todos os seres vulneráveis ao prazer e à dor
devem em ser igualmente considerados.
Em 1983, Tom Regan publica o livro The Case for Animal Rights
criticando a proposta utilitarista de defesa dos animais não-humanos e
defendendo os animais a partir de uma perspectiva de direitos. Segundo o
autor, trata-se da defesa dos direitos animais.
No decorrer das últimas décadas, o ativismo pela causa animal tem
crescido de forma signiﬁcativa. Contudo, seus adeptos pouco têm se
dedicado ao aprimoramento teórico dos argumentos outrora fornecidos.
Muitos invocam apenas como um mantra a necessária abolição animal e o
valor absoluto da vida. Acredito que o ativismo pela causa animal tem seu
valor independente de qualquer consideração ﬁlosóﬁca. Mas acredito

também que é parte do dever do ﬁlósofo ativista contribuir para a causa
através da construção de argumentos mais reﬁnados e cogentes.
A Perspectiva dos Funcionamentos (PdF) foi elaborada com o
propósito especíﬁco de expandir os limites da moralidade a outros
indivíduos, sistematicamente exclu-ídos do cerne do debate moral e político
hegemônico, entre eles, os animais não-humanos. Como deve ter ﬁcado
claro no capítulo inicial, ela foi esboçada partir do debate com outras
formas de determinação dos concernidos morais. Procurei checar os limites
de tais teorias e ir mais longe. Neste capítulo, pretendo focar na inclusão
dos animais não-humanos e, para tal, pretendo dialogar com as perspectivas
de Regan e Singer e apontar seus limites.

O abolicionismo de Tom Regan
No seu artigo The Case for Animal Rights, publicado em livro
organizado por Peter Singer, Regan destaca aqueles que seriam para ele os
principais objetivos do abolicionismo:
The total abolition of the use of animals in science;
The total dissolution of commercial animal agriculture;
The total elimination of commercial and sport hunting and trapping. (REGAN, 1985, p.
471).

Vejamos agora como Tom Regan, no texto supracitado, procura
justiﬁcar, moralmente, a adoção das três práticas mencionadas ou, em
outros termos, a adoção de uma atitude abolicionista com relação às
práticas de exploração animal.
Para começar, o autor procura deixar claro o que estaria errado nas
práticas em questão. Contra os utilitaristas, declara que o ponto central do
problema não seria a dor, o sofrimento ou a privação imposta aos animais,
mas sim a visão de que os animais seriam recursos dos quais poderíamos
dispor de acordo com os nossos próprios interesses. Para justiﬁcar esta tese,
Regan aﬁrma ser necessário indagarmos acerca do que seja a própria
moralidade e investigarmos como o status moral dos animais tem sido
compreendido por aqueles que negam que animais tenham direitos.
Inicia, então, analisando a perspectiva dos que defendem termos
apenas deveres indiretos face aos animais e que, por conseguinte, não
admitem que os animais sejam, eles mesmos, detentores de direitos. Neste
grupo, estariam (i) aqueles que aparentemente acreditam que os animais não

sentem e não possuem consciência da dor que lhes é imputada e (ii) aqueles
que reconhecem que os animais, assim como os seres humanos, são capazes
de vivenciar a dor, mas que acreditam, também, que somente a dor humana
é moralmente relevante. Desta forma, o tratamento conferido aos animais
diria respeito tão somente ao nosso dever direto para com os seres humanos
a eles relacionados. A este grupo pertencem os que assumem uma
perspectiva contratualista da moralidade, perspectiva segundo a qual a
moralidade nada mais é do que um conjunto de regras voluntariamente
acordadas por indivíduos que partici-pam de uma situação contratual.
Animais são incapazes de compreender e ﬁrmar contratos, logo não
possuiriam direitos. A crítica de Regan a este raciocínio apela ao modo de
como tratamos outros seres humanos que não satisfazem as referidas
condições de participação em uma situação contratual. Alguns seres
humanos, como por exemplo crianças, são também incapazes de
compreender e participar de uma situação contratual, mas nem por isso nos
recusamos a atribuir-lhes direitos. Neste sentido, deveríamos atribuir aos
animais os mesmos direitos diretos atribuídos aos demais seres humanos.
Em seguida, Regan aborda uma perspectiva moral baseada nas noções
de crueldade e bondade. De acordo com esta perspectiva, teríamos o dever
direto tanto de sermos bondosos para com os animais, como de não sermos
cruéis para com os mesmos. Para Regan, esta perspectiva incorreria no erro
de interpretar ações boas como ações corretas e ações cruéis como
incorretas. A bondade ou a ausência de crueldade do agente não pode ser
interpretada como uma garantia de que sua ação é correta. De forma bem
pouco elucidativa, Regan utiliza o caso do aborto para ilustrar a separação
entre as virtudes do agente e a correção da ação. Segundo ele, uma pes-soa
boa e/ou não cruel pode consentir no aborto sem que, com isso, sua ação
possa ser interpretada como correta. Como disse, o exemplo é bem pouco
elucidativo e não nos permite compreender a razão pela qual a prática do
aborto em si, independente de quem o pratica e das condições em que é
praticado, possa ser considerada correta ou incorreta.
A última perspectiva apresentada é o Utilitarismo. Para Regan o
principal apelo da perspectiva utilitarista está na defesa de um igualitarismo
que faz com que os interesses de todos possuam o mesmo peso, sem
qualquer forma de discriminação de origem sexual, racial e especista.
Apesar deste forte apelo, Regan defende que o tipo de igualitarismo contido
na perspectiva utilitarista não é o que os defensores dos direitos dos

animais, ou mesmo dos direitos humanos, deveriam ter em mente, pois
utilitaristas depositam o valor diretamente na satisfação dos interesses e não
nos indivíduos que os possuem. Trata-se de uma perspectiva agregativa do
valor moral de uma ação. Contudo, nem sempre a consequência
considerada a melhor para todos é, necessariamente, a melhor para cada
indivíduo isoladamente. Para ilustrar o quanto a adoção do princípio
utilitarista parece ser moralmente contraintuitiva, Regan recorre a um
exemplo em que o sacrifício da vida de uma pessoa, no caso uma velha e
bondosa tia, poderia promover a satisfação dos interesses de muitos
indivíduos, no caso as pobres crianças de um hospital. Apesar de todo apelo
do exemplo e da descrição dramática das partes envolvidas, Regan insiste
em que não seria correto provocar a mor-te da velha senhora. Segundo o
autor, um bom ﬁm não seria capaz de justiﬁcar um mau meio.
No lugar do valor atribuído aos interesses, Regan propõe, então, o
reconheci-mento do valor de cada indivíduo. Nas suas próprias palavras:
What to do? Where to begin anew? The place to begin, I think, is with the utili-tarian’s
view of the value of individual – or, rather lack of value. In its place, suppose we
consider that you and I, for example, do have value as individuals - what we’ll call
inherent value. To say we have such value is to say that we are something more than,
something different from, mere receptacles. (REGAN, 1985, p. 476).

Concluindo sua crítica ao utilitarismo, Regan aﬁrma que o sentido de
igualdade que interessa é o reconhecimento igual de todos os seres que
possuem valor inerente, sejam eles humanos ou não. O valor inerente é,
segundo o autor, o valor atribuído àqueles que identiﬁcamos como sendo
sujeitos de uma vida.
Mas o que signiﬁca ser o “sujeito de uma vida”? Em outro artigo,
Regan apresenta a expressão ser o “sujeito de uma vida” como indicativo de
uma semelhança de família que nos permitiria identiﬁcar uma série de
indivíduos como possuindo igual valor moral. A ideia de que alguns seres
são sujeitos de uma vida será, então, o diferencial e o sustentáculo da
perspectiva do direito apresentado por Regan. Em suas próprias palavras:
So why is the idea of being the subject-of-a-life important? Because it illumi-nates our
moral sameness, our moral equality.
As subject-of-a-life, we are all the same because we are all in the world.
As subject-of-a-life, we are all the same because we are all aware of the world.
As subject-of-a-life, we are all the same because what happens to us matters to us.
As subject-of-a-life, what happens to us matters to us because it makes a dif-ference to
the quality and duration of our life.

As subject-of-a-life, there is no superior or inferior, no higher or lower.
As subject-of-a-life, we are all morally the same.
As subject-of-a-life, we are all morally equal. (REGAN, 2013, p. 120-121).

Na passagem acima, vemos que Regan elege a qualidade de ser
“sujeito de uma vida” como sendo aquela que determina um ser como
devendo ser considerado/respeitado moralmente, em outras palavras, como
um concernido moral. As três últimas frases indicam esta relação. A
identiﬁcação dos concernidos morais supõe o reconhecimento de alguma
característica comum, relativamente à qual todos devem ser considerados
iguais. Na perspectiva de Regan, esta característica, por assim dizer o foco
da igualdade, será, portanto, o ser “sujeito de uma vida”. Se relativamente a
esta característica todos os que a possuem devem ser considerados iguais,
isso signiﬁca que não há aqui hierarquia possível. Nenhum indivíduo pode
ser considerado inferior ou superior relativamente ao aspecto que o torna
um concernido moral, na con-cepção de Regan, o ser o “sujeito de uma
vida”.
As frases iniciais, por sua vez, parecem indicar o que devemos
compreender por “ser o sujeito de uma vida”, compreensão esta que parece
ser fundamental, na medida em que estamos lidando exatamente com a
característica que torna alguém foco de igual consideração moral. O
“sujeito de uma vida” é, então, caracterizado como sendo aquele que: (1)
está no mundo; (2) tem consciência do mundo; (3) se importa com o que lhe
acontece; e (4) se importa porque o que lhe acontece faz diferença na
qualidade e duração da sua vida.
Fornecido tal esclarecimento, podemos nos perguntar por que
deveríamos considerar tais aspectos tão importantes e deﬁnidores do que
torna um ser objeto de nossa consideração moral. Para esta questão, não há
em Regan qualquer resposta. Ou melhor, haveria a possibilidade de
interpretarmos as frases ﬁnais como uma possível resposta, mas, neste caso,
sua argumentação seria claramente circular: ser sujeito de uma vida importa
porque esta é a característica que nos torna iguais, sob o ponto de vista
moral. Neste momento, seríamos levados a recolocar a questão, tentando
deixar mais claro o aspecto para o qual reclamamos algum tipo de
justiﬁcação: por que ser sujeito de uma vida é o aspecto que nos torna um
igual sob o ponto de vista da moralidade? Aqui o valor retórico das palavras
encontra o seu limite.

Recapitulando. Com o objetivo de promover a causa animal e incluir
os animais não-humanos no cerne de nossa consideração moral, Regan
procura defender uma perspectiva de direitos animais. Para tal, propõe
inicialmente uma crítica aos defenso-res de direitos que negam a extensão
dos mesmos aos animais não-humanos. Em seguida, apresenta duas
perspectivas adeptas da causa animal, mas que, segundo o autor, teriam
falhado em identiﬁcar o cerne da questão, por conseguinte, em determinar
as razões pelas quais possuímos deveres para com os animais ou,
simplesmen-te, as razões pelas quais devemos reconhecer os animais nãohumanos como foco da moralidade. Concluindo sua estratégia
argumentativa, Regan revela o que seria o cer-ne da questão: o
reconhecimento daqueles que são “sujeitos de uma vida”. Partindo então da
premissa que os animais ou, segundo o autor, pelo menos grande partes
deles, são “sujeitos de uma vida”, podemos concluir que eles são
igualmente objeto de nossa consideração moral e, desta forma, detentores
de direitos. Como ser “sujeito de uma vida” é a propriedade que nos torna
iguais, sob o ponto de vista da moralidade, e relativamente à qual não
podemos estabelecer qualquer tipo de hierarquia, Regan ﬁnalmente
conquista para os animais o estatuto de seres com direitos hierarquicamente iguais aos dos demais seres humanos.
Procurei mostrar que Regan não oferece razões que justiﬁquem a
aceitação da propriedade de ser “sujeito de uma vida” como sendo aquela
que qualiﬁca um ser como concernido moral. Gostaria agora de ir mais
longe. Regan tampouco apresenta as evidências necessárias para que
consideremos os animais, pelo menos uma grande parte deles, como
“sujeitos de uma vida”. Estas duas etapas faltantes na argumentação de
Regan são indispensáveis para que sua perspectiva seja digna de alguma
credibilidade ﬁlosóﬁca.
Da minha parte, como irei mostrar adiante, não creio que sejam
necessárias provas de que animais, ou mesmo seres humanos, sejam
sujeitos de uma vida, pelo simples fato de que não creio que ser “sujeito de
uma vida” seja um aspecto relevante para considerar algo/alguém como um
concernido moral. Intuitivamente, acho este um pressuposto fortíssimo, por
conseguinte, com um potencial altamente excludente, embora, é claro, eu
saiba que esta não era a intenção de Regan. Mas, por falar em exclusão,
gostaria de retornar brevemente aos autores criticados por Regan.

O primeiro grupo é o dos chamados contratualistas. Segundo Regan,
eles esta-riam errados ao considerarem como receptáculo de direitos e
integrantes da moralidade apenas aqueles capazes de endossar as regras ou
princípios estabelecidos numa situação contratual. É estranho aqui pensar
que estes autores estariam errados. Tudo o que podemos dizer é que eles
elegeram como condição de ingresso na moralidade uma capacidade
distinta à eleita por Regan e com um poder de excluir desta esfera da
moralidade todos os animais e, ainda, muitos seres humanos. Eles
defendem, portan-to, uma concepção bastante restrita da moralidade, mas
não parecem estar sendo incoerentes ou cometendo um erro. Quando muito,
posso dizer que uma tal perspectiva, ao ﬁm e ao cabo, acaba por excluir a
todos nós, pelo menos em determinadas fa-ses de nossa existência. Os
contratualistas sabem exatamente que interesses querem resguardar e não
estão equivocados, embora possamos dizer que incorporam uma concepção
moral incapaz de sustentar de forma plausível uma pretensão de validade
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universal.
O terceiro grupo de autores criticados são os utilitaristas. Os
utilitaristas, nas ﬁguras de Bentham e Singer, estão entre os principais
defensores da causa animal e os primeiros a incluírem animais nãohumanos, de forma consistente, enquanto concernidos morais. A senciência,
enquanto característica que torna um ser objeto de nossa consideração
moral, ao menos para mim, parece bem mais inclusiva do que a propriedade
de ser “sujeito de uma vida”, além de parecer também algo bem mais
compreensível e veriﬁcável. Aﬁrmar que o princípio utilitarista negligencia
direitos individuais ao tentar maximizar a satisfação ou minimizar o
sofrimento é simplesmente begging the question, ou seja, uma falácia
lógica. Utilitaristas não acreditam em direitos inalienáveis. Se tais direitos
existem, seria preciso, antes de mais nada, ser provado. E, neste sentido,
não adianta apelar para situações ﬁccionais que envolvam velhinhas,
crianças, pessoas doentes precisando de órgãos etc. A resposta utilitarista,
nestes casos, nunca seria tão evidente quanto seus críticos supõem. As
situações em que vivenciamos conﬂitos morais na vida real são bastante
complexas e jamais se deixariam reduzir da maneira como, frequentemente,
fazem os ﬁlósofos.
Se os utilitaristas elegem a senciência como característica
determinante da inserção moral de um indivíduo, a inclusão ou não de
diversas espécies animais dependerá menos de uma análise ﬁlosóﬁca e mais

da investigação empírica e do conhecimento cientíﬁco gerado a partir da
mesma. Se Singer inicialmente mencionou alguns animais, como, por
exemplo, os grandes mamíferos, isso em nada deveria abalar o fato de que
qualquer adepto da senciência deveria estar disposto a incluir todos os
animais, no futuro, possivelmente identiﬁcados como seres sencientes.
Mas antes de passar a análise da perspectiva de Singer propriamente
dita, gostaria de analisar a crítica de Regan à segunda perspectiva
mencionada, qual seja, a que relaciona a correta ação ao caráter virtuoso ou
bondoso daquele que a realiza. É evidente que para quem separa o bom do
justo, ou seja, para quem aparta virtudes e valores do que possa ser dito
justo ou correto, a segunda perspectiva não passa de um grande equívoco.
Regan é claramente adepto de uma perspectiva moral deontológica,
segundo a qual o agir moral é, antes de mais nada, o agir por dever, o agir
de acordo com o que é prescrito pela lei, ainda que se trate de uma lei
imposta pela própria racionalidade. Neste contexto, como Kant já bem
91
ilustrou , as inclinações sensíveis de um indivíduo em nada contribuem
para determinação do agir moral. Indivíduos virtuo-sos apenas seguem suas
inclinações, mas isso não torna a suas ações justas ou corre-tas.
Ao contrário de Regan, não vejo sentido em uma concepção moral
deontológica. Defendi, em outros lugares (DIAS, 2012, 2016), a moralidade
como fruto da nossa indagação acerca do tipo de vida que julgamos digna
de ser vivida. Neste contexto, o que a lei determina só é relevante quando
reconhecemos na lei uma expressão de nossos próprios valores. Neste
sentido, um indivíduo que procura incorporar à sua identidade a prática de
ações de acordo com certas virtudes ou valores poderá até praticar uma
ação considerada injusta ou incorreta por terceiros, mas certamente será
também capaz de justiﬁcá-la ou de revê-la à luz de seus valores e crenças.
Para concluir esta etapa, gostaria de destacar que, tal como Regan,
assumo o compromisso com a abolição das três formas de exploração
mencionadas ao início. Ao meu ver, este compromisso está implícito à
adoção do veganismo enquanto forma de vida, também para aqueles que o
adotam de forma mais intuitiva e quase nada ﬁlosóﬁca. Como ﬁlósofa,
acredito que meu papel consiste em justiﬁcar, de forma agora menos
intuitiva e mais argumentativa, as razões que nos levam a acreditar que esta
é a melhor forma de vida, ou seja, aquela que melhor contempla nossos
princípios e valores morais.

O utilitarismo de interesses preferenciais de Peter
Singer
O utilitarismo de interesses preferenciais de Singer representa um
marco na luta por justiça, nas mais diversas esferas. Trata-se da defesa de
um conceito igualitário de justiça e a determinação do foco dessa igualdade.
Singer irá eleger, como o foco da igualdade, a igual de consideração de
interesses preferenciais. Isso o coloca em oposição a um grupo de autores
que tem dominado o debate sobre a justiça nas últimas décadas: o grupo ao
qual pertencem Dworkin, Rawls, Sen, Nussbaum, Fraser e Honneth. Singer
seria um defensor da perspectiva conhecida, em um sentido não mui-to
preciso, como “perspectiva do bem-estar” e que se opõe a uma orientação
de justi-ça voltada para a distribuição de recursos e de bens primários, para
a garantia da li-berdade ou da paridade de participação política ou, ainda,
voltada para o reconhecimento.
O que concretamente isso signiﬁca? Em primeiro lugar, falar da igual
consideração de interesses signiﬁca romper com uma certa tradição
contratualista, a partir da qual os concernidos pelo conceito de justiça,
assim como os concernidos pelo nosso discurso moral, são as partes
contratantes, ou seja, são todos aqueles indivíduos que possuem as
qualiﬁcações necessárias para encerrar conosco um contrato social e
político. São seres providos de um certo grau de racionalidade e de
autonomia. Quando falamos de uma igual consideração de interesses e não
centramos esses interesses em interesses que são característicos de pessoas,
ou de seres racionais com uma con-cepção de bem, um projeto de vida e
com uma capacidade discursiva especíﬁca, po-demos levar em consideração
um universo muito mais amplo de concernidos.
De acordo com Singer, basta que reconheçamos, em nós, o interesse
em viver uma vida prazerosa, uma vida de bem-estar, onde minimizamos o
nosso desprazer para que sejamos capazes de reconhecer que este interesse,
tão básico, pode ser também partilhado por outros animais, não-humanos.
Como já foi apresentado no primeiro capítulo, o autor irá distinguir dois
grandes grupos de interesses: o grupo dos interesses preferenciais – ao qual
pertence o interesse por viver uma vida prazerosa e livre de sofrimento – e
o grupo composto pelos demais interesses. Sob o ponto de vista da justiça,
os interesses preferenciais de todo e qualquer indivíduo deveriam
prevalecer sobre os demais interesses, havendo, neste sentido, uma

hierarquia entre os dois grupos de interesses, porém não entre os indivíduos.
Caberia, então, reconhecer e respeitar o que para cada indivíduo fosse tido
como uma expressão de seus interesses preferenciais.
Para seres humanos, ou mais especiﬁcamente para “pessoas”,
poderíamos até mesmo ordenar o interesse por questões ﬁlosóﬁcas, ou o
interesse pela fruição artística, como anteriores a interesses supostamente
mais básicos, como, por exemplo, uma boa alimentação, um meio-ambiente
saudável etc. Mas o que não poderíamos fazer é supor que estaríamos
justiﬁcados ao ignorar os interesses preferenciais de outros seres em nome
de nossos interesses não-preferenciais.
Para o autor, a nossa concepção de justiça deve se entendida de tal
forma que, antes de mais nada, possamos defender os interesses
preferenciais de todos os seres sencientes. Neste sentido, todas as vezes que
reﬂetimos sobre a nossa atuação com relação a outros seres humanos e a
outros seres vivos, deveríamos levar esse aspecto em consideração. Aqueles
que não caem sobre o conceito de pessoa, ainda assim têm, pelo menos, um
interesse preferencial: o interesse básico de viver uma vida afastada de
sofrimentos, uma vida de fruição de prazer. Nesta perspectiva, nossas
práticas de utilização desses seres deveriam levar em conta pelo menos esse
tipo de interesse, ou seja, evitar ações que promovessem o sofrimento,
proporcionando-lhes uma vida minimamente satisfatória. Desta forma, já
não estaríamos justiﬁcados ao pretendermos sujeitar a vida de outros seres e
seus interesses preferenciais em nome de nossa própria satisfação. Isso nos
remete diretamente à questão relativa da utilização de outros animais para
ﬁns de alimentação, vestimentas ou lazer dos seres humanos.
A obra de Singer está permeada de exemplos do modo como nossas
fazendas industriais criam os animais em compartimentos extremamente
restritos, com o menor número de atividades possível, para que possam
engordar mais rapidamente, estando prontos para o consumo humano.
Trata-se, nestes casos, de vidas vividas em extremo sofrimento. O mesmo
se aplica a utilização de animais para o nosso lazer. Sabemos muito bem o
quanto podem ser dolorosas as práticas de treinamento dos inúmeros
animais que vemos expostos em circos e parques aquáticos. O mesmo pode
ser dito acerca da utilização de animais na experimentação cientíﬁca. Desta
forma, ao reconhecer como foco da justiça a igual consideração de
interesses preferenciais, estaríamos comprometidos a repensar e melhor
adequar nossas práticas as nossas convicções morais.

A estratégia argumentativa de Singer pode ser descrita de acordo com
as seguintes etapas: em primeiro lugar, ele nos faz reﬂetir acerca das
consequências, para as vidas em questão, das práticas promovidas na nossa
sociedade; em seguida, ele nos conduz a questionar a própria necessidade
de tais práticas. Até que ponto consideramos que elas sejam realmente
necessárias para a implementação de interesses nossos, que possam ser
colocados em pé de igualdade, com os interesses preferenciais dos seres por
elas utilizados?
O que é basicamente criticado na perspectiva de Singer é o tratamento
ao qual submetemos outros seres sencientes, quando os utilizamos para ﬁns
como os anteriormente mencionados. Nestes casos, estaríamos diante de
tratamentos que negligenciam os interesses preferenciais dos animais em
questão e onde geralmente levamos em consideração, apenas, a forma mais
eﬁcaz de realizar os nossos próprios interesses, estes, por sua vez,
frequentemente nada básicos ou preferenciais. Como já mencionei no
primeiro capítulo, Singer admite a possibilidade de uma hierarquia entre
indivíduos, no âmbito dos interesses básicos, quando uma das partes em
conﬂito possui, para além da senciência, a capacidade de projetar a própria
existência. Particularmente, não vejo como uma perspectiva moral, pautada
da senciência, possa sustentar tal hierarquia. Considero que este tenha sido
um deslize de Singer que não compromete, necessariamente, o utilitarismo
de interesses preferenciais.
E se práticas que promovam o sofrimento de seres sencientes, visando
a satisfação de interesses não preferenciais de seres humanos, estão
moralmente condenadas pelo autor, o que dizer da eliminação da vida de
seres sencientes? Estaríamos, por exemplo, justiﬁcados ao promover a
morte de outros seres sencientes? Esta é, sem dúvida, uma questão bem
mais controversa. Singer possui uma posição bastante polêmica com
relação à questão da morte, o que o tornou, talvez, o ﬁlósofo mais polêmico
dos últimos tempos. O problema central é que, para avaliar melhor a
questão da morte, precisaríamos compreender melhor o signiﬁcado da
morte e, por conseguinte, se a percepção da morte, em si, é algo que
promove sofrimento ou desprazer. É claro que para os seres que
compreendem a morte como uma supressão da possibilidade de realização
dos seus projetos, a percepção da morte passa a ser vivenciada
imediatamente como algo desprazeroso ou que promove sofrimento. A
morte súbita, no entanto, não vem acompanhada de tais considerações. A

morte de qualquer indivíduo pode, evidentemente, promover enorme
sofrimento em outros seres sencientes, mas isso pode não signiﬁcar que em
primeira pessoa, ou seja, para o próprio indivíduo, ela seja fonte de
desprazer.
Críticos do utilitarismo, como um todo, e de Singer, em particular, irão
realizar alguns experimentos de pensamento que indiquem a fragilidade da
proposta utilitaris-ta. A presunção do sacrifício do bem-estar ou direitos
individuais, em favor da coleti-vidade ou da maioria, irá violar o imperativo
kantiano segundo o qual cada indivíduo deve ser considerado como um ﬁm
em si mesmo, portanto, o princípio da não-instrumentalização. Por este
viés, utilitaristas são descritos como aqueles que sacriﬁcariam um indivíduo
são para salvar a vida de vários indivíduos que necessitam de doação de
92
órgãos ; ou como aqueles que se autoimporiam restrições na sua qualidade
de vida para promover interesses mais básicos de outros indivíduos.
Segundo
os
críticos,
utilitaristas
violariam,
portanto,
o
sacralizado/consagrado direito à vida em nome do bem-estar individual e/ou
coletivo. Simultaneamente, imporia a seus adeptos sacrifícios “sobrehumanos” ou, pelo menos, para além dos que estamos acostumados a
aceitar como razoável.
Embora tenham grande peso, tais críticas me parecem facilmente
refutáveis. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao direito à vida, parece
difícil pensar qual seria a demanda expressa por tal direito, se não
entendemos vida como vida qualiﬁcada, ou seja, como o direito a uma vida
minimamente satisfatória, prazerosa ou realizada. Para além de Singer,
gostaria de ressaltar que a mera condenação da morte e sacralização da
vida, realizada por diversos autores e, em grande parte, pelo senso comum,
pode ter consequências morais que considero perversas, como, por
exemplo, a condenação irrestrita da eutanásia, do suicídio e do aborto.
Em segundo lugar, no que diz respeito ao sacrifício em geral do bemestar individual, em nome de uma maioria ou da coletividade, parece que a
noção de “sacrifício” retira sua força de uma falsa dicotomia entre
interesses individuais e bem-estar coletivo. É possível imaginar que nossos
interesses mais básicos estejam de tal forma constituídos por nossa
coletividade que não poderíamos sequer conceber nossa autor-realização
sem levar em conta nossa contribuição para o bem-estar coletivo ou para a
implementação de uma concepção de justiça global. Para além de Singer,
gostaria de lembrar que alguns de nós podem, efetivamente, ter altas

expectativas acerca do que seja uma vida satisfatória e comprometer sua
realização com os ideais de uma sociedade moral mais inclusiva, igualitária
e com a construção de um ambiente mais propício à realização plena das
diversas formas de vida. Tal interpretação, contudo, foge da alçada de uma
perspectiva utilitarista – tradicionalmente vinculada a uma compreensão
meramente prescritiva da moralidade – e se insere em um contexto teórico
onde o ser e o agir moral está diretamente relacionado à adoção de certos
valores e, mais particularmente, a uma concepção de vida plena ou
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realizada.
Ao seguirmos nesta direção, talvez sejamos alertados para o alto custo
de nos-sas aspirações morais: “Coloque no bem-estar da humanidade, ou
pior, no de todos os seres sencientes, o seu próprio bem-estar e jamais irá
alcançá-lo”. Em linhas gerais, isto pode ser verdade, mas se o nosso
compromisso com o bem-estar dos demais se-res não for uma questão de
escolha racional, mas sim, genuinamente, algo que nos é imposto pelos
nossos sentimentos para com os demais – algo que envolve tanto nossa
compaixão para com o sofrimento alheio, quanto nossa autoestima diante
do nosso empenho em contribuir para melhoria na qualidade de vida do
planeta –, tudo o que podemos fazer é aspirar estar cada vez mais próximo
deste ideal e, assim, encontramos nossa própria realização.
Com os comentários acima, acabei indicando um outro caminho para
pensamos o nosso compromisso, não apenas para com a questão dos
animais, mas para com a própria moralidade. Se as razões pela quais
incluímos outros seres como objeto de consideração moral estão realmente,
como descrevi, relacionadas não apenas a um sentimento de compaixão
para com os mesmos, mas a nossa própria autoestima, ou seja, a uma certa
noção do que seja para cada um de nós, e para cada agente em particular,
sua própria realização, o caráter prescritivo da moralidade já não pode ser
encarado como algo heterônomo a nós. O agir ou ser moral passa, assim, a
ser com-preendido como parte constitutiva da construção de uma identidade
pessoal plena e da conquista de uma vida que julgamos valorável e/ou
realizada. Deste modo, nos tornamos capazes de suprimir a tão proclamada
exigência de fundamentação última da moral e, ainda, de expandir os
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limites da própria moralidade.

A Perspectiva dos Funcionamentos

Sob o ponto de vista ﬁlosóﬁco, argumentativo, o utilitarismo de
interesses pre-ferenciais de Singer representa, talvez, o mais importante
referencial teórico em de-fesa da ética animal. Gostaria, contudo, de
apresentar duas críticas que o distanciam da Perspectiva dos
Funcionamentos e que me fazem apostar nesta última como uma
perspectiva de justiça mais inclusiva.
Minha primeira crítica diz respeito à eleição da senciência como
característica que delimita o âmbito dos concernidos. Considero a
senciência uma capacidade fundamental, mas, assim como não acredito que
a capacidade de integrar ou não uma situação contratual seja uma condição
necessária para reconhecer algo/alguém como concernido moral, também
não reconheço que a senciência o seja. Enﬁm, acredito que, para
alcançarmos uma perspectiva de justiça realmente mais inclusiva,
precisamos partir de uma característica ainda mais elementar, compartilhada
por um número ainda maior de indivíduos. Por esta razão, proponho
identiﬁcarmos os concernidos morais apenas como sistemas funcionais e
defendo como foco da justiça os funcionamentos básicos dos diversos
sistemas funcionais existentes, entendidos em toda a sua singularidade.
A identiﬁcação dos funcionamentos básicos de cada indivíduo exige de
nós uma observação atenta e cuidadosa. Grupos de funcionamentos
distintos podem ser identiﬁcados como básicos, dependendo não apenas das
características do grupo ao qual o indivíduo pertença, mas também no seu
contexto de vida atual e seu entorno. Isso signiﬁca que funcionamentos
como o do exercício da liberdade, racionalidade e senciência, outrora
determinantes do pertencimento à moralidade, agora deverão ser
identiﬁcados como básicos ou não em relação ao papel desempenhado pelos
mesmos na realização, atual, do indivíduo ou sistema funcional em questão.
Para tornar mais claro o que isso signiﬁca, vejamos um exemplo.
Enquanto um indivíduo capaz de realizar escolhas e planejar a própria vida,
o exercício da liberdade é, para mim, um funcionamento básico. Não posso
dizer que tenha sido assim, enquanto era um bebê, e suspeito que também
não será, caso eu venha a viver mais uns trinta anos. No caso do bebê,
talvez a senciência, por conseguinte, a busca do prazer e a capacidade de
evitar o sofrimento sejam os funcionamentos mais básicos. Na minha vida
adulta, assumo muitas vezes o peso do sofrimento como uma consequência
ine-vitável de minhas escolhas. Isso signiﬁca que, embora continue sendo
um ser senciente, posso não eleger, ao menos temporariamente, a busca do

prazer como um funcio-namento básico. Durante minha velhice espero
poder eleger como funcionamento básico a manutenção de vínculos afetivos
e o estar em contato e ser acolhida pelos que amo. Percebo este mesmo
processo nos animais que me cercam. Minha gata Marie tem hoje dezesseis
anos. Sinto que, para ela, neste momento de sua existência, o que realmente
importa é poder deitar-se ao sol ou aninhar-se no colo de alguém. Marie não
conheceu a maldade humana, por isso vê no colo de cada ser humano, e até
mesmo no de um estranho, um potencial local de deleite.
Minha segunda crítica a Singer está no seu reconhecimento de uma
possível hierarquia entre os diversos indivíduos, em função de certas
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capacidades que lhes são próprias . Mesmo reconhecendo a prioridade dos
interesses preferências de alguns animais não-humanos sobre interesses
mais gerais de seres humanos, Singer não hesita em admitir que a vida dos
seres capazes de elaborar um projeto de vida é hie-rarquicamente superior a
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uma vida apenas vivida.
Este tipo de hierarquia não seria justiﬁcável no cerne da Perspectiva
dos Funcionamentos. De acordo com a PdF, a capacidade de elaborar um
projeto de vida nos reportaria apenas a uma característica distintiva, porém
não superior de um grupo especíﬁco de sistemas funcionais. Ter ou não tal
capacidade é tão somente um fato. A partir de sua constatação, condutas
especíﬁcas serão exigidas. Contudo, o reconhecimento de capacidades
especíﬁcas não justiﬁcaria a atribuição de maior ou menor valor moral ao
grupo de seres em questão. O que uma conduta moral correta exige é a
adequação entre o reconhecimento das capacidades ou características dos
sistemas funcionais e o respeito correspondente a suas formas de
implementação especíﬁcas. Diante da necessidade de eleger entre
funcionamentos básicos, tudo que nos resta é analisar as características
particulares da situação e buscar minimizar o dano provocado, agindo da
forma que melhor se adeque ao nosso sistema de crenças e valores atuais.
Banida a possibilidade de estabelecermos, a partir da constatação de
propriedades naturais, uma hierarquia moral entre os diversos indivíduos,
como deveremos proceder nas situações de impasse? Mais especiﬁcamente,
nas situações em que funcionamentos preferenciais ou básicos de
indivíduos distintos estão em conﬂito? É possível decidir entre os
funcionamentos em questão sem adotarmos alguma forma de hierarquia
entre os próprios sistemas funcionais? Acredito que sim. Mas para deixar
mais claro como se daria uma possível solução de conﬂitos, sob a ótica da

PdF, pretendo recorrer a dois experimentos de pensamento. De uma forma
geral, costumo fugir desta estratégia metodológica por acreditar que ela
envolve sempre enormes simpliﬁcações de situações, em si mesmas,
bastante complexas. Feita esta ressalva, espero que, neste caso, a ilustração
proposta possa contribuir para elucidar o meu ponto.
Imaginemos então duas situações. Na primeira, estamos diante de dois
indivíduos famintos. Ambos dependem do alimento para realizar seus
funcionamentos mais básicos e, para ambos, a fome é capaz de gerar um
desprazer extremo. A situação ilustrada é também de extrema escassez, de
forma que só teríamos alimentos para saciar a fome de um dos indivíduos.
Nossos dois indivíduos apresentam características, capacidades ou
funcionamentos distintos. Um deles é capaz e reﬂetir sobre a situação atual
e estabelecer um plano de ação futuro. Não precisamos, aqui, imaginar
sequer que ele seja capaz de algo tão complexo como elaborar um projeto
de vida. Basta que este indivíduo seja, por exemplo, capaz de compreender
uma explicação do tipo: “não temos hoje alimento suﬁciente. Você ﬁcará
sem comer. Mas amanhã a situação será diferente. Você receberá comida
suﬁciente para saciar a fome e uma homenagem por ter cedido a comida
para evitar o sofrimento de outro indivíduo”.
Situações deste tipo, quase sempre sem garantia de saciedade no
futuro, são vivenciadas inúmeras vezes por seres humanos em contextos de
guerra ou em contextos de extrema privação de recursos, em sociedade
marcadas pela desigualdade social. Não estamos, portanto, diante de algo
totalmente fantasioso ou inimaginável. Seguindo com o nosso experimento,
imaginemos que o segundo indivíduo não é capaz de qualquer reﬂexão.
Está imerso em sua sensação de fome e no sofrimento vivenciado. É
possível que a capacidade reﬂexiva do primeiro indivíduo levasse alguns
ﬁlósofos, inclusive Singer, a beneﬁciá-lo com o prato de comida. Os
adeptos da PdF, no meu entender, optariam por oferecer a comida ao
segundo indivíduo. O primeiro indivíduo seria capaz de sublimar sua fome
e seu sofrimento, consequentemente, seria capaz de garantir uma certa
integridade funcional à revelia da precariedade da situação vivida. O
segundo indivíduo não. Incapaz de vislumbrar alternativas futuras melhores, ele estaria imerso em puro sofrimento. É fácil perceber que o primeiro
indivíduo é um ser humano, uma pessoa. O segundo poderia ser facilmente
identiﬁcado como um animal não-humano. Repito, então, que, de acordo

com a PdF, a prioridade face ao prato de comida estaria sendo concedida ao
indivíduo não-humano.
Passemos, então, à segunda situação. Estamos novamente diante de
dois indivíduos com características semelhantes aos do exemplo anterior.
Ambos agora padecem de uma doença, cujo tratamento envolve extremo
sofrimento e poucas chances de cura. Para tornar ainda mais crítica a
situação, a escassez de recursos só nos permite pagar pelo tratamento de um
deles. Para o indivíduo capaz de reﬂetir, é moralmente mandatório que seja
dado a ele a possibilidade de obter as informações disponíveis acerca do
tratamento. Desta forma, ele estará em condições de deliberar diretamente
sobre concorrer ou não ao tratamento. Imaginemos agora que este indivíduo
tem planos para o futuro e esteja disposto a tolerar todo o sofrimento para
ter alguma chance de realizá-los. Ele decide, portanto, concorrer ao
tratamento. O segundo indivíduo não é capaz de compreender o que seja um
tratamento, nem o que possa ser uma cura, após um longo período de
sofrimento. De acordo com a PdF, estaríamos justiﬁcados em destinar o
tratamento ao primeiro indivíduo, não porque ele possua capacidades
superiores que tornem sua vida mais valorosa, mas sim porque, mais uma
vez, ele seria capaz de suportar o sofrimento e manter sua integridade
funcional, apesar da precariedade da situação vivenciada. Sem compreender
a estratégia do tratamento e dar sentido ao intenso sofrimento envolvido na
tentativa de cura, o segundo indivíduo apenas vivenciaria a dor. Neste
sentido, ainda que não houvesse uma escassez de recursos que nos
impusesse a escolha de apenas um dos enfermos, a recusa de tratamento, no
segundo caso, poderia ser interpretada como um ato de compaixão.
Para os que se sentem incomodados com a aparente trivialidade dos
experimentos apresentados, gostaria apenas de ressaltar que toda situação
de verdadeiro conﬂito moral envolve uma tomada de decisão entre atitudes
que, de alguma forma, julgamos conjuntamente acertadas ou ruins. Não
falaríamos de um conﬂito se estivéssemos simplesmente diante da escolha
de algo que julgamos bom e a recusa de uma alternativa que julgamos ruim.
O fato de não precisarmos estabelecer uma hierarquia entre os próprios
indivíduos, não elimina o fato de que estaremos tomando uma decisão que
fatalmente irá beneﬁciar um indivíduo em detrimento de outro. Diante,
portanto, de tais contextos, não posso senão ressaltar a importância de
sermos o mais coerente e abrangente possível em nossas decisões morais.
Isso signiﬁca que devemos determinar nossas escolhas de acordo com nosso

sistema de crenças e desejos atual, ainda que, no futuro, diante de novas
evidências, nossas decisões já não mais nos pareçam ter sido as mais
acertadas.

Conclusão
Antes de terminar, gostaria de ressaltar a relação entre a Perspectiva os
Funcionamentos e o veganismo. Entendo o veganismo como uma forma de
vida. Enquanto tal, ele não pode estar baseado em uma concepção
meramente prescritiva da moralidade, seja ela deontológica ou
consequencialista. A adoção de uma forma de vida vegana aponta para uma
interpretação da questão moral como relacionada à escolha por uma forma
de vida que julgamos valorável, ou seja, uma forma de vida na qual
identiﬁcamos nossos principais valores e com a qual nos identiﬁcamos
positivamente enquanto pessoas.
A partir da PdF, entendo o veganismo como a opção por uma vida
comprometida com uma concepção moral e de justiça mais abrangente, que
inclui as diversas formas de existência e que rechaça o preconceito, a
segregação e a opressão de outros seres. O veganismo é, assim, o
comprometimento não apenas com a libertação animal, mas com o ﬁm da
opressão, da segregação e das hierarquias entre os próprios seres humanos.
Quero crer que o veganismo, enquanto opção moral, é antiespecista,
antirracista, anti-homofóbico, antilesbofóbico, antitransfóbico, antimachista
e anticlassista. Somente desta forma posso interpretá-lo como a forma de
vida que melhor expressa meus valores e o tipo de vida que considero digna
de ser vivida: uma vida comprometida com o ﬂorescimento dos diversos
sistemas funcionais.
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Capítulo XV
Perspectiva dos Funcionamentos
e a biologia
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Lucas Nascimento Ferreira Lopes
Nesse capítulo, buscaremos na Teoria dos Funcionamentos um
arcabouço teórico para se enfrentar panoramas onde múltiplas questões se
intererelacionam, mais especiﬁcamente tratando da formação de estudantes
de Biologia e do próprio escopo de atuação dessa área de conhecimento.

Biologia e a Perspectiva dos Funcionamentos
A Biologia, enquanto ciência de forma geral, cresceu em um contexto
de diversidades, desde sua origem fragmentada em diferentes campos de
conhecimento, como Botânica, Zoologia, Genética, com pouco a nenhum
contato entre eles (SERAFINI, 2008), até sua união e a integração desses
campos, feita de maneira mais pontual através da Teoria da Evolução de
Charles Darwin.
Em meio a essas suas evoluções internas e identiﬁcação enquanto
ciência própria, a Biologia afastou-se de reﬂexões ﬁlosóﬁcas naturalistas e
debruçou-se sobre o conhecimento técnico e exploração do mundo natural,
aprimorado pelo avanço tecnológico (MAYR, 2005). Essa distância,
personalizada no afastamento com a Bioética, que em sua origem pregava
uma aproximação e cuidado na relação junto a natureza, é percebida na
escassez enorme de artigos ou trabalhos que reﬂitam a ética na Biologia ou
mesmo na atuação do proﬁssional biólogo.
Paralelamente à construção do campo de conhecimento, o perﬁl do
proﬁssional evoluiu e modiﬁcou-se. Antes, um erudito isolado, reservado,
na ﬁgura do naturalista clássico, agora é um agente efetivo de
transformação social, do qual espera-se opiniões, decisões e consultorias
com base em sua expertise (DESTEPHANO; STEILD, 2000).

Já a Perspectiva dos Funcionamentos surge como uma teoria ética e de
justiça que busca ampliar o nosso escopo de concernidos morais, através do
reconhecimento de sistemas funcionais, seus funcionamentos e o dever de
promovê-los e não prejudicá-los.
Com isso, a Perspectiva dos Funcionamentos cai como uma luva no
pensamento biológico contemporâneo. Até então, a vasta maioria dos seres
vivos estudados pelas Ciências Biológicas não havia sido abarcada como
concernidos morais por nenhuma teoria ética prévia. Seja o corte na
racionalidade feito pela teoria Kantiana, na vida virtuosa (ligada a seres que
podem deliberar sobre si) de Aristóteles ou em uma visão atualizada do
Utilitarismo, através da utilização do conceito de senciência, todas as
teorias falhavam em abarcar a maior parte da biodiversidade terráquea no
universo moral.
Apesar de haver tentativas frutíferas de relacionar pensamentos da
Ética Deontológica de Kant à realidade das Ciências Biológicas (SANTOS,
2012), em especial no código de ética proﬁssional do biólogo, a Perspectiva
dos Funcionamentos ainda parece ser a corrente mais promissora para uma
aplicação dentro da Biologia Moderna.
A perspectiva moral que embasa boa parte das práticas, atualmente,
dentro das Ciências Biológicas é a proposta por Peter Singer, baseado no
reconhecimento da senciência, ou seja, a capacidade de experienciar dor. O
australiano “neoutilitarista” propõe com sucesso a inclusão de animais nãohumanos no nosso escopo de concernidos morais, defendendo em seu livro
“Practical Ethics”, de 1979, explicitamente, a necessidade de se pensar
animais não-humanos como alvos de nossas preocupações morais, já que
são seres que ativamente buscam prazer e evitam a dor, como os seres
humanos. Não haveriam, portanto, justiﬁcativas morais para a não inclusão
deles na nossa preocupação moral. Esse conceito da senciência é
comumente distinto do conceito de consciência, que, por sua vez, seria um
termo mais complexo e com deﬁnição mais vaga, envolvendo mais
variáveis que somente a capacidade de sentir dor e ativamente buscar
prazer/alívio. (ALLEN; TRESTMAN, 2017).
Tal conceito foi abordado oﬁcialmente pela comunidade cientiﬁca na
Declaração de Cambridge sobre Consciência, em 2012, confeccionada após
reuniões de diversos cientistas de diferentes áreas neurológicas. Nessa
declaração, a comunidade cientíﬁca posiciona-se oﬁcialmente e reconhece a
existência do conceito de consciência em animais que não somente

humanos, estendendo-a aos demais mamíferos, aves e invertebrados
(Mollusca e Hexapoda – Hymenoptera) (CAMBRIDGE, 2012).
Entretanto, mesmo incluindo a senciência como ponto de corte para
identiﬁcar nossos concernidos morais, ainda assim, incluímos uma fração
muito pequena da nossa biosfera, cerca de 7% em termos de riqueza de
espécies – cálculo pessoal baseado em Chapman (2009) –, sem incluir,
também, um cuidado com o próprio ambiente. Tais cálculos foram baseados
nos animais que caem sob o conceito atual de senciência ou de consciência,
conceito ainda mais restrito, foco da Declaração de Cambridge, em 2012. O
biólogo, por deﬁnição, estuda toda a extensão da vida na Terra, o que inclui,
atualmente, 6 reinos distintos, abarcando cerca de 37 ﬁlos diferentes, mais
os vírus em si. É desconcertante perceber que 93% das espécies, isso
pensando em animais, e a totalidade de 5 reinos inteiros, estão de fora de
qualquer preocupação ou cuidado moral.
A Perspectiva dos Funcionamentos contempla, como abordagem
básica, uma metodologia empírica, baseada em uma escuta diferenciada e
sensível, justamente onde reside um ponto de interseção importante com os
conhecimentos que a Biologia traz. Os conteúdos das Ciências Biológicas,
que englobam todos os seres vivos do planeta Terra e suas relações entre si
e com o meio em que vivem, ajudam-nos a melhor compreender o
fenômeno da vida em suas distintas variações. Com isso, conhecemos mais
sobre, por exemplo, uma bactéria e entendemos melhor como esta vive e
quais são suas demandas de sobrevivência. Dotados de tais conhecimentos,
podemos aprofundar o reconhecimento dos seus funcionamentos, ou seja,
aquelas capacidades que a deﬁnem e diferenciam de outras entidades.
Portanto, nesse caso, a escuta apurada, metodologia empírica da
Perspectiva dos Funcionamentos, tende a ganhar com os conhecimentos
técnicos da Biologia, que nos permitirá entender melhor sobre os seres, seus
funcionamentos e, assim, poder reconhecê-los, maximizá-los e preservá-los.
Com o entendimento das relações intrísecas e complexas entre os
distintos seres vivos do planeta (para muito além da simples dicotomia
Animalia-Plantae) e destes com o ambiente que os cerca, com seus
“recursos”, parece que o passo seguinte mais plausível seria estender nossa
preocupação moral de forma a incluir a totalidade dos sistemas funcionais,
entre eles, microorganismos e o próprio ambiente em si. Desta forma, o
avanço do conhecimento biológico propiciado pelas pesquisas deve ser
acompanhado de um desenvolvimento da moralidade e da ética ao expandir

nossas comprensão e capacidade de reconhecer outros sistemas funcionais e
maximizar seus funcionamentos de acordo com suas demadas especíﬁcas.
Tal visão da evolução conjunta entre conhecimento biológico-cientíﬁco e o
avanço da moralidade é alinhada à visão de Van Rensselaer Potter, o
primeiro a cunhar o termo Bioética e aplicá-lo em um sentido de área de
estudo da ética aplicada.
E como uma via de mão dupla, o conhecimento da Biologia moderna
poderia auxiliar num entendimento progressivo das formas de vida, que
poderia favorecer uma visão ética que ampliasse o escopo dos concernidos
morais. Para reconhecer os diferentes sistemas funcionais vivos e neles
identiﬁcar suas condições de realização plenas, há de saber mais sobre eles,
em um exercício maior que uma simples empatia. Por exemplo, a Etologia
pode surgir nesse contexto como uma forma de melhor entender e
reconhecer os vários sistemas vivos e, com base nessa compreensão,
favorecer suas condições de realização plena, moldando nossas ações para
com eles nessa direção. Através de estudos de integridades de forma e
funções (WURDEL, 2009), podemos reconhecer as condições adequadas
para o exercício dos funcionamentos, não somente para animais sencientes,
mas também os não sencientes, incluso, por exemplo, as plantas e fungos.
De fato, há um campo de conhecimento nomeado como Etologia
cognitiva, que busca pesquisar sobre o funcionamento das mentes de
animais não-humanos, passando por questões de consciência, senciência,
sentimentos, de uma forma comparativa, evolutiva e ecológica (ALENN;
BEKOFF, 2006). O avanço de tais campos de pesquisa podem nos dar cada
vez mais insights sobre o comportamento e o que são os “plenos
funcionamentos” de um determinado sistema, na medida em que estejamos
efetivamente dispostos a incluí-los em nosso universo dos concernidos
morais. Assim, podemos moldar nossas ações para melhor garantir os
funcionamentos, sobretudo aqueles compreendidos como mais básicos, nos
vários sistemas funcionais vivos.

Sobre a formação dos estudantes de Biologia: um
estudo exploratório
Pretendo, agora, apresentar um estudo realizado com o objetivo de
identiﬁcar que funcionamentos dos estudantes de Biologia estão sendo
minimizados ou postos em cheque no curso de sua formação universitária.
Para tal, foram selecionados estudantes do último ano de uma universidade

pública ou recém-formados há um ano, da mesma instituição. Ao todo,
foram treze entrevistados (deﬁnidos em um processo de saturação de
resultados) das distintas especializações em que se divide o curso de
Bacharelado e Licenciatura da UFRJ. A escolha de estudantes recémformandos de Biologia encontra sua razão na construção do psique e
posicionamento desse jovem proﬁssional. Recém-saídos da academia, eles
mantêm ainda em sua mente a formação acadêmica e as nuances as quais
foram submetidos, enquanto relacionam suas visões da atuação proﬁssional
e a experiência adquirida.
O estudo foi realizado ao longo de três meses de campo, em entrevistas
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presenciais semiestruturadas marcadas anteriormente com os alunos . Cada
entrevista foi realizada através de conversas individuais e, então, transcrita
integralmente para depois ser analisada. As durações dessas entrevistas
variaram bastante de duração, com uma média de 45 minutos.
A Perspectiva dos Funcionamentos possui uma dupla função dentro
desse estudo: em primeiro lugar, como já foi dito, por ser considerada uma
concepção moral mais abrangente, ela permite incluir todos os “objetos” de
estudo da Biologia como potenciais concernidos morais. Em segundo lugar,
ao destacar como procedimento para investigação e identiﬁcação dos
funcionamentos uma escuta sensível e apurada, ela nos permite identiﬁcar
com maior clareza os distintos ruídos que interferem na formação e na visão
proﬁssional dos estudantes de Biologia.
A divisão dos tópicos elencados foi baseada na identiﬁcação das
problemáticas centrais reveladas nas falas dos estudantes, seja por vivências
ou por incômodos pessoais. As problemáticas apontadas por eles são frutos
de como são construídas suas relações, tanto entre colegas, quanto com os
professores, com a sociedade, e com os objetos de estudos (animais,
plantas, fungos e seres microscópicos). Após distinguirmos os diferentes
tópicos, partimos para o reconhecimento do tipo de funcionamentos que
estão sendo afetados nessas situações mencionadas.
O estudo propôs-se exploratório e aberto a todo tipo de situação que os
alunos trouxessem ou identiﬁcassem, sob os seus pontos de vista, como
eticamente problemática. Com base nas respostas e questões levantadas,
pudemos caracterizar três grupos de funcionamentos que estão sendo
comprometidos, durante a formação dos estudantes no curso, por questões
problemáticas dentro da Biologia:

1. Capacidade de estabelecer relações sociais constituídas pelo respeito
aos valores e visões particulares:
2. Gostos pessoais.
3. Capacidade de participar de processos pedagógicos que permitam
trabalhar dilemas e questões éticas:
4. Espaço para reﬂexão;
5. Discussões de assuntos.
6. Capacidade de exercer sua escolha proﬁssional com dignidade:
7. Valorização do Biólogo;
8. Visão do Biólogo;
9. Mercado de Trabalho.
A incorporação de capacidades que estejam ligadas à sua própria
identiﬁcação proﬁssional permite analisar o próprio papel e imaginário que
a proﬁssão do biólogo tem na sociedade.

Funcionamentos
Como era um estudo exploratório buscamos através dos relatos
trazidos em primeira pessoa pelos próprios estudantes identiﬁcar os
funcionamentos abarcados nas situações problemáticas que eles
identiﬁcaram em sua formação. Analisando as falas dos alunos pudemos
identiﬁcar três eixos principais de funcionamentos, aqui ilustradas nas
formas de capacidades, ações passíveis de serem executadas, que estão
sendo diretamente inﬂuenciadas pelas situações mencionadas nas
entrevistas. Dentro de cada um desses eixos principais, pudemos ainda
destrinchar mais aspectos detalhados que estão associados a essas
capacidades principais e estão igualmente sendo afetados pelas situações
mencionadas.

Funcionamentos: Capacidade de estabelecer relações
sociais constituídas pelo respeito aos valores e visões
particulares
Na análise dessa capacidade, são consideradas questões e opiniões
pessoais que entram em direto conﬂito com o padrão de pensamento
hegemônico vigente dentro da formação da Biologia. Esse conﬂito

caracteriza-se quando um funcionamento do aluno é posto em xeque por
uma estratégia didática adotada pela formação universitária ou uma visão
do mundo imposta dentro da formação em Biologia. Tal embate gera
dilemas por parte do aluno, dividido entre seu atual posicionamento, a
manutenção de um funcionamento seu e os conﬂitos que lhe estão sendo
apresentados.
Isso se torna mais aparente nas questões que envolvem o uso
mandatório de animais para ﬁns didáticos ou experimentais. Em ambas as
situações, opiniões, gostos ou convicções pessoais dos alunos são colocadas
em evidência e publicamente excretadas em favor da normativa cientíﬁca
metodológica vigente. Para alguns alunos entrevistados, o uso de animais
de forma obrigatória para dissecção era algo que não estavam dispostos a
realizar e feria convicções próprias, funcionamentos próprios. Dado o ponto
de vista da Perspectiva dos Funcionamentos, tal objeção por parte do aluno
em participar da prática pode ser entendida como uma resposta do aluno,
enquanto sistema funcional, de preservar um funcionamento próprio, no
caso exempliﬁcado, o direito de se negar a matar ou de participar em uma
atividade que mate um ser vivo. Entende-se, aqui, que a negação de realizar
uma ação é em si uma ação, portanto a recusa em participar de uma
atividade por parte do aluno, em que se implique a morte de um animal
como forma de aprendizado, deve ser garantida.
A questão da real necessidade do uso de animais em vivissecção e
dissecção é posta em xeque na atual realidade, onde há, de fato, toda uma
diversidade de trabalhos que demonstram ferramentas didáticas alternativas
usadas no aprendizado de Ensino Superior que não envolvam a morte de
um indivíduo (SATHYANARAYANA, 2009). Na realidade, existem
trabalhos que expõem diversas formas de práticas e materiais didáticos
alternativos com boas taxas de sucesso relacionado ao aprendizado e
avaliação dos alunos e professores (RAVEENDRAN; BATMANABE,
2011).
Há todo um aparato legal para resguardar o aluno de ter seu
funcionamento garantido, o de não participar de atividades didáticas por
razões de convicções pessoais e não ser punido por isso. Isso se dá através
da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em
Atividades de Ensino ou de Pesquisa Cientíﬁca feita pelo CONCEA, que
em seu texto inclui o seguinte segmento:

5.1.1. As Instituições que produzem, mantém ou utilizam animais para atividade de
ensino ou de pesquisa cientíﬁca em todo o Território Nacional devem elaborar
mecanismos que permitam ao órgão que rege a Instituição ou seu representante garantir
sua conformidade com a legislação e com esta Diretriz. Esses mecanismos devem
incluir:
(a) disponibilizar metodologias alternativas de avaliação do aprendizado aos
alunos que, por escusa de consciência, não participarem de atividades de ensino
que envolvam a utilização de animais. (CONCEA, 2013, p.10, grifo nosso).

Entretanto, mesmo com o apoio legal, somente uma educação que
inclua uma escuta sensível e acredite num diálogo maior entre alunoprofessor-diretoria pode também aliviar a pressão que este aluno sofre por
estar em evidência e ter convicções pessoais que diferem dos demais.
No caso de experimentações com uso de animais, há uma vacilação
por parte do aluno, que alega sentir “pena”, o que aqui indica uma ação de
cunho emotivo que cria uma objeção de consciência do entrevistado em
realizar a tarefa acadêmica. Há um abismo entre o eu pessoal e o eu
cientista, o interesse da pessoa enquanto pesquisadora pelo conhecimento e
a relutância em aplicar a metodologia imposta. A isso alia-se a falta de
incentivos ou esclarecimentos sobre métodos alternativos, o que impede,
muitas vezes, o aluno de saber de suas existências e de pensar em aplicá-los
(DOKE; DHAWALE, 2013). Tal defasagem informacional não é, de acordo
com as entrevistas, suprimida ou considerada pelos responsáveis do
laboratório.
Outro foco apontado pelos estudantes dentro dessa capacidade tem a
ver com conﬂitos relacionais. Toda formação se passa entre indivíduos e as
relações que se constroem entre eles conﬁgura um elemento imprescindível
ao analisar uma formação proﬁssional. Diferentes pessoas convivem e
sobrepõem visões de mundo que podem ser conﬂitantes e colocar em risco
a realização plena dos alunos, como a capacidade de vivenciar relações
sociais harmônicas e de respeito a convicções pessoais. Tais choques de
relações sociais são, inclusive, citados em estudos como de Agolla e Ongori
(2009) como fontes de potencial estresse dentro da academia. A diversidade
de opiniões e características pessoais de cada um dentro de um ambiente
acadêmico é um fator a ser considerado quando pensamos nos indivíduos
como sistemas funcionais, com características e demandas distintas. Um
bom entendimento e uma convivência saudável torna-se possível através de
uma comunicação ﬂuida, com escuta atenta e diferenciada, aberta a
diferentes visões.

Ressalta-se, portanto, funcionamentos como a capacidade de dialogar,
de conviver e de estabelecer relações sociais, que diretamente inﬂuem no
ﬂorescimento dos alunos enquanto sistemas funcionais complexos. O
contato com outras pessoas é, na realidade, o contato com outros universos
de conhecimentos (TEIXEIRA, 2015), e nessa troca há um mútuo processo
de construção-reconstrução dos envolvidos.

Funcionamentos: Capacidade de participar de
processos pedagógicos que permitam trabalhar dilemas
e questões éticas
Essa capacidade refere-se à importância da reﬂexão da sua própria
atuação, como graduando, e a discussão do papel do biólogo inserido dentro
da sociedade. Aqui também foram colocadas as reﬂexões propostas ou
oferecidas pelo ambiente acadêmico, de forma que este ambiente
comportasse e devidamente atendesse os anseios dos estudantes quanto às
reﬂexões e inseguranças de sua atuação e as expectativas neles depositadas.
Aqui, portanto, inserem-se conﬂitos que podem ocorrer dentro da
formação que envolvam reﬂexões e questionamentos que não são abarcados
pela atual ementa. Esse item envolve questões relacionadas à própria
atuação do biólogo. Essa capacidade foi identiﬁcada através de perguntas
referentes à reﬂexão e à observação, no discurso dos alunos, de seus anseios
que não encontraram local para ser discutidos dentro de sua formação
acadêmica.
Para tanto, foram feitas perguntas para que os alunos dissertassem ou
pensassem sobre o valor da reﬂexão em si, já que, caso tal valor fosse
indiferente ou inexistente, não se conﬁguraria ali um problema de
funcionamentos. Secundariamente, foi perguntado se haviam encontrado na
formação um espaço para tal ação reﬂexiva, pergunta que teve respostas
divergentes, com metade aﬁrmando que sim e metade insatisfeita. Ambos,
entretanto, concordavam que os momentos de reﬂexão ou de estímulo a
pensar sobre a ação do biólogo foram gerados espontaneamente em
conversas com algum professor ou entre colegas.
Os momentos de reﬂexão eram, portanto, escassos, mas existentes
graças ao esforço particular de alguns professores e/ou colegas. Não havia,
de forma instituída formalmente, um local ou um horário para esse tipo de
reﬂexão, sendo, portanto, lateralizadas e dissolvidas em meio ao mar de

diferentes ementas e conteúdos. Com isso, as dúvidas de cunho ético sobre
a ação do biólogo ou da realidade dos estudantes enquanto
acadêmicos/estagiários não são de forma geral respondidas.
Há, entretanto, um grande grupo de apoio para reﬂexões e discussões
de questões de nível ético-moral estabelecido virtualmente. Trata-se do
grupo oﬁcial privado da Biologia-UFRJ no Facebook. Lá, os alunos, tanto
calouros, quanto veteranos e ex-alunos, conversam francamente sobre
questões problemáticas e sanam dúvidas ou angústias uns dos outros. Isso
corrobora trabalhos, como o de Joaquim (2013), que apontam tanto para o
potencial educacional das tecnologias, em especial da internet e das redes
sociais, como para seu potencial de atuar como espaços de integração e de
resistência.
A ética, enquanto conceito, foi unanimemente apontado pelos
estudantes como “importante” e “fundamental” para a atividade do biólogo
e mesmo sua formação. Entretanto, quando perguntado o que seria essa
ética, que é tão importante, houve, em comum, uma sensação de
desconforto ou diﬁculdade para se discutir. Todos os alunos tiveram grande
diﬁculdade de pensar o que seria a ética ou mesmo exempliﬁcá-la. Muitos
trouxeram deﬁnições relacionadas comumente à moral, como uma conduta
rígida, um “dever fazer”, ao contrário da visão mais clássica da ética como
uma capacidade reﬂexiva que permite questionar o próprio código moral
(CORTINA; MARTINEZ, 2005).
Como não há disciplinas ou espaços formais que a tragam ou a
convoquem para a vivência do aluno, a ética ﬁca conﬁnada aos laboratórios
de pesquisa e lá, novamente, é entendida como uma regra de conduta.
Afastada ativamente das salas de aula, a ética somente é introduzida dentro
do estágio dos alunos, em especial na área de laboratórios de pesquisa.
Cada laboratório, porém, possui dinâmicas ou regras próprias, seu
próprio know how, estabelecidas com/pelo cientista responsável pelo
laboratóiro, que tende a ser orientador de todos. Tais regras de convivência
são voltadas para a parte técnica para garantir o andamento produtivo do
laboratório e para evitar práticas de má-conduta (plágio, fabricação ou
falsiﬁcação de dados), que são explicitadas em manuais, tal como a da
FAPESP, denominado “Condutas de Boas Práticas Cientíﬁcas”, disponível
no site da própria instituição.
Com isso, a prática de ética na construção das relações com o outro,
como aponta Schramm (2008), construída sobre uma estrutura relacional

eu-outro, ﬁca subjugada e esquecida. Esse fato joga nova luz sobre a
relação conturbada e pouco esclarecida de orientador-orientando. Fatores
comumente relacionados à desistência de curso são diretamente ligados à
valorização individual, apreciação de sua capacidade acadêmica e noção de
pertencimento (GRUNSPAN et al, 2016). Essa apreciação é ainda mais
sensível se feita por um sujeito considerado inﬂuente, como um professor
ou orientador.
A reﬂexão, ou o ato de reﬂetir, é entendido aqui como uma ação
objetiva e consciente, que envolve uma participação ativa do agente em se
voltar sobre si mesmo, sobre suas próprias intenções e construções sociais
(JÚNIOR, 2010). Isso, por sua vez, inclui todo um conjunto de
funcionamentos que compõem essa capacidade descrita como, por exemplo,
a capacidade de dialogar com outros e compor processos que suscitem ou
trabalhem certas questões, a capacidade de reﬂetir por si próprio, a
capacidade de expressar-se enquanto um ser reﬂexivo. Em suma, ao abordar
essa capacidade de participar de processos pedagógicos que permitem
trabalhar dilemas e questões éticas, estamos invocando toda uma gama de
funcionamentos a mais que a compõem.
Pode-se entender aqui que uma formação que não capacite ou
incentive seu estudante a reﬂetir sobre questões éticas relacionadas à sua
vivência é, em si, uma formação incompleta, longe da aspiração de criar
proﬁssionais preparados para enfrentar o mercado de trabalho ou de
posicionar-se criticamente dentro da sociedade que, por sua vez, a todo
instante, cobra dos mesmos tais posicionamentos. Isso se torna ainda mais
evidente na ﬁgura do biólogo, um proﬁssional de ampla ação, de educador à
técnico, do qual se espera um posicionamento crítico frente a situações tidas
como polêmicas, como o aquecimento global e a preservação ambiental.

Funcionamentos: Capacidade de exercer sua escolha
proﬁssional com dignidade
Neste funcionamento, considera-se a atuação do indivíduo enquanto
proﬁssional para que tenha todo o condicionamento necessário para uma
atuação que julgue correta e com liberdade para suas ações. Aqui, pode-se
pensar, também, em seu papel enquanto proﬁssional participante, ativo da
sociedade onde se encontra, garantindo ao mesmo voz, espaço e
representação suﬁcientes para atuar.

A importância da Biologia, especialmente visível nos formandos, na
vida de cada aluno entrevistado é demonstrada mais de uma vez pelas
histórias contadas por eles, em uma pergunta inicial especíﬁca. Ao
perguntá-los o porquê da escolha da Biologia como caminho proﬁssional, as
respostas mais ouvidas estavam relacionadas à “identiﬁcação” e ao “gosto”.
Na realidade, palavras como “identiﬁcar-se” e “gostar”, relativas à Biologia,
apareceram em todos os depoimentos dos participantes, demonstrando uma
forte carga emocional-afetiva com a disciplina, pesando em sua escolha
proﬁssional. Interessante, também, foi perceber o constante uso da palavra
“curiosidade” ou “curioso” para demonstrar uma aptidão e interesse desde
pequeno com a Biologia. Isso vai de encontro à ideia da ciência como uma
ferramenta de se descobrir o mundo e a Biologia como uma ferramenta de
se descobrir mais sobre fenômeno da vida.
Todos também mencionaram em suas falas as ﬁguras dos animais e/ou
plantas, em uma valorização forte o suﬁciente para gerar sentimentos
genuínos de interesse, curiosidade e guiá-los em sua escolha proﬁssional. A
escolha da graduação é uma escolha árdua e, por vezes, perpassada por
interesses distintos, como a preocupação ﬁnanceira, interesses familiares e
gostos pessoais.
Esse sentimento de apreço permite observar que tais elementos,
animais e natureza, são partes inegáveis das identidades desses alunos em
si, partes inerentes ao seu processo de sua auto-realização. Como sistemas
funcionais que buscam a plenitude de seus funcionamentos, os alunos
colocam na natureza e nos animais e plantas um lugar cativo de importância
fundamental na construção de sua identidade. Perceber tal relevância
colocada nas falas ressalta que os alunos, provavelmente, encaravam esses
elementos como sistemas funcionais já bem anteriormente e lhe conferiam
algum valor, mesmo que não tenham se dado conta.
Pensar na sua atuação proﬁssional implica diretamente em pensar sua
própria atuação enquanto ser social. A escolha proﬁssional está vinculada a
desejos e a características pessoais que os levaram até essa tomada de
decisão. Torna-se, então, fundamental garantir a maximização de seus
funcionamentos, como serem ativos e respeitados enquanto proﬁssionais
biólogos.
Um dos pontos centrais trazido pelos alunos em suas falas foi a
questão da desvalorização ou, nesse caso, da falta de valorização do
proﬁssional biólogo na sociedade. Tal desvalorização sistemática é

percebida por todos em suas falas, que apontam também para o desânimo,
apreensão e nervosismo que isso traz. Essa desvalorização pode ser
percebida tanto na questão ﬁnanceira, quanto na questão social. Tal tema foi
igualmente abordado no estudo de Oliveira et al (2007) que, em entrevistas
fechadas com alunos bacharéis em Biologia, revela um enorme
desconhecimento dos alunos sobre suas possíveis áreas de atuação e uma
reclamação unânime sobre a desvalorização da proﬁssão.
Na parte ﬁnanceira, há medo e apreensão com relação à baixa oferta de
trabalho e com remuneração mais baixa quando comparado a proﬁssões
com determinadas atuações semelhantes, como o engenheiro ambiental, o
que se conﬁgura como um atrativo para mudar de área, mesmo contra sua
vontade. Além disso, na visão de grande parte dos entrevistados, apesar da
gama variada de atuações que o biólogo pode ter (como técnico no campo,
no levantamento da fauna, como consultor, na esfera forense etc.), o
magistério surge como a principal, quando não a única, opção a se seguir.
Isso remete ao estudo de Araújo (2013) que aponta essa natural inclinação
por parte dos próprios estudantes de Biologia que a legitimizam e
assimilam.
Já na parte social, observa-se, de acordo com os alunos em suas
vivências, um imaginário social do biólogo como um erudito conhecedor de
toda a natureza, uma visão que gera reações ambíguas nos alunos por não se
acharem capazes de satisfazer tal expectativa. Tal visão não leva em
consideração ou desconhece as variadas divisões e especializações
existentes dentro da Biologia, onde certas áreas são totalmente distintas das
demais, cada uma com suas próprias metodologias, objetivos e objetos de
estudo (SAPP, 2003), no que poderia ser, de certa forma, comparado com as
especialidades médicas.
Com isso, a questão da valorização proﬁssional é um ponto focal que
afeta os funcionamentos dos estudantes, incluindo a liberdade individual de
seguir seus sonhos e convicções ou criando pressões para que abdiquem de
determinada área e sigam para outras semelhantes, mas mais rentáveis
(como engenharia ambiental). A importância de poder exercer a atividade
proﬁssional para a qual o indivíduo se preparou, ou de sentir-se minimante
valorizado, não é algo que possa ser subestimado.
Dentro das falas dos alunos, houve um tema que permeou o assunto
sobre valorização e posicionamento do biólogo dentro da sociedade e esse
tema foi a questão ambiente, mais especiﬁcamente a preservação ambiental.

Questões ambientais tornaram-se pautas sociopolíticas ao redor do mundo,
mostrando a preocupação constante com desequilíbrios ambientais
decorrentes de ações antropogênicas, ao ponto de se caracterizar uma nova
era na história do planeta, o chamado Antropoceno (KOHLBERG, 2015).
Sendo assim, surge na ﬁgura do biólogo uma esperança para uma mudança
da sociedade, recaindo sobre ele a responsabilidade de auxiliar a sociedade
e guiá-la através de problemáticas socioeconômicas derivadas da
degradação ambiental, uma imagem sobrecarregada de responsabilidades
que é assimilada por proﬁssionais de outras áreas da Biologia, contribuindo
para a criação dessa visão, pelos próprios estudantes de Biologia durante
sua formação, promovendo sua legitimação (ARAÚJO, 2009).
Esse dever é relativo, segundo os alunos, a uma procura por um
“desenvolvimento sustentável” ou uma “sustentabilidade”, termo esse
cunhado originalmente pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, em 1987, através do relatório Brundtland que foi
endossado pela ONU. Nesse documento consta que o desenvolvimento
sustentável é aquele “que compreende a necessidade dos presentes sem
comprometer a habilidade de gerações futuras de satisfazer suas próprias
necessidades.” (CMED, 1987, capítulo 2, p. 31). Entretanto, esse foco
exclusivo na preservação das gerações futuras, no caso de Homo sapiens
sapiens, demonstra um antropocentrismo latente, com as preocupações com
os outros seres vivos e o ambiente reduzidas à instrumentalização desses
para garantir a sobrevivência humana. Esse conceito foi ampliado em
posteriores reuniões, em 2012, para incluir as esferas do desenvolvimento
econômico, da preservação de recursos, da saúde humana e da preservação
das espécies (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2012).
Encarando a questão ambiental sobre a ótica da Perspectiva dos
Funcionamentos, podemos entender o próprio meio ambiente como um
sistema funcional extremamente complexo, que se deve valorizar, como um
dos concernidos, promovendo seu ﬂorescimento. Ele não só é composto por
uma imensa variedade de sistemas funcionais, mas tem seus próprios
funcionamentos constitutivos, se o considerarmos como uma totalidade.
Sua importância é facilmente perceptível, para além da questão de recursos
naturais necessário para nossa sobrevivência; a paisagem e o ambiente nos
provocam emoções, invocam lembranças e fazem parte de nossa própria
identidade. De tal forma que o abarcamos como um concernido moral,

respeitado como um sistema funcional e que, portanto, devemos buscar
garantir seus funcionamentos.
Porém, ao contrário de uma pessoa que pode exercer a racionalidade, a
natureza em si não se comunica e, portanto, depende de construirmos
formas de melhor entendê-la. Tais técnicas para compreender as demandas
da natureza residem em nossa ciência, nomeadamente as ciências
Ambientais, da qual a Ecologia é a maior vertente e os ecólogos seus
representantes.
Vemos nessa preocupação sumária em conservação para proteção da
humanidade um resquício a mais do antropocentrismo, que surgiu como
tema ao longo das falas dos estudantes. O antropocentrismo, como forma de
visão de mundo e imposição de valores, permeia o discurso de muitos
alunos, ao ponto de um aﬁrmar que “seria impossível” pensar de outra
maneira.
De fato, imersos em uma cultura antropocêntrica, costumamos
enxergar o mundo seguindo nossas lógicas e valores e torna-se difícil
superar essa visão, pois estamos cercados por ela, em nossa própria
confecção de mundo. A partir da ótica humana que temos, ﬁca difícil
extrapolar para outras formas de encarar o mundo. Deste modo, reproduz-se
um antropocentrismo inerente como resultado de nossa limitação física e
cognitiva de enxergar o mundo (MCCORD, 2012).
Dentro de uma perspectiva antropocêntrica, observa-se claramente que
a noção de valoração de uma espécie está fortemente atribuída a sua
utilidade para a sociedade. Tal utilidade pode ser ﬁnanceira (medicinal,
tecnológica) ou meramente emocional (fauna carismática). A primeira
utilidade é de forte apelo quando pensamos em justiﬁcar a preservação de
uma espécie que, em geral, exige gastos (MCCORD, 2012). Já a segunda, é
relacionada ao apelo que ela possui frente à sociedade, caracterizando todo
um tipo de fauna como carismática (DUCARME; LUQUE; COURCHAMP,
2012).
Um ponto a ser discutido é como podemos superar o antropocentrismo,
uma vez assumindo que podemos estar sendo altamente tendenciosos em
nossas escolhas e formas de pensar? Entram em cena dois campos do
conhecimento que podem oferecer soluções interessantes ou, ao menos,
exercícios valiosos nessa procura de uma visão inerentemente menos
antropocêntrica: a Bioética e a Etologia.

A Bioética, no caso aqui representada pela Perspectiva dos
Funcionamentos, pode nos munir de ferramentas e métodos para encarar
conﬂitos potencias ou reais e resolvê-los de forma mais abrangente e justa
para todos os sistemas funcionais envolvidos.
A Etologia, ramo que estuda especiﬁcamente o comportamento
animal, permite-nos cada vez mais entender melhor os mecanismos que
existem nas interações dos animais com os ambientes. Tais dinâmicas,
associadas com estudos de anatomia, ﬁsiologia e taxonomia, podem nos
permitir um maior aporte teórico para exercitarmos nossa capacidade de
enxergarmos o mundo com outros olhos (ou ocelos). Encarar diversas
situações e aprender a dar signiﬁcado aos comportamentos de outros seres
vivos pode auxiliar no aprimoramento da nossa percepção, em relação às
suas demandas, e melhorar nossa escuta.
Enquanto pensados como um ramo isolado de conhecimento, esses
mesmos conhecimentos revelados pela Etologia podem auxiliar a descobrir
formas de melhor utilizar a natureza e seus elementos para interesses
meramente humanos. Por isso, a entrada da Bioética pode dar uma
signiﬁcação distinta a esses conhecimentos, acoplando-os ao interesse de
compreender melhor os funcionamentos de sistemas funcionais nãohumanos.
A associação entre as duas áreas é desejável e, inclusive, recomendada,
já que uma pode auxiliar no fortalecimento da outra e ambas podem servir
para nos ajudar a cada vez mais poder pensar fora do padrão
antropocêntrico de mundo. Enquanto a Bioética pode auxiliar a Etologia
fornecendo um olhar capaz de incorporar, também, conceitos morais no seu
escopo de atuação, inclusive de preservação de espécies, a Etologia pode
fornecer embasamentos teóricos para melhor reconhecimento de
funcionamentos e seus desenvolvimentos plenos.
A capacidade de “sentir pena” transmite uma ideia de cuidado que se
tem de ter com o ser à sua frente e foi a única expressão associada a seres
não-sencientes. O apegar-se a ele é um sentimento genuíno criado no aluno
no contato com o animal ou meio-ambiente em sua situação de uso,
despertando o gatilho da empatia. A empatia, quando entendida como uma
habilidade de inferir e experienciar o que entendemos ser o sentimento de
outros, que podem inclusive ser não-humanos, é uma força-motriz de
mudança de paradigmas (PHILLIPS, 2009). Ainda que, socialmente, a
expressão possa ser de repulsa diante de uma determinada espécie de

animal, o aluno pode sentir pena e relutância em colocá-lo em situação que
gere sofrimento ou morte.
Estudos como o de Taylor e Signal (2005) apontam como uma maior
empatia por parte das pessoas em relação aos animais converte-se
diretamente em ações e interações mais benéﬁcas para com eles. Portanto,
pensar uma educação que fortaleça esse contato e permita o crescimento
dessa empatia em detrimento de sua redução, pode ajudar o biólogo a
pensar impactos de sua atuação para seres não-sencientes.
Não foi identiﬁcado, no relado dos alunos, o reconhecimento de certos
sistemas funcionais dignos de serem moralmente vistos como relevantes.
Na realidade, por vezes, tais sistemas eram interpretados como meros
recursos e seus sacrifícios, etapas necessárias do conhecimento cientíﬁco.
Esse tratamento, por vezes indiferente, das formas de vida enquanto objetos
de estudo tem em si um importante componente, que fala, bem mais, da
forma como a academia se estrutura e é avaliada.
A Cientometria, área destinada à medição da produtividade cientíﬁca,
é voltada a índices de publicação, citação e fatores de impacto de revistas
cientíﬁcas. Quanto maior a produtividade em termos de números de artigos
e publicações, melhor. O mesmo se dá com o número de citações e onde se
pública (MINGERS; LEYDESDORFF, 2015). Essa forma de avaliação
quantitativa de produtividade gera um alto grau de estresse nos
pesquisadores e nos alunos recém iniciados na área de pesquisa. Estudos
como o de Vilaça e Palma (2013) versam exatamente sobre esse mal-estar
causado na academia pela constante pressão de publicar, ilustrado na
máxima deﬁnida como “publicar ou perecer”, onde o valor do proﬁssional
está diretamente relacionado à produção acadêmica.
Similarmente, podemos pensar na produtividade acadêmica como uma
fonte de pressões e demandas, que reduzem os espaços e momentos de
reﬂexão e aceleram o processo de criação de conhecimento, às vezes,
inclusive, em detrimento de sofrimento de outras formas de vida. Isso foi
debatido no artigo de Costello et al (2016), editor de uma revista cientíﬁca
chamada Biological Conservation, onde os autores estruturam e incentivam
a aplicação de uma postura ética durante os trabalhos de campo na Biologia
produzindo, entre outras coisas, um estudo cuidadoso sobre quantidade
necessária de espécimes a serem coletadas e a forma como se vai fazer a
coleta, dando preferência a métodos indolores.

Coleta de espécimes e pesquisa com seres vivos são atividades
recorrentes na produção de conhecimento dentro da Biologia. Sobre elas
deveria haver uma reﬂexão de cunho moral, na mesma intensidade sobre a
qual se reﬂete sobre os dados técnicos. De acordo com os alunos, tal
mentalidade produtivista baseada em resultados como periódicos ou artigos
traz consequências que perpetuam/legitimizam problemas de cunho moral
no ensino da Biologia, negligenciando momentos e espaços para reﬂexão da
própria atuação do biólogo, das técnicas ou visões vigentes dentro da
própria Biologia, além de subestimar a extensão e ensino em detrimento da
pesquisa, partes de um mesmo tripé de conhecimento indissociado
(MOITA; ANDRADE, 2009).

A Perspectiva dos Funcionamentos e o Ensino na
Biologia
Ao ﬁnal desse estudo, podemos perceber que os alunos de Biologia
possuem uma série de questões sobre as quais, não encontrando local para
reﬂetir, acaba por interferir diretamente em seus funcionamentos.
As duas esferas trabalhadas dentro da investigação, tanto a que diz
respeito à formação do biólogo, quanto a de sua atuação proﬁssional,
mostraram estar extremamente interconectadas. Temas como o papel da
academia (quanto a sua ética e seu compromisso social), a questão animal
(em usos didáticos ou de pesquisa) e de divulgação de conhecimento foram
igualmente abordados em ambas as esferas, o que mostra sua
interconectividade.
Acreditamos que a instauração de espaços para dar voz a essas
demandas e questões dos alunos em formação, especialmente para incentivo
à reﬂexão, pode ser um caminho para se pensar uma educação que
maximize os funcionamentos de seus alunos. Como sistemas funcionais
complexos, seus funcionamentos são variados e devem ser ouvidos na
medida em que se pretende uma educação construtiva.
O resgate da Bioética no contexto da Biologia parece ser um caminho
para suprir as demandas dos funcionamentos dos estudantes quanto a sua
formação e atuação futura como proﬁssionais. Tal área multidisciplinar da
ética aplicada, que surge inicialmente com uma forte preocupação
ambiental, ainda que com enfoque no ser humano (PESSINI, 2013), pode
apresentar ferramentas e informações para os estudantes trabalharem suas

questões éticas. Estudos tais como o de Kolarova e Denev (2012), na
Bulgária, e de Bryant e LaVelle (2003), no Reino Unido, demonstram
práticas e tentivas pedagógicas de se inserir a Bioética na educação dos
biólogos, incentivando professores a implementar esta disciplina em suas
universidades. Tais trabalhos demonstram que a iniciativa de inserção da
Bioética dentro da Biologia é ainda pouco recorrente. Mesmo a questão
ambiental mencionada pelos alunos, vista atualmente com grande ênfase e
preocupação, é relegada. A ponte entre os conhecimentos técnicos
adquiridos e a mudança de postura ou de reﬂexão não é estimulada na
formação atual, o que acaba comprometendo a ação do biólogo, enquanto
promotor de mudanças de paradgimas (CONRADO; EL-HANI; NUNESNETO, 2013).
No Brasil, o estudo inédito de Dória e Moreira (2015) mostra que
também aqui a Bioética é pouco explorada. O estudo analisa o curso de
Ciências Biológicas em Intuições de Ensino Superior Federais, tidas como
referências nacionais de educação de qualidade, quanto à presença de
disciplinas de Bioética ou de conteúdos similares. Das 50 instituições
analisadas, apenas 36 ofereceram informações de disciplinas que ofertasse
os conteúdos em questão e, deste total, apenas 50% possuíam disciplinas de
Bioética ou similares. Analisando as ementas das 14 instituições que
ofereciam tal disciplina, puderam observar que o conteúdo programático
apresenta o mesmo enfoque visto nos trabalhos acadêmicos da área,
voltados bem mais em questões biomédicas e de saúde humana, do que em
questões ambientais e de seres não-humanos.
Pensar que a universidade não está livre dos vícios e “ismos” que
vemos na sociedade, é o primeiro passo para começar a combatê-los. Além
de preconceitos como o racismo e o machismo, já demonstrados como
atitudes marcantes dentro da academia em estudos anteriores (TEIXEIRA,
2011; BORING; OTTOBONI; STARK, 2016; GRUNSPAN et al, 2016),
destaca-se, também, o especismo, presente dentro da formação acadêmica.
Isso se torna ainda mais relevante quando se pensa no proﬁssional biólogo,
um proﬁssional capacitado a lidar com distintas formas de vida, inclusive
aquelas comumente marginalizadas por sua falta de importância para a
sociedade.
A alternativa consiste na ampliação de espaços de debate e reﬂexão
acerca da própria atuação do proﬁssional biólogo. Outra sugestão aqui
colocada é a de introduzir na grade curricular a Bioética como um conceito

transdisciplinar, aproveitando de sua inerente multidisciplinaridade e sua
variada gama de atuação.
Essa sugestão segue exemplos de trabalhos como o de Carneiro et al
(2010) que acreditam que essa difusão aumenta a chance de entendimento
dos alunos, importância da ética na atuação proﬁssional. Um desaﬁo
potencial e ao mesmo tempo um benefício inédito seria o de aumentar o
engajamento dos professores quanto a isso, ou seja, buscar formas de
conscientizá-los da necessidade de colocar questões de cunho ético e
reﬂexivo em suas respectivas disciplinas. Tais questões seriam levantadas
pelos mesmos ou suscitadas por leituras que versassem sobre potenciais
conﬂitos na atuação do biólogo e reﬂexões dentro da sua área de
especialidade. Essa abordagem permitiria uma produção maior de
problematizações que somente um especialista de uma área pode, por vezes,
observar desde que adequadamente ensinado ou treinado a olhar com essa
ótica. Do contrário, pode-se trabalhar por anos com questões
potencialmente conﬂituosas e jamais reconhecê-las como tal. Isso foi
observado em certo grau na diﬁculdade dos próprios estudantes de
identiﬁcar questões que envolvessem conﬂitos éticos. Mesmo que certas
situações e questões gerassem desconforto ou incômodo pessoal, não eram
categorizadas como problemáticas e muito menos como sendo de cunho
ético.
Por ﬁm, entendemos como uma educação apropriada e digna aquela
que holisticamente envolva conteúdos pragmáticos aliados a um ensino que
proponha um espírito crítico e resgate de reﬂexão ética. Uma formação que
não atenda aos conﬂitos trazidos pelos estudantes e que em sua origem gere
esses mesmos conﬂitos torna-se uma formação não adequada. Tal formação
pode colocar em xeque que tipo de proﬁssionais se está tentando construir e
que sociedade se deseja modiﬁcar. A necessidade de se pensar tal formação
holística, que consiga alinhar os conteúdos que se espera de um proﬁssional
biólogo com o poder de pensamento crítico que igualmente compõe a visão
do biólogo, constitui uma diretriz urgente se quisermos pensar biólogos
completos e prontos para os desaﬁos que deverão enfrentar.
Concluímos que o espaço atual da universidade contribui para a
formação técnica e especializada do biólogo proﬁssional, mas tem
interferido pouco nas questões mais sensíveis de sua atividade. Inclui-se, aí,
reﬂexões quanto à própria natureza de suas atuações. Atuações essas que
são tão diversiﬁcadas quanto complexas e suscitam questões éticas

especíﬁcas dessa área do conhecimento. Essa distinção de nichos atuantes
do proﬁssional biólogo traz à tona a necessidade urgente de se trabalhar a
bioética e a ética junto a esses proﬁssionais, no contexto de suas atuações.
A Perspectiva dos Funcionamentos nos brinda com uma possibilidade/
ótica nova ao encarar as relações que construímos uns com os outros e
nosso impacto no ambiente que nos cerca. Isso se torna ainda mais visível
dentro da Biologia, uma ciência diversa que diretamente lida com uma
complexidade ímpar de formas de vida e o próprio meio-ambiente. Ao
realizar esse trabalho exploratório, podemos perceber que o impacto
benéﬁco/positivo que a adoção de tal perspectiva pode ter dentro dos
funcionamentos dos diversos sistemas envolvidos nesse meio, em especial
os mais complexos, alunos e proﬁssionais da área.
Unir a reﬂexão, a escuta sensível e apurada, o reconhecimento de
sistemas funcionais e os funcionamentos junto ao seu dever moral de
maximizá-los e não violá-los, da Perspectiva dos Funcionamentos, com o
conhecimento técnico-cientíﬁco das ciências da vida, em especial das
Ciências Biológicas, pode criar um arcabouço rico para se pensar uma
forma de educação e desenvolvimento que respeite as demandas e
necessidades das diversas formas de vida e proponha novas formas de
relação com o meio que habitamos, minimizando os danos que fazemos e
maximizando os funcionamentos de todos os sistemas envolvidos.
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Anna Bastos Faria
Este capítulo busca apresentar uma abordagem ambiental através da
perspectiva dos funcionamentos. Para tanto, tal perspectiva será apresentada
aplicada ao caso da permacultura. Inicialmente, será realizada uma
exposição sobre a permacultura. Em seguida, será analisada sua concepção
ética e de que forma a teoria dos funcionamentos pode contribuir para
oferecer uma maior coerência moral a esta prática.

Permacultura
Concebida pelos australianos Bill Mollison e David Holmgren, o
termo foi criado como uma aglutinação das palavras “permanente” e
“agricultura” (do inglês permanent agriculture). Com o desenvolvimento
do conceito, passou a signiﬁcar cultura permanente. Bill Mollison formouse em biogeograﬁa e psicologia social e foi docente na pós-graduação de
Ciências Ambientais na Universidade da Tasmânia. Em 1972, começou a
desenvolver o conceito de Permacultura junto com um de seus alunos,
David Holmgren. Inicialmente, a permacultura foi imaginada para
desenvolver técnicas de agricultura sustentável. Com o tempo, passou a
incorporar noções de bioconstrução, geração de energia, manejo da água,
gestão de resíduos, entre outros. A partir de 1988, com a publicação de
“Permaculture: a designers’ manual”, Mollison reﬁnou e expandiu o
escopo de atuação da permacultura, desenvolvendo, inclusive, princípios
éticos que fundamentariam a permacultura. Neste livro, Mollison aborda,
também, aspectos de caráter ﬁlosóﬁcos e ideológicos, trazendo discussões
sobre sua visão de uma sociedade ideal. Segundo o autor, muito além de ser

um livro sobre técnicas de design permacultural, trata de valores e ética e,
acima de tudo, da nossa responsabilidade em cuidar da Terra.
A permacultura pode ser deﬁnida como uma metodologia para o
desenvolvimento de designs inteligentes a partir da observação da natureza,
possibilitando a aplicação de técnicas que facilitem a vida e o trabalho
humano. Através da observação e emulação de sistemas naturais, propõemse criar sistemas de design em ambientes humanos sustentáveis. A ideia
central é trabalhar com a natureza e não contra ela, otimizando os processos
naturais.
Ela busca unir conhecimentos e tecnologias preexistentes oriundos de
diversas áreas de conhecimento, tais como arquitetura e agroecologia
(agronomia ecológica), valorizando também os conhecimentos ancestrais
(dos povos autóctones) para criar uma relação colaborativa com a natureza.
As técnicas desenvolvidas apontam para quatro objetivos fundamentais:
produção alimentar; oferta, utilização e tratamento de água; geração de
energia; e construção de habitações.
A permacultura é mais do que apenas um sistema eﬁciente de manejo
de ﬂorestas e agricultura, ela propõe também uma sistematização do ponto
de vista econômico, educacional e social. Ela questiona a atual lógica de
produção e os hábitos de consumo, por isso inclui no seu campo de atuação
questões sociais e econômicas.

Princípios éticos
A permacultura se baseia em três princípios éticos norteadores:
1. Cuidado com a terra (solos, ﬂorestas e água) – dar condições para que
todos os sistemas de vida sobrevivam e se reproduzam;
2. Cuidado com as pessoas (de si mesmo, parentes e comunidade) – dar
condições para que as pessoas tenham acesso aos recursos necessários
para sua sobrevivência;
3. Partilha justa (estabelecer limites para população e consumo) –
controlar nosso consumo e redistribuir o excedente com a ﬁnalidade de
atender os dois princípios anteriores.
Os princípios éticos da permacultura são interdependentes e baseados
em valores ecocêntricos, em que se atribui valor intrínseco aos elementos

que compõem os ecossistemas (DINIZ, 2016). Se propõe a ser uma
perspectiva ecossistêmica, na qual deve zelar, ao mesmo tempo, pelo bemestar humano e de todas as formas de vida.
Segundo Mollison (2002), o cuidado com a Terra é o princípio ético
fundamental e determinante para a sobrevivência da espécie humana. Para o
autor, os outros dois princípios seriam apenas desdobramentos do primeiro.
Quando se amplia a ideia de sobrevivência autocentrada na espécie humana
para os sistemas naturais, pode-se perceber, por exemplo, que quando uma
espécie de planta ou animal é extinta devido à ação humana, perde-se uma
oportunidade de sobrevivência.
Para pôr em prática o segundo princípio ético (cuidar das pessoas), o
autor sugere observar uma regra da natureza: as espécies cooperativas e
associativas constroem comunidades mais saudáveis e sustentáveis. Pode-se
ter essa observação da natureza como uma lição para valorizarmos a troca, a
interdependência e o comunitarismo, ao invés da competição.
A partir dos seus princípios éticos, pode-se notar que a permacultura
busca incorporar as noções de responsabilidade e comprometimento por
meio da progressiva redução do consumo. Posiciona-se contrária à
acumulação de riquezas e a favor da distribuição equitativa dos excedentes.
Defende a construção de relações cooperativas em lugar de competitivas.
Por isso, a cooperação e solidariedade são valores fundamentais para a
permacultura. Mollison se opõe, por exemplo, ao sistema de patentes, que,
por causa da competitividade empresarial, mantém valiosas informações
sob sigilo.
A questão da acumulação de riqueza é um ponto central na visão de
Mollison. Na sua interpretação dos problemas que nossa sociedade enfrenta
atualmente, o dinheiro, em si, não é algo necessariamente ruim, mas sim a
sua acumulação e a exploração de outros para obtê-lo. Ele aﬁrma em sua
publicação “Introdução à Permacultura”: “there are plenty of resources in
the world for everybody. There is land, food, everything. The fact that some
of the people are trying to accumulate these resources is the reason for the
problems we have today.” (MOLLISON, 1981, p.147).
Constitui-se num dos objetivos da permacultura suprimir o poder
centralizado e promover o fortalecimento das comunidades humanas. A
produção deve ser, tanto quanto possível, próxima do local onde se
consome. Há um estímulo para que cada um busque produzir seu próprio
alimento ou que sejam adquiridos de produtores locais. Esta atitude

contribui para o fortalecimento das economias locais, dos pequenos
produtores e reduz impactos ambientais gerados pelas produções em larga
escala.
Segundo Mollison, já existem diversas evidências de que estamos
perante um desastre ecológico, por isso ele advoga haver uma dimensão
moral na acumulação de riquezas. “To accumulate wealth, power, or land
beyond one’s needs in a limited world is to be truly immoral, be it as an
individual, an institution, or a nation-state.” (MOLLISON, 2002, p. 1).
A permacultura se constitui num estilo de vida que se opõe,
voluntariamente, à cultura do consumo e ao modo de vida dominante na
cultura ocidental. Para Diniz (2016, p. 115), “seus princípios e sua ética
podem orientar a formação de sujeitos ecológicos e fornecer as bases para
transformações cotidianas que possam levar ao questionamento dos padrões
de consumo impostos e possam ter impacto nos modos de vidas
contemporâneos”.

Design permacultural
O termo design é muito utilizado na permacultura porque ele é capaz
de sintetizar os conceitos de planejamento, desenho e projeto. “Design is
the keyword of this book: design in landscape, social, and conceptual
systems; and design in space and time.” (MOLLISON, 2002, p. 9). Além
dos princípios éticos, Mollison e Holmgren desenvolveram alguns
princípios de design. “Estes buscam regular o modo como o permacultor
deve agir diante da utilização dos recursos naturais, de maneira a aproveitar
suas potencialidades com eﬁciência e de forma sustentável” (BARROS,
2008, p. 71). São princípios gerais válidos para qualquer design
permacultural, podendo ser aplicados até mesmo em diferentes climas,
locais e escala. Têm o objetivo de otimizar energia, tempo, dinheiro e
trabalho.
Segundo Mollison, a permacultura como design de sistemas nada
apresenta de novo, apenas rearranja coisas que sempre existiram de
diferentes formas para que seja possível conservar energia ou gerar mais do
que é consumida.
A principal característica da permacultura é a exigência de que a
energia de um sistema seja fornecida pelo próprio sistema. A agricultura
empresarial, por exemplo, é totalmente dependente de fontes externas de

energia, aumentando a demanda por petróleo e gerando poluição. Sua
alternativa na permacultura seria o cultivo através de agroﬂorestas. Segundo
Mollison, além de mais produtivas, são capazes de fornecer a si mesmas a
energia e os nutrientes necessários em sua produção, sendo independente de
fontes externas de energia.
Assim, os elementos do design são organizados de modo que se
aproveite energias beneﬁciando todo o sistema. O design é deﬁnido
considerando as trocas existentes entre os elementos. Analisa-se a
característica intrínseca de cada componente em termos de entrada e saída
de energia e funções, construindo relações de troca dos elementos entre si.
O design deve ser planejado de forma a criar um ﬂuxo de energia e
produtos, ou seja, tudo que sai de um elemento deve ser aproveitado em de
outro. Assim, é possível reduzir resíduos e a necessidade de energia
artiﬁcial. Na ﬁgura 1, pode-se observar um exemplo das relações de troca
construídas pela permacultura.

Figura 1 – Fluxo entre os elementos de design.
Fonte: DIAS, N, 2016, p. 25.

É comum interpretar que a dimensão da permacultura tem sido
reduzida apenas às técnicas de agricultura. Contudo, o que Mollison aﬁrma
é que os mesmos métodos de design que integram os elementos de um
sistema agrícola permacultural, se aplicados a outras dimensões sociais,
podem alcançar resultados similares.

Ecovilas
Ecovilas e outras comunidades intencionais têm proporcionado
espaços nos quais é possível experimentar as aplicações da permacultura e
conectá-las a instrumentos trazidos de outros campos de conhecimentos.
Essas pequenas comunidades buscam ser autossustentáveis e gerar baixo
impacto ambiental.
A ecocasa é um elemento fundamental para construção de assentamentos mais
sustentáveis. A descentralização de nossas necessidades é a solução para atingirmos
mais facilmente este objetivo. A Ecovila é uma extensão da ecocasa - um planejamento
de ocupação de uma área onde irão morar várias famílias com o mínimo de impacto
possível e com convivência social e trabalhos comunitários. A idéia é, de acordo com os
princípios [da] permacultura, criar vilas autossuﬁcientes, gerando trabalho, conforto,
vida social, saúde, educação, e com o mínimo impacto ambiental. (IPEMA, 2015, p. 1).

O termo “ecovila” foi criado na década de 1980 pelo movimento
ativista alemão antinuclear, mas ele se disseminou internacionalmente a
partir de 1991 com a divulgação do relatório “Ecovilas e Comunidades
Sustentáveis”, encomendando pela organização Gaia Trust. São herdeiras,
também, do debate que se intensiﬁcou nesse período a respeito do
esgotamento dos recursos naturais. “[...] tendo se expandido para além dos
horizontes “alternativos”, têm, paulatinamente, se tornado experiências
comunitárias mais institucionalizadas, abertas a um diálogo (possível) com
a sociedade hegemônica” (SANTOS JUNIOR, 2006, p. 8).
Atualmente, segundo Salazar, tanto as ecovilas quanto a permacultura
estão presentes em todos os continentes, embora de forma incipiente. As
duas propostas podem ser compreendidas como parte de um movimento
antiglobalização. Enquanto o lado mais visível do movimento
antiglobalização utiliza como estratégias de contestação protestos e boicotes
contra corporações e o modelo econômico vigente, as ecovilas e seus
membros buscam uma abordagem diferente. Salazar aﬁrma que a
contestação à sociedade de consumo e à globalização por estes indivíduos

se dá através da transformação de seu próprio modo de vida e da construção
de pequenas comunidades autossustentáveis.
Segundo a Global Ecovillage Network, ecovilas são comunidades
intencionais, rurais ou urbanas conscientemente concebidas através de
processos participativos contemplando todas as quatro dimensões da
sustentabilidade (social, cultural, ecológica e econômica) com a ﬁnalidade
de recuperar o ambiente natural e social.
As ecovilas valorizam e estimulam a produção local de alimentos
orgânicos, uso de energias renováveis, recuperação ambiental,
reaproveitamento de dejetos e práticas permaculturais. Assim, o respeito à
natureza é um valor inerente ao conceito de ecovila.
O motivo que tem levado à expansão das ecovilas está não apenas na
busca por uma melhor qualidade de vida, mas, principalmente, por uma
concepção ética que entende a natureza como possuidora de valores
intrínsecos e, portanto, independentes de sua utilidade aos seres humanos
(SALAZAR, 2013).

Consumo
A permacultura busca incorporar as noções de responsabilidade e
comprometimento em nossa prática de consumo. Como foi dito, advoga
pela redução do consumo e se posiciona de forma contrária à acumulação
de riquezas e concentração de renda. Defende a criação de métodos em que
todos que necessitem tenham acesso a recursos sem a intervenção de
intermediários que deturpem essa lógica, tal como acontece no comércio.
Por isso, a cooperação e solidariedade são valores fundamentais para a
permacultura.
A concepção política da Permacultura é crescente desde o surgimento da consciência de
uma eminente crise ecológica gerando a visão de um futuro próximo onde pessoas e
comunidades tentam libertar-se de um sistema decadente, usando as terras no entorno
de suas casas para prover suas necessidades básicas. Os ativistas permacultores geram
espaços de máxima produtividade e de mínimo desperdício. Trabalham para assentar
bases para o surgimento gradual de cooperativas, comunidades ou vilas auto-suﬁcientes
como modelos para uma sociedade planetária alternativa. Quanto mais produtivas as
áreas dos assentamentos humanos, mais factível será a proteção das ﬂorestas e outras
áreas silvestres tão necessárias à saúde do Planeta Terra. (COLETIVO
PERMACULTORES, 2007, p. 1).

Mollison propõe que a adoção de práticas e alocação de recursos
ﬁnanceiros fundamentadas na ética e a determinação de agir de acordo com

valores pessoais são atitudes que podem ocorrer independente de grandes
mudanças políticas e podem ter signiﬁcativos efeitos pessoais de longo
prazo. Ou seja, as pessoas podem agir de forma independente de políticas
públicas. Segundo o autor, quando um número grande suﬁciente de pessoas
mudam seus hábitos, então o sistema político pode mudar também. Por esta
razão, ele argumenta que a mudança deve começar no indivíduo e depois
partir para o âmbito público.
Segundo Abdala e Mocellin (2010), o conceito de necessidade material
precisa ser mais amplamente questionado. A busca por uma vida simples
requer a redução da dependência do mercado através de uma reformulação
das práticas de consumo.

A concepção ética da permacultura à luz da
Perspectiva dos Funcionamentos
Diante do que foi apresentado anteriormente, é possível aﬁrmar que a
permacultura busca uma forma de vida que esteja em consonância com uma
conduta ambientalmente ética. Contudo, pode-se questionar: existem
algumas limitações ou inconsistências do ponto de vista ético em tal
prática? As concepções morais nas quais se fundamenta são abrangentes e
inclusivas o suﬁciente?
Como foi dito, os princípios éticos da permacultura são baseados em
valores ecocêntricos, atribuindo-se valor intrínseco a tudo que compõe os
ecossistemas (DINIZ, 2016). Busca incluir no seu campo de consideração
moral não apenas os seres humanos como todas as formas de vida.
Bill Mollison (2002) atribui o cuidado com a Terra como o princípio
ético mais importante, sendo determinante para a sobrevivência da espécie
humana. Assim, a permacultura foi concebida com um propósito nãoantropocêntrico. Possui uma visão sistêmica de mundo e, neste sentido,
entende que é preciso garantir um meio ambiente saudável para
proporcionar a sobrevivência de todas as formas de vida. Mollison busca
defender que, embora as técnicas e o próprio objetivo da permacultura
visem garantir condições sustentáveis para a vida humana, devem estar
embasadas em valores ecocêntricos. Por outro lado, o autor não descarta a
possibilidade de que pessoas com concepções antropocêntricas possam
adotar a permacultura, já que mesmo estas deverão ter uma preocupação
com a conservação ambiental.

A visão sistêmica introduzida por Mollison indica que a manutenção
da vida humana depende da preservação de um grande sistema que a
engloba. Deste modo, justiﬁca a preocupação com a conservação ambiental.
Pode-se perceber uma tentativa por parte de Mollison de fugir da
perspectiva antropocêntrica e advogar pela ecocêntrica.
Consideration of these rules of necessitous and conservative use may lead us, step by
step, to the basic realisation of our interconnectedness with nature; that we depend on
good health in all systems for our survival. Thus, we widen the self-interested idea of
human survival (on the basis of past famine and environmental disaster) to include the
idea of ‘the survival of natural systems’, and can see, for example, that when we lose
plant and animal species due to our actions, we lose many survival opportunities. Our
fates are intertwined. This process, or something like it, is common to every group of
people who evolve a general earthcare. (MOLLISON, 2002, p. 3).

Contudo, há uma incoerência nas suas aﬁrmações. Ao mesmo tempo
em que defende uma perspectiva baseada na natureza, ele a coloca como
um meio de proporcionar a sobrevivência da espécie humana. Desse modo,
Mollison imputa uma visão instrumentalizadora ao meio ambiente. Este,
deixa de ter valor por si próprio, sendo relevante apenas pela sua serventia
ao ser humano.
Mollison reconhece esta instrumentalização, mas ainda assim, defende
que a permacultura está baseada numa ética “ecocêntrica”, ou seja, centrada
na natureza e não unicamente no ser humano. A conservação da vida
selvagem compõe um dos seus objetivos. Mas o autor adverte que não será
possível atingir este objetivo enquanto não formos capazes de suprir nossas
necessidades atuais e de controlar nossa ganância. Só então será possível
reduzir os espaços utilizados para agricultura e pecuária e permitir que os
sistemas naturais ﬂoresçam.
Prosseguindo na discussão sobre o antropocentrismo, Mollison alega
que mesmo aqueles cuja concepção ética esteja voltada exclusivamente para
os interesses humanos deveriam ter uma preocupação ambiental, já que
nossa sobrevivência, enquanto espécie, depende da conservação das outras
espécies existentes. Ainda que a preservação da natureza não seja um ﬁm
em si mesmo, ela se constitui como um meio para alcançar a preservação da
vida humana.
O segundo princípio ético da permacultura, mais uma vez reﬂete o
antropocentrismo subjacente à sua concepção ética, já que propõe o cuidado
com as pessoas. Mas ainda assim, Mollison busca incorporar a visão
ecocêntrica neste princípio. O autor aﬁrma que pode-se expandir o princípio

de cuidado com as pessoas para o cuidado com as espécies, porque toda a
forma de vida tem uma origem comum, formando uma grande família.
Com o objetivo de fundamentar a concepção ética da permacultura,
Mollison buscou referências na perspectiva ética aborígene.
For every scientiﬁc statement articulated on energy, the Aboriginal tribespeople of
Australia have an equivalent statement on life. Life, they say, is a totality neither
created nor destroyed. It can be imagined as an egg from which all tribes (life forms)
issue and to which all return. The ideal way in which to spend one’s time is in the
perfection of the expression of life, to lead the most evolved life possible, and to assist in
and celebrate the existence of life forms other than humans, for all come from the same
egg (MOLLISON, 2002, p. 2).

Assim, o autor busca conferir valor intrínseco à vida, respaldando sua
visão ecocêntrica. “I believe that unless we adopt sophisticated aboriginal
belief systems and learn respect for all life, then we lose our own, not only
as lifetime but also as any future opportunity to evolve our potential.”
(MOLLISON, 2002, p. 2). Mollison reitera em diversos momentos a vida
enquanto critério de consideração moral. “Respect for all life forms is a
basic, and in fact essential, ethic for all people.” (MOLLISON, 2002, p. 9).
Contudo, este critério pode gerar diversas incoerências e restrições em
sua aplicação. A visão ecocêntrica, na qual Mollison parece se respaldar,
busca incluir todos os entes que geralmente são excluídos de nossa
comunidade moral. A concepção ecocêntrica, desenvolvida principalmente
100
pela ecologia profunda , busca apresentar uma visão não-antropocêntrica
na qual o meio ambiente pode ser compreendido como um ﬁm em si
mesmo, rejeitando qualquer tipo de hierarquia entre os seres e entre a
natureza.
A perspectiva ecocêntrica parece atingir um ﬁm semelhante àquele
buscado pela teoria dos funcionamentos, isto é, ampliar o escopo de
inclusão da moralidade, contudo se distingue em um ponto fundamental, o
critério para consideração moral. Diferente da teoria dos funcionamentos, o
ecocentrismo está fundamentado na vida enquanto um valor e um ﬁm em si
mesmo, no entanto, isto pode gerar diversas implicações e conﬂitos morais.
Se a vida for entendida como um valor em si mesmo e, portanto, objeto de
consideração moral, já não poderíamos, por exemplo, defender o aborto, a
eutanásia ou outras ações que implicam na morte de seres vivos.
Adotando a teoria dos funcionamentos como fundamentação ética,
seria possível eliminar esta limitação, pois a vida em si já não seria um

critério de valoração. Através desta teoria, a morte pode ser justiﬁcada,
desde que haja uma avaliação dos diferentes entes envolvidos e que seja
necessária para atender aos interesses dos sistemas funcionais implicados.
A partir de então, seria possível justiﬁcar, por exemplo, a prática do aborto.
Segundo Fabio Oliveira (2015), é importante entender os problemas
ambientais de maneira integrada, não os abordando de modo simplista e
fragmentado. É preciso, portanto, entender o caráter sistêmico do meio
ambiente. Segundo o autor, a visão ecocêntrica dá um primeiro passo na
direção de uma visão sistêmica do mundo natural, mas a teoria dos
funcionamentos vai além. A perspectiva ecocêntrica apresenta um grande
mérito na busca por ampliar o alcance da moralidade. Contudo, analisandoa em comparação à teoria dos funcionamentos, ﬁca evidente suas
incoerências e restrições, principalmente do ponto de vista lógico e
argumentativo.
Mesmo assim, a visão ecocêntrica daria conta de proporcionar uma
maior inclusão da comunidade moral do que a permacultura de fato tem
garantido. As práticas da permacultura têm se revelado incoerentes com
esta concepção ética na qual está amparada. Como seria possível, por
exemplo, justiﬁcar a instrumentalização de animais e do meio ambiente,
além da alimentação com produtos de origem animal, nesta perspectiva
ecocêntrica?
As técnicas da permacultura têm sido voltadas principalmente para
atender a vida humana. Por isso, é comum a instrumentalização de
determinados animais e do próprio meio ambiente. Muitos permacultores
defendem uma alimentação vegetariana, principalmente pelos benefícios
ambientais, mas empregam o uso de galinhas, por exemplo, não apenas para
produção de ovos, mas também porque contribuem para o trabalho do
agricultor. Ao ciscarem e revolverem o solo, elas facilitam a preparação
para o cultivo. É comum também a utilização de esterco de galinhas e de
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bois nas plantações. Outro exemplo é o uso da aquaponia integrada à
hortas. Assim, geralmente, não há um questionamento por parte da
permacultura a respeito do uso e exploração de animais para atender
interesses especíﬁcos dos seres humanos
Com relação à alimentação, o próprio Mollison não defende a
alimentação vegetariana. Neste ponto, ﬁca claro as incoerências em sua
fundamentação ética. Se por um lado ele defende a vida como objeto de
valor, de outro ele defende que podemos nos alimentar de animais. No

capítulo 2.7 “Pyramids, food webs, growth and vegetarianismo” do livro
“Permaculture: a designers’ manual”, Mollison constrói uma argumentação
para rebater a ideia de que a alimentação vegetariana seria mais adequada
para a sustentabilidade ambiental.
Only in home gardens is most of the vegetation edible for people; much of the Earth is
occupied by inedible vegetation. Deer, rabbits, sheep, and herbivorous ﬁsh are very
useful to us, in that they convert this otherwise unusable herbage to acceptable human
food. Animal represent a valid method of storing inedible vegetation as food
(MOLLISON, 2002, p. 29).

Neste ponto, ele ignora o valor à vida destes animais, critério que ele
mesmo atribui como relevante. Tampouco há qualquer questionamento
sobre a exploração e o sofrimento aos quais os animais estarão submetidos.
Neste sentido, a permacultura não se apresenta de forma coerente com uma
perspectiva ecocêntrica, tal como Mollison procura associar.
Na teoria dos funcionamentos, o uso de animais não-humanos como
fonte de alimento também não seria justiﬁcável. A inclusão moral de
animais não-humanos, nesta corrente, está associada com o reconhecimento
de uma entidade como um sistema funcional, com características próprias e
demandas especíﬁcas para o seu bom funcionamento. Neste sentido, os
animais não-humanos são compreendidos como concernidos morais, seres
para com os quais temos a obrigação de manter uma conduta ética. Dado
que qualquer interferência, exploração e dano à sua forma de vida
representaria uma interferência na realização dos seus funcionamentos
básicos, estamos compelidos moralmente não apenas a não causar-lhes
danos, através do seu uso como fonte de alimento, por exemplo, mas
também a não interferir na sua forma de vida.
Além do compromisso moral com os animais não-humanos, a teoria
dos funcionamentos nos obriga a manter igualmente um compromisso com
o meio ambiente, não por ser necessário à sobrevivência dos animais
humanos e não-humanos, mas por ser, o próprio meio ambiente, um sistema
funcional.
Para Maria Clara Dias (2015), o critério para inclusão do meio
ambiente, ou o que justiﬁcaria uma conduta pela preservação ambiental,
não seria o valor instrumental que ele possui frente a nós, seres humanos,
ou seja, de podermos vinculá-lo diretamente a ﬁns especiﬁcamente
humanos. Para ela, a justiﬁcativa para inclusão do meio ambiente consiste
no reconhecimento da riqueza e complexidade dos diversos sistemas que o

compõe. Desta forma, nós, seres humanos, lhe atribuímos um valor
intrínseco e, na medida em que já não nos percebemos como indivíduos
encerrados nos limites de nosso próprio corpo, passamos a adotar partes
deste grande sistema como constitutivas de nossa própria identidade. (ver:
cap. III do presente livro).
Conforme foi apresentado a respeito do design permacultural, busca-se
estabelecer relações de troca entre todos os elementos que o compõe,
inspirado nas relações de troca naturais entre os seres e o meio ambiente.
Assim, a permacultura se aproveita e explora algumas dessas trocas préexistentes. Por exemplo, utiliza-se minhocas em caixas fechadas,
denominadas minhocários, onde serão destinados os resíduos orgânicos da
casa. A ideia é que as minhocas façam a decomposição dos alimentos,
transformando-o em adubo. Portanto, nesta troca, a princípio, parece haver
uma vantagem, tanto aos seres humanos que irão se beneﬁciar do adubo,
quanto às minhocas que receberão alimento constantemente. Cabe, contudo,
compreender quando nestas relações se deixa de haver trocas mutuamente
benéﬁcas para haver instrumentalização e exploração de outros seres. De
acordo com Maria Clara Dias, neste caso seria necessário haver uma
investigação empírica a ﬁm de determinar possíveis abusos e quais
funcionamentos básicos devem ser assegurados.
A permacultura apresenta algumas semelhanças com a perspectiva dos
funcionamentos. Ambas estabelecem concepções sistêmicas. Tal como a
permacultura, a perspectiva dos funcionamentos propõe uma observação
dos sistemas naturais. Contudo, elas se diferenciam no critério de inclusão
moral. Enquanto a permacultura se baseia no valor à vida, a perspectiva dos
funcionamentos reconhece como objeto de consideração moral, para além
do atributo da vida, os diversos sistemas funcionais e pauta, como foco
privilegiado das ações morais e da justiça, o compromisso com a satisfação
dos funcionamentos básicos de cada sistema funcional, entendido em sua
singularidade.
A partir de algumas ideias colocadas por Mollison, podemos inferir
que as duas propostas são compatíveis. Contudo, Mollison não explora nem
aprofunda sua perspectiva ética, apresentando, assim, diversas
inconsistências. Isto é compreensível porque o objetivo de sua proposta não
é construir uma teoria ﬁlosóﬁca. Mas acredito que a permacultura poderia
se tornar uma prática ainda mais rica e íntegra, contando com um
embasamento ﬁlosóﬁco mais sólido, fundamentado na perspectiva dos

funcionamentos. Quando passamos a compreender o meio ambiente e os
animais não-humanos como sistemas funcionais, ambos passam a estar
incluídos em nosso campo de consideração moral. A partir de então, tornase necessário rever algumas práticas preconizadas pela permacultura a ﬁm
de garantir a coerência com esta perspectiva. Não haveria mais motivos
para o uso de animais como parte do sistema permacultural, por exemplo,
porque isto seria um prejuízo ao seu bom funcionamento. Tampouco seria
justiﬁcável um manejo do meio ambiente com o objetivo único de atender
interesses à vida humana.
Desse modo tentei demonstrar a importância de se buscar uma
concepção ética mais inclusiva e que possa fundamentar nossa forma de
vida permitindo não apenas uma relação cooperativa com o meio ambiente,
mas também o seu ﬂorescimento. A partir de uma perspectiva ética mais
inclusiva, acredito ser viável pensar um comportamento baseado no respeito
e igual consideração a todos os indivíduos.
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Capítulo XVII

A Perspectiva dos Funcionamentos
aplicada ao meio ambiente:
o caso do desastre ambiental
102103
Minamata

de
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Fabio A. G. Oliveira
Este capítulo pretende ilustrar a Perspectiva dos Funcionamentos
aplicada à questão ambiental. Para tal, o caso do desastre ambiental de
Minamata será utilizado como ﬁo condutor do debate. Na primeira parte,
realizaremos uma apresentação das diversas dimensões do caso até a
Convenção de Minamata, ocorrida no ano de 2013. No segundo momento,
apresentaremos de que forma as soluções para os desastres ambientais
permanecem elegendo uma hierarquia que prioriza uma das partes
interessadas, revelando seu caráter antropocêntrico. Destacaremos as
críticas advindas de uma perspectiva ecocêntrica como um caminho que nos
aponta para uma possível ampliação de nosso entendimento sobre o
ecossistema do qual fazemos parte. Ao realizar essa apresentação como um
possível caminho para lidarmos com os problemas ecológicos globais,
identiﬁcaremos alguns impasses que, de acordo com o presente trabalho,
são melhores solucionados pela Perspectiva dos Funcionamentos. Sendo
assim, ao ﬁnal, veriﬁcaremos em que medida a Perspectiva dos
Funcionamentos nos auxilia: (i) na ampliação da comunidade moral,
incluindo outros tipos de sistemas, como o caso do meio ambiente; e (ii) na
tentativa de redeﬁnir o signiﬁcado da justiça ambiental, atualmente
endossado por instituições internacionais importantes, como as Nações
Unidas.
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O caso de Minamata

A poluição ambiental no Japão tem acompanhado a industrialização do
país desde a Era Meiji (1868-1912). Foi entre as décadas de 1950 e 1960,
no entanto, que doenças causadas pela contaminação de águas das fábricas
e poluição do ar começaram a tomar parte da agenda de discussão em
diversas áreas do Japão.
No início do século XX, a característica da região era marcada,
primordialmente, pela pesca em aldeias agrícolas, principal fonte
econômica da população da região. A década de 30 daquele mesmo século,
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no entanto, mudou o rumo de Minamata. Em 1932, a Chisso Corporation ,
parte integrante da economia local desde 1908, iniciou a produção de
acetaldeído, usado na produção de plásticos. O mercúrio utilizado no
processo e produção de plásticos, em pouco tempo, contaminou o solo e,
principalmente, a água da região. Na época, animais domesticados, bem
como os moradores da região Minamata, adotavam uma dieta quase que
exclusivamente à base de peixes e mariscos da baía. Além disso, a pesca era
considerada fonte principal de emprego para os moradores do litoral,
movendo a economia local.
O desastre ambiental de Minamata, entretanto, passou a ganhar maior
visibilidade a partir de meados da década de 50 quando alguns seres
humanos começaram a apresentar sintomas de infecção/envenenamento por
mercúrio. Antes disso, contudo, alguns animais não-humanos, em especial
os gatos e pássaros costeiros, já haviam sido infectados. Minamata chegou a
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ser conhecida como a cidade dos gatos dançantes . No entanto, não há
registro de nenhuma ação política direcionada ao cuidado desses animais
naquela época. Tampouco é possível identiﬁcar algum registro que destaque
a questão ambiental focada na contaminação da água dos animais marinhos
afetados, como aconteceu com os peixes e mariscos da baía.

A Convenção
Algumas décadas depois, o início do ano de 2013 foi marcado por
mais um esforço internacional em se discutir possíveis mecanismos legais
que garantissem uma melhor proteção ambiental. Foi durante a Convenção
de Minamata, na cidade de Genebra, ocorrida em 19 de janeiro, que mais de
cem representantes nacionais apresentaram uma avaliação global em
relação ao controle e redução da liberação e/ou emissão de mercúrio. Tal
encontro aconteceu em função do histórico de impacto à saúde humana e

meio ambiente, como no caso da contaminação em Minamata – motivo que
deu nome à Convenção –, cidade costeira ao sudoeste do Japão que
provocou sérios impactos ambientais e efeitos irreversíveis à saúde da
população local. Debates sobre os riscos à saúde humana e sobre a
persistência ambientalmente problemática do mercúrio foram o foco
primordial das discussões da Convenção de Minamata. As partes
envolvidas no encontro internacional concordaram em banir, até 2020, a
produção, exportação e importação de produtos contendo mercúrio,
incluindo baterias, interruptores, cosméticos e dispositivos médicos. Quanto
às atividades, o acordo prevê a adoção gradativa de medidas e
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implementação de tecnologias que reduzam a liberação do poluente .
O tratado, que é resultado de uma série de encontros, incluindo a
Convenção de Minamata, esteve aberto à assinatura em uma reunião
especial que ocorreu no Japão, em outubro de 2013, e pretendeu incluir
outros aspectos ao acordo em questão. A identiﬁcação das populações de
risco, a necessidade de aumento de assistência médica e uma melhor
formação dos proﬁssionais de saúde na identiﬁcação e tratamento de efeitos
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relacionados ao mercúrio foram aspectos incluídos no acordo ﬁnal .
Dentre os pontos principais acordados entre as partes da Convenção de
Minamata, destacaram-se: (i) a substituição do uso de mercúrio até 2020
entre produtos cuja produção, exportação e importação é alta (baterias,
lâmpadas, termômetros, aparelhos de pressão, sabonetes, cosméticos); (ii)
diminuição do uso de obturações dentárias utilizando amálgama de
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mercúrio ; (iii) monitoramento do preço do ouro, onde o mercúrio é
utilizado para separá-lo da rocha de minério de rolamento; e (iv) o controle
das emissões de gases em centrais a carvão, a maior fonte de poluição por
mercúrio em todo o mundo. Campanhas de sensibilização e apoio para
alternativas livres de mercúrio pressionavam os participantes da
Convenção, de modo que passaram a fazer parte dos planos do tratado.

O processo que antecedeu a Convenção
Entre os primeiros sinais do desastre ambiental e da doença de
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Minamata , em meados da década de 1950 até o ano de 2013, ano da
realização da convenção de Minamata, alguns fatos marcaram a tentativa de
acordo entre as partes envolvidas no processo. Este dado é de extrema

relevância para o debate que desenvolveremos na segunda e terceira parte
desse capítulo.
A indústria Chisso, responsável pela contaminação da baía, empregava
boa parte da população da região e, se fechasse, os indivíduos empregados
– basicamente moradores locais – ﬁcariam sem trabalho e,
consequentemente, sem acesso às condições básicas de sobrevivência
digna. Podemos situar aqui como um dos primeiros e clássico caso de
conﬂito entre as variáveis: desenvolvimento x crescimento socioeconômico
x meio ambiente. Entretanto, antes de interpretarmos esse conﬂito a partir
desse tripé aparentemente desconectado e conﬂitante, se faz necessário
observar como ele mesmo foi apresentado e quais foram as partes
(integrantes do debate) reconhecidas durante o processo e debate.

Determinando e priorizando as partes envolvidas no
desastre de Minamata
Pesquisadores da Universidade Kumamoto, ainda na década de 50,
concluíram que os sintomas percebidos entre animais não-humanos e,
posteriormente, entre humanos eram provenientes do que eles chamaram de
“envenenamento por substâncias tóxicas”. A partir desta pesquisa, tornouse possível investigar o envenenamento e, em seguida, relacioná-lo com os
resíduos despejados pela Chisso Corporation nas águas locais. Entretanto,
denunciar publicamente a companhia não foi tarefa fácil, uma vez que a
Chisso Corporation era dirigida por um empregador importante da cidade.
Isso, contudo, não fez com que as pesquisas parassem, mas se
aprofundassem ao ponto da equipe de pesquisa médica ser capaz de
concluir que as mortes estavam sendo causadas por envenenamento de
mercúrio, mediante consumo de peixes e outros alimentos marítimos
contaminados.
A revelação da pesquisa fez com que, por alguns anos, a Chisso
Corporation ocultasse a utilização de mercúrio em sua produção. No
entanto, em 2 de novembro de 1959, um grupo de pescadores locais
destruiu a propriedade da Chisso Corporation, tendo como objetivo atrair a
atenção pública para o assunto. Mesmo assim, foi apenas em 1968 que o
governo japonês reconheceu a fonte da contaminação. Durante esse
período, mais de 900 pessoas morreram devido ao envenenamento por
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mercúrio.

Durante um bom tempo, se discutiu a compensação aos danos gerados
pela Chisso Corporation, embora os novos casos de infecção que apareciam
durante o processo de negociação, que iniciou em 1959, diﬁcultavam ainda
mais o montante e o veredito ﬁnal compensatório. Somente em 1973,
mediado pela agência ambiental japonesa Green Pia Miki, um acordo foi
alcançado. A proposta incluía, em termos gerais, uma compensação baseada
na classiﬁcação da gravidade dos sintomas: pagamentos anuais aos
pacientes – com o propósito de cobrir despesas residenciais – e auxílio para
despesas médicas. O governo japonês também se prontiﬁcou em prover
exames médicos constantes para as pessoas que permaneciam vivendo na
região afetada.
Embora os protestos ambientais tenham contribuído para a
democratização das partes envolvidas no desastre de Minamata, até onde é
possível aﬁrmar que eles livraram o Japão do sistema que primeiro os
oprimiu? Essa questão faz sentido quando observamos que, muito embora
alguns médicos e autoridades governamentais tenham rastreado e,
consequentemente, descoberto que o envenenamento por mercúrio era o
fator que causava a doença de Minamata, nenhuma ação imediata foi
tomada para solucionar um dos problemas centrais: a qualidade de vida da
população da região afetada, da fauna e da ﬂora. Aqui podemos supor que
tal episódio se deu desta forma, pois as principais vítimas dessa
contaminação, ou representavam uma pobre minoria sem voz, poder
político e/ou econômico inﬂuente, ou eram animais não-humanos e a
natureza como um todo. Neste momento do trabalho, ainda não
destacaremos as partes envolvidas que, tampouco após o processo de
compensação das vítimas, foram incluídas como partes interessadas: os
animais não-humanos, a própria baía e os arredores costeiros.
A chamada “conquista” foi alcançada através da evolução dos
sentimentos públicos; o envolvimento da imprensa acabou auxiliando no
processo de democratização, fazendo com que mais pessoas tomassem
conhecimento da doença de Minamata e da poluição gerada.

A questão ambiental e suas possíveis narrativas
Com base nesse caso concreto, passaremos a analisar a forma como as
questões ambientais são apresentadas e como elas podem inﬂuenciar e/ou
determinar um tipo de olhar que nós, seres humanos, e também instituições

políticas locais, regionais e globais construímos sobre as demais formas de
vida que integra a situação, dando ênfase ao aspecto dos sistemas
funcionais que constituem as partes. O antropocentrismo e o ecocentrismo
serão apresentados como vertentes antagônicas que buscam oferecer
diferentes interpretações à relação humano x natureza. O episódio ocorrido
em Minamata, posteriormente tratado por instâncias governamentais e
supranacionais (ONU), atesta a hipótese de que um viés antropocêntrico
legitima o que é reconhecido moral e politicamente como parte integrante
de um debate ambiental. Mais do que isso, o antropocentrismo aliado ao
debate ambiental tem a capacidade de determinar o modo como mapeamos
e pensamos possíveis soluções. Quais as repercussões de um viés
antropocêntrico? O ecocentrismo seria uma alternativa à cilada
antropocêntrica? Ou seria possível uma alternativa mais inclusiva para
pensarmos o debate ambiental?
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O antropocentrismo: o homem como centro moral
O ser humano é, de fato, o animal que mais transforma o seu ambiente.
Esta capacidade humana de interferir no ambiente, de alterá-lo, nós
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chamamos de antropogenia . Este processo de interferência,
transformação e organização gera modus vivendis variados e, com isso,
organizações sociais, políticas e culturais diversas. Dotadas de uma
capacidade imaginativa, as sociedades humanas construíram e permanecem
construindo códigos sociais, políticos e culturais que formam um
emaranhado de representações da realidade, imprimindo “ao meio que
habitam, com base na sua percepção de mundo, toda sorte de
transformações. Tais representações [...] são decisivas para a modelagem do
espaço habitado e a ordenação do tempo social” (WALDMAN, 2006, p. 39
apud ROLLA, 2010, p. 2).
O meio ambiente no qual o ser humano se percebe passa a fazer parte
do conjunto de símbolos que integram essas representações em cada
sociedade e tempo. Toda sociedade cria uma forma de se relacionar com a
natureza, signiﬁcando o meio natural conforme suas concepções e valores,
tal qual aﬁrma Balandier: “Toda sociedade possui uma teoria da natureza
que lhe é própria, que se expressa em suas conﬁgurações intelectuais, senão
igualmente em complexos de símbolos, de instrumentos e de práticas”

(BALANDIER apud ROLLA, 2010, p. 2). Dada essa variedade, a
antropóloga Kay Milton (1996) sinaliza para um problema que afeta
globalmente o debate ecológico, destacando o componente antropológico da
discussão: as diversas experiências de mundo afetam a ecologia também de
forma diferenciada. Milton alerta que é preciso compreender que a
interpretação acerca do que seja a ecologia deve ser pensada dentro de um
contexto especíﬁco; em nosso caso, por exemplo, fruto de uma cultura
ocidentalizada, mas também colonizada e marcada por diversos aspectos da
desigualdade que estruturou as relações estabelecidas neste contexto. Pensar
a ecologia nessa direção, evidencia o problema em tentar propor um
conceito de ecologia enquanto regra, ignorando outras interpretações. Este
modelo, proposto por Milton, nos permite questionar os mecanismos
internacionais que endossam um único modo de compreensão da natureza e
do valor instrumental que destinamos a ela. Aﬁnal, haveria outra forma de
pensar a natureza?
A partir desse alerta, Milton (1996) nos permite pensar e questionar o
modo como a questão ambiental vem sendo apresentada e ﬁnalmente
discutida em diversos âmbitos. Aﬁnal, a ideia de natureza seria fruto de
uma base de valores muito mais profunda, amparada, sobretudo, em
critérios antropocêntricos ocidentalizados, passíveis de questionamento
antropológico e ﬁlosóﬁco. Tais questionamentos poderiam nos levar a
novos caminhos na deﬁnição de meio ambiente, que ﬁnalmente nos
orientaria a uma reconﬁguração de nossas relações com ele. Tais
possibilidades serão apresentadas a seguir. Antes, trataremos de sublinhar
os motivos que nos permitem questionar o antropocentrismo como único
canal de mediação entre os conﬂitos de interesses de animais humanos,
animais não-humanos e a natureza de modo geral.
Em linhas gerais, podemos dizer que a perspectiva antropocêntrica
trata o homem como o centro das discussões morais e políticas. Ou seja,
todas as demais partes envolvidas gravitam ao redor do ser humano,
ganhando mais ou menos importância na medida em que possuem maior ou
menor grau de utilidade e necessidade à vida humana. A pergunta que
lançamos é: por quê?
Aqui se faz necessário destacar que a literatura ﬁlosóﬁca, bem como a
literatura jurídica especializada, durante boa parte da história do
pensamento humano negligenciou indivíduos que, atualmente, se tornaram
sujeitos de direito. O que isso quer dizer? Que, durante muito tempo, boa

parte da produção de conhecimento ignorou elementos fundamentais para
um debate mais amplo e inclusivo. Aos poucos, o debate moral tratou de
sinalizar alguns equívocos básicos que sustentavam os argumentos que
pretendiam deﬁnir aqueles que integravam parte de nossa chamada
“comunidade moral”. É preciso admitir que, se pensarmos na extensão
dessa comunidade, avançamos em alguns aspectos. Por exemplo, passamos
a incluir outros seres humanos até então impedidos de integrar nosso círculo
moral – e, consequentemente, de direitos –, como é o caso de mulheres,
negros e, mais recentemente, ainda de forma tímida, a população
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LGBTQIA+, no Brasil . Tais seres humanos passaram a compor nosso
fórum deliberativo, deixando de ser apenas objetos de nossas considerações
(com mais ou menos destaque) e, aos poucos, ocupando cadeiras de sujeitos
de suas próprias demandas, com suas próprias vozes e experiências. Mas até
onde essa expansão pode ir? Seria ela capaz de ir além do limite focado na
distribuição de direitos aos seres humanos?
De acordo com os defensores da visão antropocêntrica no âmbito do
direito, um bem que não seja vivo, material, assim como uma vida que não
seja humana, poderá ser tutelado pelo direito ambiental na medida em que
for relevante para a garantia de uma sadia qualidade de vida do ser humano,
visto ser este o único animal racional e, por isto, destinatário das normas
jurídicas. Caberia ao homem, portanto, a preservação das espécies,
incluindo a espécie humana (FIORILLO, 2006, p. 16). A ideia de
racionalidade aqui é acionada como um dispositivo não somente de
diferenciação, mas hierarquização. Dele se resulta a ideia de que seres
dotados de racionalidade importam mais do que outros seres vivos e
matéria. Neste sentido, o ser humano seria o único ser competente a ocupar
o lugar de centralidade das discussões morais, uma vez que seria o único ser
a possuir uma característica relevante para as decisões ético-políticas.
Percebe-se, aqui, que o lugar privilegiado destinado aos seres humanos,
descritos como aqueles dotados de um exercício de racionalidade não
encontrado em outras espécies (e tampouco em todos os seres da espécie
humana), produz ao mesmo tempo que se alimenta do que podemos chamar
de ﬁlosoﬁa do especismo (CAVIOLA, L.; EVERETT, J. A. C.; FABER, N.
S., 2018). Neste sentido, o antropocentrismo seria o modelo de pensamento
que sustentaria uma cultura que satisfaz as exigências do especismo. Tais
exigências se resumem na máxima da hierarquização moral, onde seres
humanos ocupam o posto mais alto e demais formas de vida são subjugadas

a suas necessidades e interesses. Assim, o ato de desumanizar seria o
dispositivo aplicado à população humana com a qual se almeja subjugar
moral e politicamente, uma vez que não participar do núcleo rígido da
humanidade implicaria em estar destituído de valor moral no mundo.
Conclui-se desse pensamento um projeto que evidencia a enorme
diﬁculdade que temos de pensar a natureza fora do antropocentrismo. Ou
seja, fora desse emaranhado de ideias que visa a nos comprometer única e
exclusivamente com o grupo bastante seleto de seres humanos dentro de
uma concepção de comunidade moral antropocentrada.
Nesta perspectiva, pensar e estabelecer relações com outras formas de
vida que não sejam antropocentradas implica, muitas vezes, em
antropomorﬁzá-las. Este mecanismo acontece frequentemente com os
animais não-humanos, que participam de forma mais aproximada da vida
cotidiana de seres humanos. Em países como o Brasil, cães e gatos
domesticados que cumprem um determinado valor estético costumam sofrer
os danos dessa projeção. É frequente o uso de determinados produtos em
animais domesticados que não correspondem às reais necessidades dos
mesmos. Exemplo: uso de perfumes. Trata-se, em linhas gerais, de uma
psicologia especista. (CAVIOLA, L.; EVERETT, J. A. C.; FABER, N. S.,
2018). O ser humano, sendo considerado como aquele que carrega
habilidades cognitivas superiores, projeta suas próprias demandas em
alguns animais não-humanos que, longe de terem suas necessidades e
interesses básicos satisfeitos, tornam-se novamente alvo do
antropocentrismo, agora reeditado pelas relações interespécies que
permanecem reféns do especismo encrustado na mentalidade
antropocêntrica. Nesse sentido, nesses casos não encontramos um
rompimento com a lógica antropocêntrica, mas apenas uma forma de
reeditar a violência praticada contra todos os nomeados “outros” que
escapam do padrão orientado pela centralidade moral na humanidade e, em
especial, no elogio à racionalidade. Aﬁnal, mesmo quando alguns animais
não-humanos integram algum domínio de interação com seres humanos,
geralmente são incorporados ainda sob discurso e cultura antropocentrados.
Não à toa, como vimos anteriormente, os casos de prejuízo à saúde que
alarmou a cidade de Minamata quando estavam restritos ao universo dos
animais não-humanos, como o caso dos gatos, não despertou tanto
interesse, atenção e comoção social que quanto nos casos dos seres
humanos. Este exemplo demonstra apenas que a interação social com os

animais não-humanos não evitou que a lógica antropocêntrica e, nesse caso,
o especismo estivessem presentes.
Mas, como bem questiona a ﬁlósofa Maria Clara Dias, a partir da
Perspectiva dos Funcionamentos (PdF) apresentada neste livro, como
poderíamos adotar um princípio moral amparado no critério da
racionalidade se ele mesmo exclui outros seres humanos que jamais
poderão se tornar aptos à realização de tal capacidade? Eis aqui uma tarefa
decisiva: ou passamos a excluir todos os seres incapazes de exercitar a
racionalidade (incluindo alguns seres humanos) ou passamos a procurar
outros critérios que nos façam identiﬁcar uma esfera mais básica que
determine os que estão dentro e/ou fora de nossa comunidade moral.
Esse empenho em direcionar caminhos alternativos ao
antropocentrismo também é um dos esforços mais fundamentais que
compõem a proposta ecocêntrica. Esta perspectiva será apresentada a seguir
com duas ﬁnalidades. Primeiramente, visando demonstrar que é possível
apostar em um caminho que não seja refém dos princípios antropocêntricos;
em segundo lugar, pretendendo ampliar o campo da moralidade a partir de
outro critério, a saber: a vida. Sendo assim, a perspectiva ecocêntrica seria
aquela que passaria a questionar o motivo pelo qual outras formas de vida
não integram o grupo de seres considerados pelas nossas ações e decisões
éticas e políticas.

O ecocentrismo: a vida para além da noção de
humanidade
A visão ecocêntrica pretende defender que demais formas de
organização apresentam um signiﬁcado e entendimento próprios. O meio
ambiente como um todo poderia, neste sentido, ser compreendido como a
expressão da criação, da vida, da natureza ou de um ou mais deuses,
conforme a orientação e cosmovisão adotada. Apesar das distintas bases
que amparam o olhar ecocêntrico, a conformidade entre elas aponta para a
ideia de que nem tudo o que existe pode ser reduzido a sua utilidade pelo
ser humano; haveria, portanto, outras razões que escapam à lógica
antropocêntrica de perceber o mundo (GONÇALVES, 1990), nossa relação
com ele e sua dinâmica. Além disso, observando que o conceito de natureza
atualmente é completamente diferente do conceito formulado em épocas
anteriores, passaríamos a assumir que tal formulação se dá através de um

processo social, historicamente inﬂuenciado e fortemente determinado pelas
relações de poder adversas que compõem o cenário político e econômico de
uma época. Sendo assim, não haveria nada que nos impedisse de ensaiar
uma reformulação do conceito de natureza. A perspectiva ecocêntrica
pretende, de algum modo, refazer nossa compreensão acerca da natureza,
dado que propõe novas bases para a relação que devemos estabelecer com
ela.
A palavra “ecologia” aparece na obra Anthropogénie, de Haeckel, em
1874. Nela, a palavra procurava dar conta de um conjunto de grupos de
indivíduos, de qualquer tipo de organismo que, ocupando uma mesma área,
eram compreendidos como uma comunidade. A comunidade e o ambiente
não-vivo, nesse caso, se articulam, funcionam juntos como um sistema
ecológico ou ecossistema (ANTUNES, 2002, p. 149). Sendo assim, o
conceito de ecossistema apresentado pela perspectiva ecocêntrica permitiria
a superação da concepção centrada no ser humano, alçando a noção de
comunidade a uma unidade complexa com caráter de sistema. Em meio a
este sistema, que segundo Antunes é complexo, todas as partes passam a
ocupar papel preponderante para o bom funcionamento do mesmo. Desse
modo, não somente a ação humana merece destaque, mas fatores abióticos
(ar, água, minerais e energia) e bióticos (plantas, vegetais em geral, os
animais e os microorganismos) compõe nossa compreensão do mundo e de
nós mesmos. Aﬁnal, haveria uma rede que conectaria todas as vidas
partícipes desse mesmo sistema.
Essa perspectiva que, de certa forma, se apresenta como uma
cosmovisão concede um valor próprio à natureza (natureza como ﬁm em si
mesma) e busca ultrapassar as fronteiras da visão antropocêntrica, fazendo
emergir uma nova ética. À natureza é atribuída relevância moral capaz de
fazer com que orientemos nossas ações morais em concordância com suas
necessidades. Aﬁnal, todos os componentes deste sistema possuiriam o
mesmo peso e respeito moral.
A partir dessa dimensão, o ecocentrismo identiﬁcaria um grave
problema moral na visão antropocêntrica: dar ao ser humano um papel de
destaque que se traduz no exercício da dominação da natureza, ignorando o
papel que a mesma exerce para o bom funcionamento do sistema que
também integramos. Dessa mesma lógica de dominação, em função do
lugar de centralidade moral que o antropocentrismo nos oferece,
derivariam, também, várias outras práticas que construíram uma estrutura

de violências: o domínio da civilização ocidental antropocêntrica
(masculinista, sexista, eurocentrada, racista, lgbtfóbica etc.) sobre outras
formas de viver, destacando aqui os povos tradicionais; o poder da força dos
homens sobre a suposta fragilidade das mulheres; a preponderância das
classes mais abastadas sobre as menos favorecidas, entre tantos outros
exemplos. Exposta dessa forma, a crise ambiental ultrapassaria a noção
exclusiva de uma crise ecológica e passaria a ser encarada como uma crise
de valores, uma crise de uma sociedade e sua cosmovisão. O lugar
destinado à natureza, a partir da valorização e centralidade dos seres
humanos, faz emergir as nuances e conexões entre as mais diversas
violências praticadas contra todas e todos aqueles nomeados como “outro”.
Entretanto, é possível se perguntar se a natureza alcançou ao longo da
trajetória das narrativas humanas o lugar de “outro”. Talvez seja possível
suspeitar que nem mesmo a “outridade” tenha sido oferecida à natureza
nesse percurso. Aﬁnal, a história nos mostra como se dá o processo de
objetiﬁcação da natureza, ou seja, como a natureza é tornada mero objeto à
disposição da razão humana pela ciência moderna. (GRÜN, 2006). Desta
objetiﬁcação, nasceria não somente a vontade de dominar como mecanismo
de ocupação de centralidade, mas o próprio domínio. De acordo com crítica
ecocêntrica à lógica antropocêntrica, teríamos sidos impedidos de ouvir a
natureza e o que ela tem a nos dizer.
Segundo Nancy Mangabeira Unger, a perspectiva ecocêntrica surge:
a partir da superação da visão de mundo que tentou reduzir todos os seres à condição de
objetos cujo valor reside no lucro que podem produzir. Essa ética [...] implica uma
mudança radical em nossa maneira de compreender a nossa identidade enquanto
humanos e o nosso lugar no Cosmos, o nosso lugar entre os outros seres. (UNGER,
1991 p. 71).

Ao ecocentrismo, na busca de um ambiente equilibrado, caberia a
tarefa de conscientizar a sociedade sobre o valor intrínseco da natureza. Tal
tarefa deveria ser capaz de demonstrar que, ao contrário de ser um
instrumento para atingir outros ﬁns, a natureza possuiria um valor próprio e,
portanto, mereceria ser pensada a partir desse valor. Mesmo com a
descoberta de novos mecanismos locais, regionais e globais para a
recuperação e proteção do ambiente, o uso dos “bens ambientais” não
poderia ser centrado apenas nos desejos, necessidades e interesses humanos,
e sim na interpretação das demais vidas que compõem e compartilham este
ambiente. Essa mudança de pensamento e atitude afetaria não somente as

bases morais que estão em jogo, mas o modo como as instâncias políticas
perceberiam o meio ambiente. Consequentemente, o conceito de justiça
ambiental adotado local, regional e globalmente deveriam ser revistos e
modiﬁcados, signiﬁcativamente.
Poderíamos, entretanto, questionar até que ponto a noção de vida
aclamada pela visão ecocêntrica nos satisfaz e serve de alicerce
fundamental para embasar a perspectiva ambiental deste debate. Esse
critério não poderia nos levar para outros lugares dos quais aspiramos nos
afastar? Ou seja, estaríamos efetivamente dispostos a focar nosso debate
ético e político no valor da vida? E mais, buscamos defender que toda e
qualquer vida possui o mesmo valor, mesmo quando algumas possuem
características, tal qual a senciência? Por ﬁm, não seria o conceito de vida,
independente dos funcionamentos que integram essa vida, demasiadamente
abstrato para projetarmos um conceito de justiça mais inclusivo?
Ao que parece, a PdF nos oferece a possibilidade de ampliação da
comunidade moral conclamada pelos ecocentristas sem assumir uma
cosmovisão onde a noção de vida deva ser preservada a qualquer custo. Isso
quer dizer que o enfoque dado aos funcionamentos viabiliza uma terceira
via? Até onde a PdF, quando aplicada ao meio ambiente, nos auxilia na
redeﬁnição daquilo que chamamos de justiça ambiental?

Redeﬁnindo a justiça ambiental à luz da Perspectiva
dos Funcionamentos
Quanto mais pesquisamos e compreendemos os fenômenos naturais e
artiﬁciais que marcam os problemas de nossa época, mais percebemos que
uma avaliação fragmentada é empobrecedora. Experimentamos uma época
em que os nossos conhecimentos cientíﬁcos nos dão margem a pensar que
vivenciamos problemas sistêmicos, ou seja, problemas que são interligados
e interdependentes; logo, tratá-los de maneira simplista e isolada seria, na
verdade, ignorar parte fundamental daquilo que os constitui. E, de certa
forma, cometer injustiça.
Enaltecer o caráter sistêmico que assola os problemas ambientais é
buscar evidenciar a necessidade de modiﬁcarmos a faceta pela qual o
problema vem sendo apresentado ao longo da história da humanidade. Na
verdade, trata-se de desmistiﬁcar a história da humanidade e desconstruir o
foco a partir do qual lançamos nosso olhar sobre o mundo. Uma crise de

percepção parece comandar todo o processo de pensamento que determina
uma visão de mundo obsoleta, uma visão inadequada que em um só tempo
é imoral e injusta.
O ecocentrismo, enquanto perspectiva que desmonta um pensamento
antropocêntrico despertou um novo olhar sobre o papel do ser humano no
mundo. O ser humano seria entendido como mais um entre tantos outros
integrantes do meio ambiente. Haveria, segundo esta perspectiva, uma
interrelação de mútua dependência entre seres humanos, não-humanos e
meio ambiente. Neste contexto, notamos que literatura sobre a moralidade e
ﬁlosoﬁa política precisa auxiliar e ser auxiliada no intuito de superar
conceitos que não colaboram para a solução de questões atuais. É preciso
constatar o quão atenta deve estar uma teoria que pretende oferecer uma
nova forma de compreender os tipos de relações estabelecidas entre os seres
humanos 1) individualmente; 2) na relação entre os mesmos; 3) com os
demais seres; e 4) com o espaço onde vivem.
Para tal, destacaremos que a PdF parece oferecer um modelo
cuidadoso e atualizado para este questionamento, capaz de englobar
elementos naturais, artiﬁciais e culturais para um novo tempo, dado que
questiona o modelo tradicional que teorias antropocêntricas e ecocêntricas
não conseguiram ou almejaram superar. Se por um lado o ecocentrismo
aponta para a conexão e interação entre as diversas formas de organização
no ecossistema – composto por fatores bióticos e abióticos –, a PdF, por sua
vez, nos permite lançar um olhar mais apurado sobre elas e também sobre
outros fatores que compõem o que chamamos de comunidade moral e
política.
Com o enfoque nos funcionamentos básicos, somos convocados a
adequar o reconhecimento das características dos sistemas funcionais e
igualmente devemos aprimorar nossa capacidade de reconhecer o dever
correspondente a suas formas de implementação (DIAS, 2014). Neste caso,
o que faria com que convenções globais em torno de desastres ambientais
permanecessem priorizando apenas os interesses de alguns seres humanos,
fortemente comprometidos com fatores econômicos, em detrimento de
outros e demais sistemas envolvidos?
O avanço tecnológico, cientíﬁco e industrial, abraçado por discussões
globais sobre o clima, nas mais diversas instâncias, permanece atendendo às
demandas das necessidades humanas, em detrimento de todos os demais
sistemas que compõe a discussão ambiental. Recentemente, a criação de

células artiﬁciais em laboratório, por exemplo, renovou a esperança da
sociedade em restabelecer um ambiente saudável e equilibrado, sobretudo
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em acidentes com derramamento de óleo ao mar . Ocorre que, mesmo que
se concretize, a natureza continua reduzida a um caráter meramente
instrumental. Não se questiona efetivamente qual o lugar do meio ambiente,
o que ele representa e quais outras espécies interagem e compartilham
conosco esse mesmo lugar, essa mesma pia atmosférica. O que esse modelo
de pensamento desconectado faz é negligenciar a participação de outros
sistemas na avaliação acerca da justiça ambiental. Isto faz com que o
próprio conceito de justiça aliado ao meio ambiente não atenda
efetivamente às necessidades e funcionamentos básicos dos sistemas que
integram este debate. A Convenção de Minamata, organizada pela
Organização das Nações Unidas, também se enquadraria dentro dessa
vertente de pensamento e ação que instrumentaliza o meio ambiente e
outros seres não-humanos em nome da justiça ambiental. Tal concepção
deixa em aberto, inclusive, que interesses difusos, tais como os interesses
econômicos, priorizem e determinem quem são as partes interessadas desta
discussão.
Assumindo a concepção ética e política do enfoque nos
funcionamentos básicos, seríamos capazes de dizer que a Convenção de
Minamata não mobiliza, de fato, todos os aspectos morais relevantes para
que uma justiça ambiental seja pensada e realizada. Isso porque em nenhum
momento do tratado foram sinalizadas as mortes dos animais não-humanos
da baía de Minamata e o dano ambiental (sem menção à utilidade do
mesmo para o homem) como parte da agenda da discussão sobre a poluição
de águas por mercúrio. Uma justiça ambiental, de fato, deveria, a partir do
ponto de vista dos funcionamentos, problematizar a hierarquia moral
oferecida a alguns tipos de sistemas funcionais sobre outros. Nesse caso,
não somente as demandas de alguns seres humanos deveriam ser
consideradas na discussão global sobre o meio ambiente, mas todos os
demais sistemas funcionais afetados efetivamente por este debate e
decisões. O caminho oferecido pela PdF, nesse sentido, nos permite
reavaliar o conceito de justiça ambiental, ampliando sua extensão e
compromisso para a incorporação de todos sistemas funcionais direta e
indiretamente afetados.

Conclusão

Defendendo uma visão bastante diferente do tradicional modelo de
justiça ambiental antropocentrado, qual seja, a de que o ser humano ocupa
um lugar de destaque nas avaliações sobre os desastres ambientais, a PdF
busca compreender as especiﬁcidades envolvidas sem hierarquizá-las.
Rompendo com a percepção de que seres não-humanos e o próprio meio
ambiente são coisas sem consideração moral, a justiça ambiental associada
à PdF eleva o meio ambiente e seres não-humanos à categoria de titulares
de direitos, oferecendo, portanto, uma nova forma de se compreender o
conceito de justiça como um todo. Sendo esta perspectiva uma evidente
ruptura com o paradigma antropocêntrico, uma perspectiva focada nos
funcionamentos também é uma alternativa ao ecocentrismo, uma vez que
não apela para uma simples caracterização da vida, mas entende que são os
sistemas funcionais que precisam ser percebidos moral e politicamente.
Apesar de se aproximar dos teóricos da ecologia profunda, no que diz
respeito a ampliação da comunidade moral, a perspectiva dos
funcionamentos lança um novo olhar sobre as bases morais que sustentam
essa extensão, destacando a importância de se perceber as especiﬁcidades
que compõem essa arena. Com isso, podemos dizer que o enfoque nos
funcionamentos amplia nossa forma de compreender o mundo do qual
fazemos parte, exigindo de nós uma conduta moral mais atenta às variáveis
que integram os diferentes sistemas funcionais do ecossistema. Sendo
assim, tal perspectiva aponta para um remodelamento do conceito de justiça
ambiental atualmente endossado por diversas instâncias políticas que, sob a
bandeira da sustentabilidade e da economia verde, permanecem alocadas
em um pensamento tradicional que impede que nossa comunidade moral
seja ampliada para além do paradigma econômico-antropocêntrico vigente.
A PdF tampouco apela para uma visão transcendental que procura justiﬁcar
o modo pelo qual a comunidade moral merece ser ampliada. Ao contrário,
procura oferecer razões aliadas à produção de um conhecimento constante
do nosso tempo, disposta a reconstruir e ampliar a comunidade moral e
política ao longo da história que estamos ajudando a construir,
coletivamente, ao lado e com diversos sistemas funcionais.
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escreveu que “homens devem saber que do cérebro e apenas do cérebro se alcança nossos
prazeres, alegrias, risadas e brincadeiras, tão bem como nossas tristezas, júbilos e medos”
(BAILEY, 1975, p. 10).

[←25]
Para não comprometer a leitura, tampouco expandir o objetivo dentro deste trabalho,
pretendo me reportar às diversas teorias de identidade de forma bastante geral, já que isso não
comprometerá o argumento que defendo. Quando se ﬁzer necessário, a distinção será
mencionada. Assim, para o objetivo deste capítulo, as teorias da identidade são vistas como a
rígida asserção entre cérebro e mente, e tal como apresentamos, são formas de internalismo.

[←26]
Não defendo o uso constante de medicações ou faço lobby para indústria farmacêutica.
Porém, é necessário compreendermos que existem barreiras estipuladas pela neuroética que
estão desrespeitando diversas condutas tão importantes quanto intervenções cerebrais diretas.

[←27]
À disposição conﬁgura uma categoria de memória. Na literatura da ﬁlosoﬁa da mente,
temos, em resumo, crenças disposicionais, isto é, crenças que estão em uma espécie de banco
de dados, prontas para serem acessadas. Averiguar uma crença disposicional, de que, por
exemplo, ‘Pedro sabe que a capital da França é Paris’, signiﬁca que o indivíduo tem esta
informação à disposição, mas que, não necessariamente, que essa deva ocupar a atenção do
indivíduo todo o tempo.

[←28]
Crenças ocorrentes, por sua vez, são crenças que tomam a atenção (aware) do sujeito. Se
as crenças disposicionais estão “estocadas” em um banco de dados, as crenças ocorrentes são
aquelas que, após acessadas, estão em foco na consciência do sujeito. Isto é, o agente está
ciente delas. Assim, em um segundo passo, quando o sujeito visualiza o endereço, ocupa com
ele sua atenção e se dispõe a ir ao MoMA, o agente passa a apresentar suas crenças ocorrentes.

[←29]
Utilizo cabeça por um recurso estilístico. Mente carrega uma ideia imaterial, bastante
comum ao dualismo de substâncias cartesiano.

[←30]
Para mais detalhes acerca dessa discussão, ver Mochcovitch (2014).

[←31]
As consequências de não atribuirmos ao cérebro todo o controle sobre os comportamentos
do agente podem ser discutidas analogamente no âmbito educacional em Vygostky (1987) e
Émile Jaques-Dalcroze (2014), quando o movimento corporal é incluído de maneira
primordial, no processo de aprendizagem. Talvez aceitar a tese da mente estendida – e, por
consequência, assumir o caderno de Otto como um repositório artiﬁcial de crenças – pareça de
difícil aceitação. Contudo, assumir a manipulação corporal e ambiental como parte do
desenvolvimento de uma tarefa de cunho epistêmico, tal como aprender a linguagem musical,
torne a aceitação da mente estendida uma atitude mais corriqueira e intuitiva.

[←32]
Fonoaudióloga, Neurocientista, Especialista em Transtornos do Desenvolvimento e da
Aprendizagem, Docente de Pós-Graduação em Neurociências, Mestre em Fonoaudiologia
Clínica pela PUC/SP e Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética
Aplicada e Saúde Coletiva/PPGBIOS.

[←33]
Uma ampla abordagem descritiva, interpretativa e crítica dos argumentos sustentados por
alguns dos maiores expoentes do debate entre bioconservadores e transumanistas foi realizada
por Vilaça (2014) em sua tese de doutorado defendida no Instituto de Filosoﬁa e Ciências
Sociais/UFRJ: Melhoramento Humano. Uma reﬂexão crítico-cientíﬁca do debate entre
bioconservadores e transumanistas e uma proposta de normatização de biotecnociência para
ﬁns de melhoramento.

[←34]
Deﬁnição retirada dos seguintes dicionários etimológicos online:
https://www.dicio.com.br/aprimoramento/ e https://dicionariodoaurelio.com/aprimorar

[←35]
Deﬁnição retirada dos seguintes dicionários etimológicos online:
https://www.dicio.com.br/aprimoramento/ e https://dicionariodoaurelio.com/aprimorar

[←36]
Taylor, J. B. A Cientista que Curou seu Próprio Cérebro. Rio de Janeiro: Ed. Ediouro,
2008.

[←37]
Este tema foi amplamente abordado por Costa (2013) em sua tese de doutorado defendida
no Instituto de Filosoﬁa e Ciências Sociais/UFRJ: Deﬁciência Mental: contribuições de uma
perspectiva de justiça centrada nos funcionamentos.

[←38]
Fazemos aqui uma referência geral aos estudos cientíﬁcos da Neurociência abordados nas
publicações de Lent (2000), Lent (2004), Bear (2007), Kandel (2014) e em diversas outras
publicações da área.

[←39]
Aﬁrmação retirada das publicações de Lent (2004), Bear (2007) e Kandel (2014).

[←40]
Esta reﬂexão também foi abordada por ARAÚJO (2017).

[←41]
MAGUIRE et al. London taxi drivers and bus drivers: a structural MRI and
neuropsychological analysis. Hippocampus, n. 16, p. 1091–1101, 2006.

[←42]
A exemplo destes programas temos o programa Fast ForWord da Scientiﬁc Learning cuja
pesquisa é encontrada no https://www.scilearn.com e referida no 3º Capítulo do livro: DOIGE,
N. O cérebro que se transforma: como a neurociência pode curar as pessoas. Rio de Janeiro:
Record, 2011 e o programa Cogmed desenvolvido por neurocientistas na Suécia referido no
https://www.cogmed.com/wp-content/uploads/CogmedClaimsEvidence.pdf.

[←43]
As referências sobre Cognição e Funcionamento Cerebral são retiradas das publicações de
Lent (2000), Lent (2004), Bear (2007) e Kandel (2014).

[←44]
Capítulo previamente publicado na obra A Perspectiva dos Funcionamento. Por uma
abordagem moral mais inclusiva. Rio de Janeiro: Pirilampo, 2015, organizada por Maria
Clara Dias. Direitos cedidos à Dias para publicação na presente obra.

[←45]
Professor associado na Universidade Federal Fluminense, exercendo atividades de
pesquisa, ensino e extensão, no campo da bioética e saúde coletiva. Participa do Programa de
Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS), desenvolvido em
associação ampla com UFF, UFRJ, UERJ, FIOCRUZ, atuando sobretudo no macroprojeto
Direitos Básicos, Justiça Social e Políticas Públicas. Coordena o grupo de pesquisa Bioética,
Justiça e Cuidado, cadastrado no CNPq.

[←46]
Professora titular do departamento de ﬁlosoﬁa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
pesquisadora do CNPq.

[←47]
Capítulo previamente publicado na obra A Perspectiva dos Funcionamento. Por uma
abordagem moral mais inclusiva. Rio de Janeiro: Pirilampo, 2015, organizada por Maria
Clara Dias. Direitos cedidos à Dias para publicação na presente obra.

[←48]
Filósofo e neuropediatra. Professor adjunto de Bioética da UFRJ. Integrante do Programa
de Pós-graduação em Filosoﬁa da UFRJ (PPGF) e Coordenador do Programa de Pósgraduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS) da UFRJ.

[←49]
Paciente acompanhado no Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Relato colhido em vídeo educacional feito pelo
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES), em 1990.

[←50]
Observação digna de nota: é quase prática generalizada que “Severinos” sejam apelidados
de “Bill”, no Brasil. Desconheço o motivo. A importância desta nota é para tranquilizar os que
pudessem ﬁcar preocupados, com justa razão, com uma possível identiﬁcação do indivíduo.

[←51]
“Tratamento” aqui se refere à promoção de funcionamentos básicos no campo da saúde.

[←52]
Síndrome genética em que tecidos como o cérebro, dentre outros, se deterioram por falta
de uma enzima.

[←53]
Outra síndrome genética. Só acomete meninos e cursa com deﬁciência intelectual, até o
presente momento.

[←54]
Por exemplo, etnia ou habitat, dentre outros.

[←55]
Capítulo previamente publicado na obra A Perspectiva dos Funcionamento. Por uma
abordagem moral mais inclusiva. Rio de Janeiro: Pirilampo, 2015, organizada por Maria
Clara Dias. Direitos cedidos à Dias para publicação na presente obra.

[←56]
Professora do departamento de Saúde e Sociedade do Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal Fluminense. Professora permanente do Programa de Pós-Graduação em
Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva - PPGBios.

[←57]
Professora titular do departamento de ﬁlosoﬁa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
pesquisadora do CNPq.

[←58]
Professor associado na Universidade Federal Fluminense, exercendo atividades de
pesquisa, ensino e extensão, no campo da bioética e saúde coletiva. Participa do Programa de
Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS), desenvolvido em
associação ampla com UFF, UFRJ, UERJ, FIOCRUZ, atuando sobretudo no macroprojeto
Direitos Básicos, Justiça Social e Políticas Públicas. Coordena o grupo de pesquisa Bioética,
Justiça e Cuidado, cadastrado no CNPq.

[←59]
Pesquisadora e psicóloga, Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria, Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz. Rua Leopoldo Bulhões.

[←60]
Professora titular do departamento de ﬁlosoﬁa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
pesquisadora do CNPq.

[←61]
A pesquisa quantitativa se deu em 27 países com 729 pessoas com o diagnóstico de
esquizofrenia. Na fase qualitativa, foram selecionados 15 países com 75 entrevistados. O
Brasil fez parte das duas fases.

[←62]
Petição disponível em: <http://www.abrebrasil.org.br/web/index.php/saibamais/noticias/182-sus-mara-gabrilli>. Acesso em: nov. 2014.

[←63]
Capítulo previamente publicado na obra A Perspectiva dos Funcionamento. Por uma
abordagem moral mais inclusiva. Rio de Janeiro: Pirilampo, 2015, organizada por Maria
Clara Dias. Direitos cedidos à Dias para publicação na presente obra.

[←64]
Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1985),
especialização em Administração Hospitalar (1996), mestrado em Enfermagem pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1998), especialização em Bioética (2010) e doutorado
no Programa de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. É membro do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunta da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do departamento de Fundamentos de Enfermagem
e professora do Programa de Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva.
Tem experiência na área de Enfermagem e Bioética, atuando principalmente nos seguintes
temas: sexualidades contranormativa, políticas públicas, bioética e princípio de justiça.

[←65]
Professora titular do departamento de ﬁlosoﬁa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
pesquisadora do CNPq.

[←66]
Professor associado na Universidade Federal Fluminense, exercendo atividades de
pesquisa, ensino e extensão, no campo da bioética e saúde coletiva. Participa do Programa de
Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS), desenvolvido em
associação ampla com UFF, UFRJ, UERJ, FIOCRUZ, atuando sobretudo no macroprojeto
Direitos Básicos, Justiça Social e Políticas Públicas. Coordena o grupo de pesquisa Bioética,
Justiça e Cuidado, cadastrado no CNPq.

[←67]
Nesse estudo será utilizada a terminologia pessoas transexuais e, quando for necessária a
especiﬁcação, serão usados os termos homem transexual e mulher transexual. Segundo
Almeida (2010, p. 120), essa adequação da nomenclatura deve-se ao respeito à maneira como
essas pessoas querem ser reconhecidas: “como mulheres e homens, ainda que tais categorias
possam vir acompanhadas do adjetivo transexual”.

[←68]
Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva
(PPGBIOS), por associação entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Fundação
Oswaldo Cruz, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade Federal
Fluminense. Mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
discutindo a atenção à saúde das mulheres em Belo Horizonte. Especialista em Promoção da
Saúde no contexto da Atenção Primaria à Saúde, pelo Campus Virtual de Salud Pública da
Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba. Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais.

[←69]
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva
/ IESC / UFRJ; com intercâmbio sanduíche na Universidade da Flórida - Levin College of
Law. Mestre em Sociologia e Direito / UFF; advogada com especialização em Direito Público.

[←70]
Doutora em Saúde Pública. Professora Adjunta do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva/
UFRJ; dos Programas de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, e em
Saúde Coletiva /UFRJ. Líder do grupo de pesquisa “Abordagens Críticas e Interdisciplinares
dos Direitos Humanos na Saúde”.

[←71]
Nesse sentido, a visão includente de Dias também considera animais não racionais, meio
ambiente e obras de arte como concernidos morais.

[←72]
Por direitos sociais básicos compreende-se “direitos relacionados à educação, formação
proﬁssional, trabalho etc, (bem) como o direito à alimentação, moradia, assistência médica e a
tudo aquilo que, no decorrer do tempo, puder ser reconhecido como parte integrante da nossa
concepção de vida digna [...] incluem tanto o direito a uma renda mínima, ou seja, bens
materiais, como também a oportunidade de conquistar esses bens” (DIAS, 2016a; p. 81 e 91).

[←73]
Dados apresentados nos autos do Habeas Corpus nº 143.641 em trâmite no Supremo
Tribunal Federal (STF).

[←74]
Para minimizar os danos, o Código de Processo Penal brasileiro passou a prever, a partir de
2016, o direito à prisão domiciliar para as presas provisórias gestantes ou mulheres com ﬁlhos
de até 12 (doze) anos de idade, em consonância com as Regras de Bangkok
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2010) e reivindicações de parcelas do
movimento feminista.

[←75]
Em 09/09/2015, o STF reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” em relação às
condições desumanas do sistema penitenciário brasileiro (Cautelar da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347). Representa a declaração estatal de que a
situação prisional viola a Constituição Federal, notadamente seus direitos fundamentais.

[←76]
Professora de bioética do NUBEA/UFRJ. Pós-doutora pelo PPGF/UFRJ. Doutora e mestra
em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. Especialista em Gênero e sexualidade EGESIMS/UERJ. Licenciada e bacharel em História/UFF. Coordenadora do JUDIPP-NUBEA/UFRJ
e co-coordenadora do Nós: dissidências feministas que publicou o Dossiê sobre lesbocídio no
Brasil: de 2014 até 2017.

[←77]
Graduanda no curso de comunicação social com habilitação em jornalismo pelas
Faculdades Integradas Hélio Alonso - FACHA.

[←78]
Professora doutora de ﬁlosoﬁa, licenciada pela UERJ e mestre e doutora pela UFRJ.
Atualmente, desenvolve atividades de pesquisa e ensino de ﬁlosoﬁa na UFRJ vinculada pelo
PNPD-CAPES. É membro do Núcleo de Ética Aplicada (NEA), do Laboratório de Filosoﬁa e
Gênero da UFRJ e do Laboratório de Ética Ambiental da UFF.

[←79]
De modo resumido, podemos compreender o especismo como um tipo de postura moral
em que os seres são tratados e considerados desde um ponto de vista apenas biológico
hierarquizado.

[←80]
Há uma ironia contraditória no comportamento masculino que imita a postura de macho
dominante, o que o aproximaria da natureza dos demais animais que ele oprime, alegando se
distanciar.

[←81]
Extremamente contaminados por antibióticos e hormônios.

[←82]
O conceito de mais-valia encontra-se na teoria materialista histórica dialética de Karl
Marx. A aplicação da mais-valia aos serviços não remunerados das mulheres, tais como
trabalhos domésticos, a dupla jornada de trabalho, a destinação prioritária ou exclusivamente
feminina dos cuidados aos ﬁlhos e dos cuidados relativos aos mais velhos é um
aprimoramento do conceito realizado pelas teorias feministas.

[←83]
O original para essa citação foi escrito da seguinte forma: It is not enough simply to add
“heterosexism” to the long list of dominations that shape our relations to nature, to pretend
that we can just “add queers and stir” in our formulations of what “oppression” and
“exploitation” mean.

[←84]
Tradução relativa ao original: From Zapatista challengers to the Mexican government, to
Ojibwa defenders of ﬁshing rights, to African-American leaders demanding that banks invest
in their neighbourhoods, to unions trying to organize a Labor Party, to those sheltering
battered women, resistance has many sites and is often speciﬁc to a group without naming or
afﬁrming a group essence. Most of these struggles self-consciously involve issues of cultural
recognition and economic deprivation, but not constituted as totalizing ends. None of them
alone is ‘transformative,’but, if linked together, they can be deeply subversive.

[←85]
Essa questão implica investigar a natureza humana, a qual não é nosso objeto de
investigação nesta oportunidade.

[←86]
Em função disso, alguns desses são declarados “incapazes” legalmente.

[←87]
O nível básico é a educação formal que, no Brasil, se inicia na Educação Infantil e se
alonga por todo o Ensino Fundamental, chegando ao ﬁnal com a conclusão do Ensino Médio,
que antecedem a graduação de Nível Superior, ou terceiro grau. A Educação Básica
corresponde a, pelo menos, doze anos.

[←88]
Este capítulo agrega partes de outros artigos meus sobre a questão animal. Mais
particularmente, a seção sobre Tom Regan é em grande parte retirada do artigo “A libertação
Animal: uma reconstrução ﬁlosóﬁca”, escrito para o livro OLIVEIRA, F. A. G; DIAS, M. C.
(Org.). Ética Animal: um novo tempo. Rio de janeiro: Letras Ilimitadas, 2018.

[←89]
Professora titular do departamento de ﬁlosoﬁa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e
pesquisadora do CNPq.

[←90]
Por pretensão de validade universal, gostaria aqui de entender algo bem menos metafísico
do que a tradição. Trata-se tão somente da pretensão de expansão dos limites da moralidade e
da defesa de uma perspectiva moral comprometida com a inclusão de um número cada vez
mais extenso de indivíduos/grupos.

[←91]
Ver: KANT, I. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werke, Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1968.

[←92]
Sobre as principais críticas ao Utilitarismo, ver: SMART, J. J. C.; WILLIAMS, B.
Utilitarianism, for and against. Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

[←93]
Sobre este tema ver: DIAS, M. C. Sobre Nós: expandindo as fronteiras da moralidade. Rio
de Janeiro: Editora Pirilampo, 2016.

[←94]
Ver: DIAS, M. C. Sobre Nós: expandindo as fronteiras da moralidade. Rio de Janeiro:
Editora Pirilampo, 2016.

[←95]
Sobre este ponto, ver: SINGER, P. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

[←96]
Sobre este ponto, ver: SINGER, P. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

[←97]
Biólogo e doutorando do PPPGBIOS – Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética
Aplicada e Saúde Coletiva.

[←98]
O estudo foi devidamente aprovado pelos comitês de ética e todos os alunos assinaram sua
participação voluntária e consciente.

[←99]
Mestre em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pelo PPGBIOS (2017). Produtora
Cultural da UFRJ.

[←100]
Teoria ética, desenvolvida pelo ﬁlósofo Arne Naess, que defende o “igualitarismo
biosférico”. De acordo com esta perspectiva todos os seres vivos são iguais e possuem valor
independente de sua utilidade para os outros.

[←101]
Método de criação de peixes em tanques integrados ao cultivo de vegetais.

[←102]
Agradeço imensamente à Prof.ª Maria Clara Dias pelo convite. É uma honra poder discutir
sua abordagem e fazer parte deste livro.

[←103]
Capítulo previamente publicado na obra A Perspectiva dos Funcionamento. Por uma
abordagem moral mais inclusiva. Rio de Janeiro: Pirilampo, 2015, organizada por Maria
Clara Dias. Direitos cedidos à Dias para publicação na presente obra.

[←104]
Professor de ﬁlosoﬁa da Universidade Federal Fluminense (UFF); membro do Programa
de Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (PPGBIOS-UFF); professor
colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosoﬁa (PPGF) da UFRJ.

[←105]
Minamata é uma cidade localizada na costa ocidental de Kyushu, no Japão.

[←106]
A Chisso Corporation, primeiramente, abriu uma fábrica de produtos químicos em
Minamata em 1908. Inicialmente, produzindo apenas fertilizantes, a fábrica seguiu expandido
e iniciou a produção de acetileno, acetaldeído, ácido acético, cloreto de vinilo e de octanol,
entre outros. A fábrica de Minamata tornou-se a fábrica mais avançada em todo o Japão, antes
e depois da II Guerra Mundial.

[←107]
Em 1954, em Minamata, uma ilha localizada no sudoeste do Japão, os moradores
começaram a observar um comportamento estranho nos animais, principalmente os gatos que
começavam a ter convulsões e saltar no mar, inicialmente foi chamada de “doença do gato
dançante”. Em 1956, a doença se manifestou no primeiro humano, sendo conhecida como
“Doença de Minamata”, causando convulsões, perda e descontrole das funções motoras. Dois
anos após estudos, concluiu-se que a doença estava relacionada ao envenenamento das águas
com mercúrio e outros metais pesados, infectando peixes e mariscos que eram a principal
fonte de alimentação da população local.

[←108]
O mercúrio e seus compostos podem provocar efeitos sérios à saúde, incluindo danos
neurológicos, renal, pulmonar, além de toxicidade para o desenvolvimento fetal. A toxicologia
deste poluente foi extensivamente revisada pelo brasileiro prof. Fausto Antonio de Azevedo,
em seu livro “Toxicologia do Mercúrio”, referência nacional, cuja importância tende a
aumentar na medida em que se demanda conhecimento sobre os efeitos toxicológicos e
ambientais do poluente na tomada de decisão e deﬁnição de políticas em Saúde Ambiental.

[←109]
Curiosamente, as partes mais interessadas e dispostas a ﬁnanciar o início do projeto para
redução de emissão de mercúrio são os governos da Suíça (país sede da convenção de
Minamata e principal polo das Nações Unidas na Europa), Japão (país onde ocorreu o desastre
de Minamata) e Noruega (que recentemente também enfrentou um problema político
ambiental bastante grave, consequência de poluentes advindos de uma empresa britânica).
Além disso, espera-se da Global Environment Facility uma enorme ajuda, em especial para
incentivar os países em desenvolvimento.

[←110]
Estudos recentes mostram que o armazenamento e o descarte dos resíduos de amálgama
também podem contribuir para a contaminação por mercúrio dos consultórios odontológicos,
das pessoas que neles trabalham, do meio ambiente e, claro, dos pacientes que possuem
obturação feita desse material. Ver: AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE
REGISTRY (ATSDR). Toxicological proﬁle for mercury, U.S. Department of Health and
Human Services, Public Health Service, U.S. Government Printing Ofﬁce, USA, 1999.
Disponível em: <http://www.atsdr.cdc.gov/toxproﬁles/tp46.pdf>. Acesso em: maio 2013.

[←111]
Síndrome neurológica causada por severos sintomas de envenenamento por mercúrio. Os
sintomas incluem distúrbios sensoriais nas mãos e pés, danos à visão e audição, fraqueza e, em
casos extremos, paralisia e morte.

[←112]
Em 2001, uma pesquisa indicou que cerca de dois milhões de pessoas podem ter sido
afetadas por comerem peixes contaminados. Em 2001, foi reconhecido pelo próprio governo
japonês que 2.955 pessoas sofreram da doença de Minamata.

[←113]
Anthropos, termo grego, signiﬁca homem, no sentido de ser humano, homem como
espécie. Centrum, centricum, do latim, signiﬁca o centro, o cêntrico, o centrado. (Dicionário
de Filosoﬁa).

[←114]
Antropogenia: “[...] capacidade humana para alterar ambientes e substâncias [...].”
(WALDMAN, 2006, p. 36).

[←115]
As desigualdades e violências epistêmicas que compõem a estrutura opressiva contra tais
grupos ainda é presente no cotidiano dessa população. Entretanto, busco sinalizar apenas para
a ideia de que o pertencimento ao grupo dos chamados “seres humanos” fez com que essa
população passasse a ser considerada moralmente relevante nos debates acerca de direitos.

[←116]
A bomba-relógio do aquecimento global poderia ser desmontada com o uso das células
artiﬁciais. Para isso, seria necessário desenvolver um genoma que programasse as bactérias a
absorver o dióxido de carbono, responsável pelo aquecimento. Uma possibilidade é que essas
bactérias sejam programadas para quebrar as moléculas de gás carbônico, devolvendo-as ao
ambiente na forma de carbono e oxigênio. Os pesquisadores explicam que as enzimas –
proteínas que aceleram reações químicas – sintéticas poderiam permitir que se apressassem
reações, como a degradação de manchas de óleo no oceano.
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