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RESUMO 

 

 

O presente trabalho aborda a ideia de justiça distributiva dentro do contexto brasileiro de 
combate à pobreza. Nesse sentido, mostra o surgimento da ideia de justiça, desde os sofistas 
até Aristóteles. No que toca à justiça distributiva, revê a contribuição de autores para a 
mudança da compreensão de justiça distributiva, de Aristóteles até John Rawls. Depois, 
demonstra a evolução da concepção de pobreza, esboça a situação do Brasil quanto ao 
fenômeno e ressalta a desigualdade de renda, que indica que no país existe uma grave 
iniquidade na distribuição de recursos sociais. Com base nisso, destaca a estratégia da 
transferência de renda como política pública de combate à pobreza no país, com destaque para 
o Programa Bolsa Família e a resistência de parte da população com relação ao programa. Em 
seguida, dedica atenção ao Plano Brasil sem Miséria e explicita o alargamento das ações do 
estado no combate à pobreza, para além do aspecto da renda. Finalmente, realiza uma 
aproximação entre o combate à pobreza no Brasil e a moderna ideia de justiça distributiva, 
vista especialmente em John Rawls, assim como também relaciona a ótica das capacidades de 
Amartya Sen com a postura do Brasil frente ao fenômeno. Para tanto, no plano metodológico 
lançou-se mão basicamente da revisão de literatura, com o intuito de verificar se a ideia de 
justiça distributiva serve de embasamento para as medidas brasileiras de combate à pobreza. 
Como resultado, identificou-se que a moderna compreensão de justiça distributiva figura 
como um importante aporte teórico para a política de combate à pobreza empreendida no país, 
estando o Estado, com base na justiça distributiva, não só legitimado a promover ações nesse 
sentido, como também a intensificá-las. 
 

Palavras-chave: Justiça Distributiva, Pobreza, Desigualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper approaches the idea of distributive justice in the Brazilian context of combating 
poverty. In this sense, it shows the emergence of the idea of justice, from the Sophists to 
Aristotle. In relation to distributive justice, it reviews the contribution of authors in changing 
the understanding of distributive justice, from Aristotle to John Rawls. Then, it demonstrates 
the evolution of the concept of poverty, outlines the situation of Brazil about the phenomenon 
and highlights the inequality of income, which indicates that in the country there is a serious 
inequity in the distribution of social resources. Based on this, it highlights the strategy of 
transfer income as public policy to combat poverty in the country, with emphasis on the 
"Bolsa Família" program and the resistance of part of the population about the program. After 
that, it devotes attention to the program "Brasil sem Miséria" and explains the widening of the 
state's actions in combating poverty, in addition to the income aspect. Finally, it performs an 
approximation between the fight against poverty in Brazil and the modern idea of distributive 
justice, especially in view of John Rawls, as well as relates the view of Amartya Sen's 
capabilities to the position of Brazil facing the phenomenon. Therefore, a review of the 
literature was performed in order to check whether the idea of distributive justice serves as the 
basis for Brazil's approach to combat poverty. As a result, it was found that the modern 
understanding of distributive justice figure as an important theoretical contribution to the anti-
poverty policy undertaken in the country, being the state, based on distributive justice, 
legitimated not only to promote actions in this regard, but also intensify them. 
 

Keywords: Distributive Justice, Poverty, Inequality. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A concentração de renda e a persistência da situação de pobreza em numerosos 

países de matriz capitalista sugerem que o crescimento econômico não foi capaz de alcançar a 

camada mais desprovida da população, a ponto de, sozinho, promover a superação da 

pobreza. Tempos após o amadurecimento do sistema capitalista e o desenvolvimento de 

diversos estudos e teorias econômicas, a fome, a falta de renda e os acessos a recursos básicos 

ainda são marcantes em boa parte do mundo. Nesse sentido, parece ser exemplificativo no 

Brasil o período correspondente ao final da década de 1960 e início da década de 1970, 

denominado de “Milagre Brasileiro”, que proporcionou taxas de crescimento superiores a 9% 

ao ano sem que fosse alterada a situação de pobreza da população.  

A permanência de elevados percentuais de pobreza, mesmo em situação de 

crescimento econômico, apresenta um forte indicativo de que as possibilidades de o 

crescimento econômico superar isoladamente a pobreza e desigualdade são limitadas1. Para 

além da insuficiência do liberalismo econômico, revela também a existência de uma 

distribuição desigual da renda e acesso às oportunidades sociais.  

Embora rico em recursos naturais e com um Produto Interno Bruto (PIB) 

figurando nas últimas décadas entre os 10 maiores do mundo, o Brasil se mostra um país 

discrepante no que diz respeito à distribuição de seus recursos entre a população. Nesse 

sentido, dados de organismos nacionais e internacionais demonstram a existência de uma 

histórica desigualdade na distribuição de renda no país, o que foi constatado, por exemplo, no 

Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010), que apontou o Brasil com 

o resultado de 0,56 no índice de Gini2, fazendo-o permanecer na lista dos países mais 

desiguais do mundo. Naquele mesmo ano, o Brasil alcançou um PIB de 5,521 trilhões, o que 

significa uma renda per capita anual de R$ 19.882,00 (dezenove mil oitocentos e oitenta e 

dois reais), bem acima da linha da pobreza. 

Essa situação colidente de existência de recursos e permanência da situação de 

pobreza sugere que o problema da pobreza está muito mais ligado à má distribuição dos 

recursos do que a sua insuficiência, o que levou Barros et al. (2000,  p.141) a afirmar: 

1 Essa situação parece ter colocado em xeque a máxima smithiana de que é preciso “primeiro fazer o bolo 
crescer, para depois reparti-lo”. 
2 Esse índice é uma medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor varia de zero (a perfeita igualdade 
até um (a desigualdade máxima). 
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O diagnóstico básico referente à estrutura da pobreza é a de que o Brasil, no limiar 
do século XXI, não é um país pobre, mas um país extremamente injusto e desigual, 
com muitos pobres. A desigualdade encontra-se na origem da pobreza e combatê-la 
torna-se um imperativo.  

 

Diante desse quadro, vários questionamentos foram feitos nos últimos tempos 

com relação ao futuro da humanidade dentro do sistema capitalista de produção, visto como 

um grande gerador de desigualdades. Muito por conta disso, os Estados de economia 

capitalista do século XX acabaram assumindo, não sem questionamentos, uma maior 

responsabilidade no tratamento da pobreza, com a criação de uma série de mecanismos de 

proteção social.  

Particularmente no Brasil, a partir dos anos 2000, foram criados diversos novos 

programas de transferência de renda para alívio da situação de pobreza, como o Bolsa Escola, 

Bolsa Alimentação, Vale Gás e Cartão Alimentação, que em seguida foram unificados no 

Programa Bolsa Família3, que é politicamente considerado um modelo exitoso e acabou se 

tornando exemplo mundial de combate à pobreza. No ano de 2011, o Governo Federal 

ampliou os horizontes de atuação e lançou o Plano Brasil sem Miséria, com o desejo de 

promover a erradicação da pobreza de forma sustentável, por intermédio de um conjunto de 

programas e ações governamentais aliados a outras dimensões além da renda. A garantia de 

renda, capitaneada pelo programa Bolsa Família, é apenas um dos eixos organizadores dos 

programas e ações do Plano Brasil sem Miséria, sendo acompanhado pelo eixo da inclusão 

produtiva – que visa à superação da pobreza pela integração das famílias ao mercado de 

trabalho, seja por meio do emprego, do empreendedorismo, ou pelo cooperativismo; e o da 

garantia de direitos e acesso a serviços. 

Apesar de hoje a pobreza estar aliada a outros fatores além da renda, o programa 

Bolsa Família continua como elemento central na composição das políticas públicas para 

diminuição da pobreza no país, tendo alcançado resultados positivos na redução da pobreza e 

da desigualdade. Portanto, nota-se que nos últimos tempos o governo brasileiro – assim como 

diversos outros países em desenvolvimento – tem mostrado uma grande preocupação com a 

3 Trata-se de um programa não contributivo destinado ao alívio imediato da pobreza através da transferência 
direta de renda, com a atribuição de condicionalidades para ampliar o acesso às áreas da educação, saúde e 
assistência social e, com isso, vencer a pobreza intergeracional. Através dele, todo mês o governo federal 
deposita uma quantia para as famílias assistidas, cujo valor depende do tamanho da família, idade de seus 
membros e renda. Há, ainda, benefícios específicos para famílias com crianças e jovens, gestantes e mães de 
crianças em fase de amamentação. 
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situação da pobreza e demonstrado alguns resultados da canalização de recursos para as 

políticas públicas para controle do fenômeno. 

Ainda assim, apesar da existência de números que lhes são favoráveis, o combate 

à pobreza, sobretudo a questão da transferência de renda, sempre esteve envolto a inúmeras 

críticas e discussões. Com efeito, discurso de cunho político até então persistente por parte 

dos opositores a uma atuação positiva do Estado e uma maior assunção de responsabilidades 

na área social é a afirmação de que programas de tratamento da pobreza de renda são medidas 

assistencialistas e populistas, uma estratégia de governo para se ganhar votos, que a pretexto 

de combater a pobreza ocasiona a perpetuação de uma situação de dependência e de 

manutenção do pobre como tal. Outros ainda veem o fato como um privilégio concedido às 

famílias em situação de pobreza, que de maneira não meritória amealham diretamente parte 

dos recursos públicos de um todo para fazer frente a suas necessidades básicas e particulares. 

Dentro da filosofia política, também há posicionamentos que colocam em xeque 

uma redistribuição de recursos pelo Estado. De tal modo, há alguns autores que sustentam que 

o combate à pobreza por meio de uma distribuição de recursos, como feito pelo programa 

Bolsa Família, atenta contra a liberdade dos indivíduos que não dependem economicamente 

da iniciativa estatal. Robert Nozick (2011), um dos timoneiros da moderna vertente do 

libertarianismo, acredita que as posses dos indivíduos só devem ser revistas (e a transferência 

de renda e demais políticas assistenciais funcionam como um tipo de revisão, de 

redistribuição) caso alguém adquira uma propriedade que não resulte da aplicação da justiça 

na aquisição ou do que ele chama de justiça na transferência. Com base em uma “teoria da 

titularidade”, de inspiração lockeana, credita valor ao direito de propriedade e sustenta que a 

desigualdade de renda é algo natural dentro da sociedade, em vista da liberdade que as 

pessoas gozam de investir o seu dinheiro de acordo com suas concepções de bem. Assim, uma 

intervenção do Estado para promover uma redistribuição dos recursos obtidos de maneira 

justa não deve ser aceita, sob pena inclusive de desmotivar o indivíduo a tornar-se mais 

eficiente. 

De outro lado, há uma vertente liberal igualitária que parece ganhar mais força a 

cada dia e preconiza que essa questão da redistribuição deve e pode ser vista como uma 

questão de justiça. Entende-se, pois, que a justiça é uma virtude que tem caráter político, um 

atributo que se aplica à estrutura de base da sociedade, que deve estar voltada para a 

mitigação das diferenças de classes. É dentro dessa linha de pensamento que se insere a 

atualmente as questões sobre a justiça distributiva, tema-chave do presente trabalho e que 
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pode servir de fundamentação filosófica para as ações de combate à pobreza verificadas no 

país nos últimos anos. Trata-se de tema que vem sendo cada vez mais trabalhado dentro da 

filosofia política moderna, especialmente após a influência de John Rawls, com sua obra Uma 

Teoria da Justiça (1971), que redespertou uma série de discussões sobre o papel do Estado 

frente às mazelas sociais geradas pelo sistema capitalista de produção.  

A justiça distributiva é mesmo um tema contemporâneo, pois muitos autores de 

diversas áreas, como no caso do economista indiano Amartya Sen (2010), gravitam suas 

discussões em torno do desafio da construção de uma sociedade justa, assentada em critérios 

de equidade social, que a torne mais igualitária possível dentro dos limites do sistema 

capitalista. Em outros termos, pode-se dizer que está atualmente em pauta a construção de 

uma sociedade a qual os indivíduos tenham acesso, pelo menos em parte, às riquezas 

produzidas pela sociedade, criando condições para o exercício e ampliação da cidadania. E, 

quanto a esse ponto, a ideia de justiça distributiva, que é central nessas discussões, pode 

fornecer fortes elementos para se justificar um reposicionamento do Estado em prol da 

valorização do homem como homem. 

Muito embora as indagações sobre a justiça distributiva sejam recorrentes na 

atualidade, no que diz respeito ao estado da arte nota-se uma certa oscilação no emprego do 

conceito na literatura. Autores como Fleischacker (2006), por exemplo, atestam que por vezes 

a justiça distributiva é utilizada em um sentido diferente do moderno. Esse autor defende que 

a ideia de justiça distributiva tem bases históricas e remonta a Aristóteles, na Grécia antiga, 

que àquela época já havia tecido uma concepção de justiça distributiva em que defendia a 

necessidade de uma proporcionalidade na distribuição de certos bens do governante para com 

os indivíduos, com a mesma ideia podendo ser vista em seguida em Santo Tomás de Aquino. 

Portanto, observa-se que já àquele tempo se buscava uma ideia de justiça que pudesse ser 

aplicada às estruturas das relações, com o objetivo de torná-las mais amenas. 

Mas, pelo que se depreende do sentido aristotélico, a ideia de justiça não estava 

voltada para a distribuição de bens, quanto menos para uma assunção de responsabilidade 

pelo Estado no combate à pobreza. Somente após a influência de vários autores como, por 

exemplo, Rousseau, Adam Smith e Kant, que prestaram suas contribuições sobretudo para a 

modificação da visão sobre a pobreza, é que a justiça distributiva ganhou os contornos 

modernos, visto principalmente em John Rawls, grande expoente da corrente liberal 

igualitária nestes tempos. 
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Embora existam diferenças entre as concepções e muitos não se refiram à justiça 

distributiva em seu sentido moderno, tem-se que a expressão atualmente designa que as 

instituições da sociedade devem pautar-se pela justiça no estabelecimento de seus princípios, 

de modo que possam promover, dentro da sociedade capitalista, uma distribuição de recursos 

de modo a satisfazer as necessidades de todos. A pobreza, nesse passo, deve ser afastada 

através de melhores critérios – critérios justos - na redistribuição dos recursos existentes. E é 

exatamente isso que, dentro da seara de políticas públicas de combate à pobreza no Brasil, 

pode servir de amparo e justificação das medidas tomadas pelo governo, e até mesmo 

sustentar uma ampliação do espectro de ação governamental, de modo a proporcionar ações 

igualitárias mais latentes no seio da sociedade. 

A partir do exposto, a pergunta que conduzirá a investigação realizada para efeitos 

desta dissertação será: a ideia de justiça distributiva serve de embasamento para as medidas 

brasileiras de combate à pobreza? Ou, de outro modo: o combate à pobreza enquadra-se 

dentro dos critérios de justiça distributiva? Seja em um ou em outro caso, parte-se da 

hipótese que sim, que a justiça distributiva apresenta uma importante e considerável 

fundamentação filosófica para a atuação do Estado na mitigação das diferenças e que 

possibilita, inclusive, o aprofundamento das ações de redistribuição. 

Assim é que, aliado ao objetivo central de demonstrar a justiça distributiva como 

fundamento filosófico para a política brasileira de combate à pobreza, pretende-se ainda, por 

ser necessário à compreensão do termo, realizar um apanhado histórico-conceitual da ideia de 

justiça distributiva, com o intuito de estabelecer as diferenças entre o sentido original e 

moderno do conceito; bem como ressaltar a evolução da ideia de pobreza e da política de 

combate à pobreza empreendida no Brasil pela via da transferência de renda, com destaque 

especial para sua perspectiva distributiva. 

Do ponto de vista metodológico, o trabalho foi desenvolvido basicamente por 

meio de revisão de literatura, com uma abordagem analítico-dedutiva e utilização de fontes 

primárias e secundárias de autores como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Rousseau, 

Adam Smith, Kant, Marx, Jeremy Bentham, John Rawls, Amartya Sen, na reconstrução da 

moderna ideia de justiça distributiva, na análise da modificação da visão da pobreza e na 

aproximação entre a teoria político filosófica e as ações levadas a efeito no Brasil. Também, 

para análise das políticas públicas brasileiras, foram levadas em conta as fontes oficiais, 

fontes estatísticas e estudos de órgãos como Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

(IPEA) e Ministério de Desenvolvimento Social (MDS).  
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Não obstante sejam feitas menções a períodos anteriores, o recorte temporal da 

pesquisa centrará basicamente na política empreendida após 2003, ano de criação do Bolsa 

Família, até o ano de 2014, relativo à última PNAD disponibilizada. As principais categorias 

analíticas implícita e explicitamente contidas na questão de partida da investigação e na 

hipótese de trabalho referidas são: justiça e pobreza. O constructo justiça distributiva será 

considerado para efeitos da discussão a ser travada de acordo com a ideia expressa na obra de 

Rawls (2008), com acréscimos da ótica das capacidades de Sen (2010), não sendo 

desconsiderados os sentidos atribuídos por outros autores, para efeito do estabelecimento das 

diferenças entre os conceitos. Já a pobreza, será vista inicialmente de acordo com os aspectos 

quantitativos exarados, em geral, nos dados públicos, assumindo-se ao fim, com a 

aproximação entre a parte filosófica e política, os fundamentos da ideia seniana de que a 

pobreza está além da questão da renda. 

Dentro desse intuito, o primeiro capítulo mostra o surgimento do conceito de  

justiça e as compreensões de justiça distributiva, a partir de Aristóteles. Começando pela 

influência dos sofistas, trata-se  primeiramente da virada do “milagre grego” e das primeiras 

concepções de justiça, vistas em Sócrates e Platão. Tomando como ponto de partida o 

conceito de justiça distributiva de Aristóteles, demonstra-se que as noções anteriores de 

justiça não tinham como foco a distribuição de bens materiais pelo Estado, mas tão somente 

de dignidades políticas. Para explicitar a mudança na compreensão de justiça distributiva, 

elenca as contribuições de Rousseau, Adam Smith, Kant e Karl Marx. 

No segundo capítulo, são trabalhadas, sob o prisma da distribuição, as três 

principais correntes da filosofia política contemporânea. Primeiramente, é traçado o modo 

como os utilitaristas entendem que a distribuição de recursos deve ocorrer na sociedade. Em 

seguida, chegando a John Rawls, expoente da moderna concepção de justiça distributiva, é 

vista sua repulsa ao ideal utilitarista de distribuição, para depois serem elencados e discutidos 

os pontos fundantes de sua teoria da justiça. Como contraponto, é apresentada a concepção 

divergente vista em Robert Nozick, defensor do libertarianismo. Por fim, a contribuição de 

Amartya Sen é levada a efeito, de modo a evidenciar seus aportes para a discussão a respeito 

da justiça distributiva, no que diz respeito à ampliação das ideias de John Rawls com seu 

entendimento sobre a questão das capacidades. 

Já no terceiro capítulo são examinadas as transformações da concepção de 

pobreza. A situação da pobreza e desigualdade no Brasil são destacadas, de modo a ressaltar a 

injusta distribuição de recursos no país.  Em seguida, são feitas menções aos programas de 
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transferência de renda no país como estratégia para o combate à pobreza. A criação, desenho e 

evoluções do Bolsa Família são enfatizados, assim como as críticas à política de transferência 

de renda e a resistência à redistribuição de recursos. O Plano Brasil sem Miséria é mostrado 

como ampliação da política de combate à pobreza para além da renda, ao passo que articula a 

transferência de renda com outros serviços estatais.  

Já no quarto capítulo, a política de combate à pobreza empreendida no país foi 

aproximada da moderna ideia de justiça distributiva, fruto da evolução do conceito vista nos 

dois primeiros capítulos. Desse modo, a consistência teórica das ações de combate à pobreza é 

vista sob perspectiva de justiça de Rawls, de modo a evidenciar as similitudes entre esta base 

teórica de justiça e a estratégia adotada de combate à pobreza pela transferência de renda. Por 

fim, o Plano Brasil sem Miséria é confrontado com as proposições de Amartya Sen, no intuito 

de aproximar a postura do Brasil com a ótica das capacidades.  

Com base no que foi discutido nesta pesquisa, acredita-se que a moderna 

concepção de justiça distributiva funciona como importante fundamento para a política 

empreendida pelo Brasil no combate à pobreza, não só para que as ações continuem, mas 

também para que elas sejam intensificadas em prol de uma justa distribuição de recursos, que 

amplie a capacidade dos brasileiros para que tenham liberdade para exercer suas concepções 

de vida.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

1. A IDEIA DE JUSTIÇA E A JUSTIÇA DISTRIBUTIVA: gênese e evolução do 

conceito 

 

No presente capítulo é explicitado o surgimento da noção de Justiça a partir da 

influência dos sofistas, passando pelas concepções de Sócrates e Platão. Em seguida, dedica 

atenção às primeiras ideias de justiça distributiva, vista em Aristóteles e, mais adiante, em 

Santo Tomás de Aquino. São trabalhadas, ainda, as contribuições de Rousseau, Adam Smith, 

Kant e Marx para a moderna concepção de justiça distributiva. 

 

 

1.1 A virada do mito a partir dos sofistas 

 

A título de apresentação do contexto do surgimento da noção de justiça e, por 

conseguinte, da justiça distributiva, vale dizer que todo um precedente histórico, ligado a 

lendas, mitos4 e cultos religiosos era o que fundamentava a definição do justo e do injusto 

antes de elaboração de uma concepção filosófica racional da ideia de justiça. A tal período, 

anterior ao século V a.C, convencionou-se chamar de “pré-socrático”, no qual preponderava 

uma preocupação com a cosmologia, natureza e religiosidade. Interessa saber que naquele 

tempo o exercício da filosofia era intimamente ligado às questões da physys, às indagações 

sobre o céu, astros e fenômenos meteorológicos, como também girava em torno da mística, de 

práticas grupais e sabedorias ocultas, em um plano metafísico. Logo, não havia uma 

preocupação com a questão da justiça em um plano racional, como um conteúdo ético. 

Rompendo com esse paradigma,5 por volta de 470 a.C surgiu o movimento 

sofístico, que iniciou uma reorientação do interesse especulativo para as coisas humanas, 

como o comércio, problemas sociais, discussões políticas, dentre outros. O surgimento desse 

movimento não se deu por acaso. Foi fruto, sobretudo, da democratização de Atenas, com a 

renúncia de Péricles ao regime aristocrático e pela abertura das fronteiras gregas ao mundo 

comercial, o que aumentou o fluxo de pessoas e trocas culturais.  

4 A justiça já tinha sido abordada no pensamento grego. O mito falava de Themis, conselheira de Zeus, que gerou 
com ele as Moiras, deusas do Destino. Dentre elas, Diké, a Justiça, que mostrava ao homem o que lhe estava 
destinado, para que sua vida fosse bem articulada. Expressa, com isso, a ideia de justeza, de articulação com o 
todo.  
5 Evidentemente que essa mudança não ocorreu de forma abrupta e constitui-se em um processo da passagem do 
mito, do divino para o racional, com uma série de contribuições de diversos autores e escolas, desde os textos de 
Homero, à escola jônica, escola eleata, pitagórica, e da pluralidade - que se opunham à unidade originária do ser 
(nem o número de Pitágoras, nem a água de Tales, nem a unidade de Parmênedes). (BITTAR, 2005) 
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Os sofistas eram provenientes de diversas partes6 e não somente de Atenas, como 

no caso de Antifonte e Crítias, e notabilizaram-se por encontrar seu público nas multidões e 

nos auditórios. Respondiam a uma necessidade da sociedade de grega e do próprio regime 

democrático de preparo dos jovens e de fornecimento de técnica aos pretendentes de funções 

públicas, bem como de instrumentos oratórios para o cuidado dos próprios negócios e das 

próprias causas.  

Embora não fossem unívocos em seus pensamentos7, os sofistas “convergiam seu 

estudo para um alvo: o homem e seus problemas psicológicos, morais e sociais”. Eles 

ensinavam que cada homem possuía seu modo próprio de ver e de conhecer as coisas, sendo 

bastante exemplificativo, nesse sentido, a passagem atribuída a Protágoras, que diz que “o 

homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são 

enquanto não são". É dentro desse espírito que os sofistas preparavam seus alunos para os 

conflitos de ação ou pensamento dentro da vida social, ensinando-os a criticar e a discutir. 

(BARÃO; DA SILVA, 2007, p. 114) 

Em geral, pode-se dizer que por terem concentrado esforços nas críticas às crenças 

e tradições vigentes, os sofistas eram mais céticos em moral e mais destruidores do que 

construtores de um conteúdo fundamentado. Eles atacavam principalmente o idealismo grego 

e passaram a questionar os fundamentos da lei, pela sua validade e pela definição do que se 

tinha por justiça8 até o momento. Deram início, com sua influência, a uma mudança de 

paradigma, “deslocando o eixo da reflexão filosófica da physis e do cosmos para o homem e 

aquilo que concerne à vida do homem como membro de uma sociedade”. (REALE, 1990, p. 

73). 

Essa contribuição sofista é mesmo importante e digna de ser ressaltada no 

presente trabalho uma vez que com os sofistas a ideia de justiça começou a ser desligada dos 

“poderes ocultos” que até então dominavam o saber filosófico. Nesse sentido, Kaufmann 

(2004, p. 32) destaca a importância da passagem do mythos para o logos: 

 

6 Protágoras, era de Abdera; Górgias,  de  Leontinos; Trasímaco, da Calcedônica; Pródico, de Ceos e Hípias, de 
Élide.  
7 Diversos autores afirmam que a existência de uma escola sofista é falsa, a se destacar: “A afirmação de que os 
sofistas constituem uma escola é falsa. Isso porque as fontes de pesquisa revelam que os sofistas constituíram, no 
máximo, um conjunto de pensadores relativamente contemporâneos, que possuíam afinidades de ideia, conceitos 
e modos de vida.  (BITTAR; ALMEIDA, 2002, p. 56) 
8 Drácon e Sólon, entre os séculos VII e VII a.C, haviam instituído uma espécie de subsunção do homem ao 
estado com a criação das primeiras leis. A princípio com forte ligação com a religião, ao ganharem forma escrita 
as leis passaram a se tornar princípio de conduta, laicizando a dinâmica política, passando para o domínio do 
legislador e depois para o coporo de cidadão o poder de controlar as instituições da pólis. (BITTAR, 2005) 
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Na época arcaica pré-filosófica (antes do século VII a.C.), o homem não se 
questionava sobre a legalidade do que acontece. Sentia-se por isso desamparado à 
mercê dos acontecimentos. A amekhania, o abandono aos poderes ocultos, e uma 
mundividência integralmente mitológica determinavam o seu modo de existir. A 
ciência começou no momento em que se descobriram regularidades [racionais] nos 
acontecimentos do mundo, ela começou com a passagem do mythos para o logos.  

 

Afora a passagem do mythos para o logos, outro aspecto relevante dos sofistas 

relaciona-se à utilização da retórica. Como eles não ensinavam em um local determinado 

(eram conferencistas itinerantes) e abordavam uma série de conhecimentos além da escola 

regular (geometria, física, astronomia, medicina, artes e a filosofia), preocupavam-se bastante 

em manejar minuciosamente as técnicas do discurso, de modo a rapidamente convencer o 

locutor daquilo que estavam falando.  

Bittar e Almeida (2002, p. 59) expõem essa característica, comum aos sofistas: 

“são eles homens dotados de domínio da palavra, e que ensinam a seus auditórios (auditórios 

abertos ou círculos de iniciados) a arte da retórica, com vista no incremento da arte persuasiva 

(peitho)”. Com efeito, ao tempo dos sofistas a praça pública foi povoada por homens 

detentores de técnicas na utilização das palavras e se tornou um espaço de redimensionamento 

do mundo conceitual até então estabelecido. A argumentação, com isso, passou a ser critério 

básico norteador de qualquer decisão e, por consequência, as palavras tornaram-se elemento 

primordial na definição do justo e injusto. (BITTAR, 2005) 

Novamente no que diz respeito à ideia de justiça, outra consequência da mudança 

de eixo provocada pelos sofistas com relação à tradição anterior refere-se à relativização da 

noção de justiça. Os sofistas, como dito, foram radicais opositores da tradição e, como 

salientam Bittar e Almeida (2002), grande parte de seus esforços teóricos e epistemológicos 

recaiu exatamente sobre definições absolutas, conceitos fixos e eternos tidos como 

inabaláveis. No lugar desses, surgira o relativo, o provável, o possível e o convencional. 

Talvez por tal motivo não seja lícito recolher uma ideia de justiça unificada - ou uma unidade 

de justiça - no pensamento dos sofistas, já que as concepções até então existentes foram 

atacadas de várias maneiras. Ainda assim, naquele tempo os conceitos de justiça já estavam 

relativizados e ligados aos problemas do homem.  

Os debates dos sofistas influíram, ainda, na disseminação da ideia de prevalência 

da arbitrariedade da lei (nómos) sobre a natureza das leis (phýsis), em especial para aqueles 

ligados às teses históricas a respeito da evolução do homem. É que a lei era vista como a 

libertação do homem da barbárie, passando o homem – segundo o pensamento dos sofistas - a 

ser princípio e causa de si mesmo, e não a natureza. Destarte, por parte deles havia o 

http://www.infoescola.com/filosofia/sofistas/
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entendimento de que “deliberar sobre qual será o conteúdo das leis (e da Justiça) é atividade 

preponderantemente humana, e nisso não há nenhuma intervenção da natureza, como 

admitido pela tradição literária e filosófica grega”. (BITTAR; ALMEIDA, 2002, p. 61). 

Todavia, apesar de terem prestado importantes contribuições para o pensamento 

grego, os sofistas foram bastante criticados. Não eram, pois, vistos com bons olhos pela 

sociedade pelo fato de serem nômades, desrespeitando o apego à cidade e também por 

defenderem uma liberdade de espírito colidente com a tradição – o que por si só já era de se 

causar certa repulsa. Além do mais, o fato de exigirem uma compensação pecuniária pelos 

seus ensinamentos escandalizava os antigos, já que o conhecimento, até então, era tido como 

fruto de uma desinteressada comunhão espiritual. (REALE, 1990) 

Platão, inclusive, censurou os sofistas por acreditar que eles não podiam explicar 

o que estavam vendendo ou mostrar o seu valor, como no caso dos bens materiais. Também, 

argumentava que ninguém que aceitasse pagamento seria obrigado, como mercador, a vender 

seus artigos a qualquer um que pudesse pagar por eles, considerando Platão que a educação 

superior deveria estar reservada àqueles com inteligência superior, que já avançaram para 

certo ponto de seus estudos, pois tinham abertura intelectual para saborearem o saber9. Neste 

contexto, fortemente marcado por um conhecimento vulgarizado, objeto de interesses e 

mercancia, é que Platão, em seguida, construiu sua especulação filosófica, procedendo a uma 

formulação mais elaborada sobre a questão da justiça, como se verá adiante.  

 

 

1.2 A Justiça em Sócrates e Platão 

 

Não é demais dizer que Sócrates teve sua vivência como obra e seu testemunho 

foi uma grande contribuição para a ética e a filosofia, já que ele não escrevia suas lições, uma 

vez que confiava na vivacidade da palavra, em detrimento da petrificação da escrita. Isto é, 

acreditava no poder da palavra viva e no uso do diálogo e da oralidade dialética. O que se 

conhece de Sócrates, então, é basicamente fruto de uma leitura dos diálogos contidos na obra 

de Platão, sobretudo em Apologia de Sócrates, como também podem ser vistos trechos 

importantes em Ditos e feitos memoráveis de Sócrates, de Xenofonte, e na peça teatral As 

nuvens, de Xenócrates. Nesses diálogos, por vezes extraem-se muito menos respostas e muito 

9 A essa altura, vale o esclarecimento de que a palavra sofista assumiu com um tempo, principalmente após 
Platão, um cunho pejorativo, depreciativo, a designar aquele que não é sábio, mas que pretende ser. 
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mais perguntas. Ainda assim, cabe aqui a sua menção, já que “seu valor é inestimável para a 

histórica da filosofia, sobretudo tendo-se em vista que com Sócrates a filosofia converteu-se 

num éthos”. (BITTAR; ALMEIDA, 2005, p. 66) 

Sócrates possuía um método maiêutico ligado à ironia e ao diálogo, voltado para o 

que ele chamava de “parto das ideias”, inspirado na parturição da vida, já que sua mãe era 

parteira. Daí, a parturição discursiva das ideias era encarada por Sócrates como tarefa 

primordial do filósofo, um método a ser empregado a fim de despertar nas almas o 

conhecimento. Esse método socrático fez da cidade, do convívio, dos hábitos coletivos e das 

atitudes do legislador, objetos para sua filosofia.  

Sócrates, abraçando a herança sofista, fixou seus estudos na problemática do 

homem. Ao indagar sobre a sua a natureza, ou seja, a sua essência, apresentou uma resposta 

precisa: o homem é a sua alma, entendendo por alma a “razão e a sede de nossa atividade 

pensante e eticamente operante”. Assim, cuidar do homem significava para Sócrates cuidar da 

sua essência, sendo a tarefa suprema do educador – tal qual como era - ensinar os homens a 

cuidarem da mais da sua alma do que do corpo. (REALE, 1990, p. 86). 

É interessante, nesse sentido, a seguinte passagem de Sócrates, extraída de Platão 

(2000, p. 82): 

 
Em verdade, com este meu caminhar  não faço outra coisa a não ser convencer-vos, 
jovens e velhos, de que não deveis vos preocupar nem com o corpo, nem com as 
riquezas, nem com qualquer outra coisa antes e mais que com a alma, a fim de que 
ela se torne excelente e muito virtuosa, e de que das riquezas não se origina a 
virtude, mas da virtude se originam as riquezas, e todas as outras coisas que são 
venturas para os homens, tanto para os cidadãos individualmente como para o 
Estado. (PLATÃO, 2004, p. 82). 

 

Com base em tal raciocínio, Sócrates transfere o foco da areté dos bens materiais, 

como riqueza, poder e fama, para os valores da alma, resumidos no “conhecimento”. Assim, 

questões como “O que é a justiça? O que é o bem? O que é a coragem?”, passam a fazer parte 

da temática do pensamento de Sócrates, que pode ser considerado como o fundador da 

filosofia moral e o inspirador dessa corrente de pensamento. Seu ensinamento ético reside, 

basicamente, no conhecimento e na felicidade. Para ele, conhecendo a si mesmo o homem 

conhece melhor o mundo e, com isso, encontra-se apto a enfrentar as forças humanas, a 

controlar os apetites e a buscar a realização do saber, o que o conduz à felicidade.  

Por isso, seu pensamento assume um sentido teleológico, que visa à felicidade 

humana: 
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A filosofia socrática traduz uma ética teleológica, e sua contribuição consiste em 
vislumbrar na felicidade o fim da ação. Essa ética tem por fito a preparação do 
homem para conhecer-se, uma vez que o conhecimento é a base do agir ético só erra 
quem desconhece, de modo que a ignorância é o maior dos males. (BITTAR, 
ALMEIDA, 2002, p. 75) 
 

Sócrates, àquele tempo e ao contrário do relativismo dos sofistas – que 

questionavam as leis e diziam elas serem fruto do interesse do homem - via nas leis um 

instrumento de coesão social, com um fim bem definido, qual seja o bem comum. Entendia, 

então, que a lei interior de cada um (moral) poderia até realizar juízos de valor sobre a justiça 

ou injustiça de uma determinada lei. Mas, esse julgamento não poderia ir além dos limites da 

crítica, a ponto de lesar a legislação ou ocasionar o seu descumprimento. Desse modo, o foro 

interior deveria submeter-se ao exterior, ao benefício da coletividade, já que a ordem 

propiciava o desenvolvimento das potencialidades humanas, ou seja, ao contrário de fomentar 

uma inquietação, tal qual fizeram os sofistas, sua filosofia prima pela submissão, visto que a 

ética do coletivo está acima da ética do indivíduo.  

Especificamente quanto ao conceito de justiça, pode-se atribuir importância de 

Sócrates quando o mesmo leva a origem da virtude (areté) dos bens materiais para o 

comportamento humano. Desse modo, para Sócrates a justiça se concretiza mediante um 

comportamento humano reto, levado a efeito independente de bens materiais ou posição 

social do indivíduo. Dessa forma, o homem não nasce justo, mas se faz justo. E o faz, 

segundo Sócrates, por meio da prática das virtudes, saindo da ignorância que o cerca e 

conhecendo a si mesmo. 

O seu testemunho e exemplo de vida mostraram-se, pois, condizentes com o seu 

pensamento, com a sua ideia de pureza moral. Embora a parcimônia quanto ao entendimento 

sobre a organização social fosse algo marcante no pensamento de Sócrates, durante sua vida 

ele despertou a ira de muitos que interpelara, por meio da aplicação da dialética e da 

agressividade do método maiêutico. Ira essa que não era ignorada pelo filósofo, como se nota 

da seguinte passagem:  

 
Em virtude desta pesquisa, fiz numerosas e perigosíssimas inimizades, e a partir 
destas inimizades surgiram muitas calúnias, e entre as calúnias, a fama de sábio, 
porque, toda vez que participava de uma discussão, as pessoas julgavam que eu 
fosse sábio naqueles assuntos em que somente punha a descoberto a ignorância dos 
demais. (PLATÃO, 2004, p. 73) 

 

Por conta disso, seus inimigos posteriormente sustentaram sua acusação, em 399 
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a.C., perante o tribunal grego dos Heliastas, ao argumento de ser Sócrates um cidadão 

pernicioso aos jovens e aos interesses da pólis. Após elaborar sua própria defesa, Sócrates foi 

condenado a tomar cicuta e, mesmo tendo a oportunidade de fugir, negou o apelo de Críton – 

discípulo que foi ao cárcere e propôs-lhe a evasão da prisão - mostrou resignação e submeteu-

se serenamente à condenação. Afinal, sobrelevando a virtude da coerência, “aquele que havia 

dedicado sua vida à busca da verdade em benefício da pólis e ao cultivo da virtude não podia 

desmentir a própria postura vivenciada com o testemunho de seus discípulos e seguidores”.  

(BITTAR, 2005, p. 76) 

Alguns traços dessa herança ética socrática são notados também em Platão, que 

teve sua iniciação filosófica com o próprio Sócrates, de quem foi aluno por cerca de oito anos. 

Assim, muito do que se vê Platão liga-se ao seu tutor10. A contemporaneidade com Sócrates 

foi mesmo algo louvado por Platão, pelo que se nota da seguinte passagem: “Rendo graças a 

Deus, por ter nascido grego e não bárbaro, livre e não escravo, homem e não mulher; rendo-

as, porém, acima de tudo, por ser contemporâneo de Sócrates”. (DURANT, 1938, p. 33 apud 

BARÃO, 2007) 

Platão, assim como Sócrates, também entendia que o método filosófico deve ser 

marcado pela contraposição. Entretanto, diferente deste, Platão dispensava a agressividade em 

seu método e entendia que se deveria partir de uma primeira premissa e depois ir melhorando 

com a força das críticas. E essas críticas, para Platão, davam-se melhor no diálogo, com o 

conflito de afirmações e negações, exercício o qual foi denominado de dialética. Daí porque 

uma característica marcante de seus escritos é o fato de que eles são apresentados por meio de 

diálogos. 

Especificamente quanto ao conteúdo, percebe-se que Platão trabalha com uma 

orientação ética, que sugere ao homem o desprezo aos prazeres, renúncia às riquezas, honras e 

bens, para a prática da virtude11. Também reconhece a não autossuficiência do homem e, com 

base nisso, argumenta sobre a necessidade da cidade-estado para satisfação das necessidades 

humanas. Desse modo, justifica o Estado como um processo de criação do homem, de 

maneira natural (e não contratual) para suprir as suas próprias deficiências. 

10 A obra de Platão, inclusive, como já dito, é recheada de passagens a respeito de Sócrates. Em uma primeira 
fase, a da jovialidade de seu pensamento, Sócrates aparece de maneira bem evidente, protagonizando os 
diálogos; em uma segunda fase, Platão começa a se distanciar do pensamento de seu mestre, abordando os mais 
diversos campos do pensamento filosófico; e uma terceira fase, a da maturidade, onde Platão faz críticas a sua 
própria teoria e busca elucidar questões deixadas em aberto. 
11 A noção da virtude é algo de fundamental importância para a concepção de justiça defendida por Rawls, já que 
este autor considera a virtude da justiça como a mais importante das virtudes das instituições.  
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A justiça aqui já aparece de maneira mais evidente, tendo sido um tema explorado 

por Platão, especialmente na obra A República. Platão, no segundo livro da República, 

indagou sobre o que é justiça e o que é injustiça, buscando essa compreensão, inicialmente, 

através de diálogos de Sócrates com os sofistas, que entendiam ser a justiça a lei do mais 

forte, o resultado de um acordo entre os homens. Em seguida, Platão recoloca a pergunta em 

outros termos: o que é a justiça e a injustiça em si mesma e como ela se relaciona com a alma 

humana. Para tanto, procede a sua investigação em duas partes, a justiça na pólis e a justiça no 

indivíduo.  

Para Platão, a pólis deveria estar organizada de modo tal que pudesse abarcar em 

seu bojo as diferenças entres os homens. No risco da pólis crescer desmedidamente e 

sucumbir-se diante da cobiça (e não da necessidade) dos homens, ela deveria estar 

harmoniosamente organizada, até mesmo porque, na sua essência, ela não é formada por 

indivíduos semelhantes e iguais, mas por sujeitos dessemelhantes e desiguais. Assim, a cada 

um deveria ser confiada uma responsabilidade perante a pólis, de tal maneira que se pudesse 

visar à felicidade (eudaimonia) como um todo. 

O que se percebe é que Platão defende a ideia de que cada homem deve procurar o 

seu papel, a sua essência, dentro da organização social, de modo a identificar-se com o que há 

de melhor e mais excelente em si. Platão identifica, então, três forças fundamentais da alma: o 

desejo, a energia e razão, sendo que a cada ele atribui uma virtude: no desejo, manifesta-se a 

prudência; na energia, a coragem; na razão, por sua vez, a sabedoria. Neste plano, o indivíduo 

justo seria aquele a quem as três partes da alma e as três virtudes correspondentes relacionam-

se de maneira correta entre si. (FRASER, 2014) 

Essa tripartição da alma, segundo a ideia de Platão, resume-se da seguinte forma 

para Bittar e Almeida (2002, p. 87):  

 
alma logística, correspondendo à parte superior do corpo humano (cabeça), a qual se 
liga a figura do filósofo; alma irascível, correspondendo à parte mediana do corpo 
humano (peito), caracterizada pela coragem como virtude cavalheiresca; alma 
apetitiva, correspondendo à parte inferior do corpo humano (baixo ventre), à qual se 
ligam os artesãos, os comerciantes e o povo.  

 

Chama atenção o fato de que Platão elenca a cada forma de vida dentro da pólis 

uma virtude específica. De tal modo, aos que governam caberia a sophia12, a sabedoria, que 

12 Para Platão o governo deveria ser exercido pelo filósofo, qual seja aquele que contemplou a verdade e a 
justiça. A sua vontade haveria de ser a vontade do Estado, que não necessitaria de leis. Nesse, “estado filosófico” 
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representa o que há de mais excelente no homem e lhe proporciona a compreensão das coisas,  

ponderação nas decisões em nome da coletividade, reflexão, opinião, imaginação. Aos 

defensores, ou seja, aos guerreiros, deveria corresponder a coragem. E aos trabalhadores, 

desprovidos de maiores virtudes, corresponderia a sobriedade. A justiça, por seu turno, 

também era encarada como uma virtude, que dentro do corpo social seria a responsável pela 

boa articulação e harmonia entre as três outras virtudes mencionadas13. 

Nesse sentido, a essência individual tem caráter político na obra de Platão, de tal 

maneira que se preconiza uma sociedade ideal em que os aspectos particulares são levados em 

conta. Destarte, para o estabelecimento de uma harmonia entre as partes (artesãos, guerreiros 

e governantes) cada classe deve cumprir a parte do dever que lhe incumbe e a justiça 

corresponde na implementação de cada função específica, interdependentes, com vista ao 

estabelecimento de um todo orgânico. Ou seja, “uma coletividade somente é justa, quando 

cada um procura cumprir a tarefa que corresponde à sua aptidão dominante.” (HÖFFE, 2003, 

p. 23). 

É elucidativa a seguinte passagem de Bittar e Almeida (2002, p. 88-89): 

 
A ordem política platônica estrutura-se como uma necessidade para realização da 
justiça, um imperativo para o convívio social, onde governados obedecem e 
governantes ordenam. E, nesta ordem, onde uns obedecem e outros ordenam, deve 
haver uma cooperação entre as partes para que se realize a justiça. (...) Nesse 
sentido, a justiça na cidade é a ordem; a desordem é sinônimo de injustiça. A justiça 
é a saúde do corpo social, pois onde cada um cumpre o que lhe é dado fazer, o todo 
beneficia-se dessa complementariedade.  

 

Com efeito, percebe-se que em Platão a justiça no indivíduo e na cidade acabam, 

ao final, coincidindo. No plano individual, revela-se como uma virtude da alma, apta a fazer 

reinar a ordem entre as diversas forças que a constitui. Na cidade, por seu turno, liga-se ao 

estabelecimento da ordem do conjunto, na harmonia entre as suas distintas partes 

constitutivas. 

Embora quase ninguém creia que, hoje em dia, a cidade justa seja tão 

estratificada, com três classes constantes - a governante, a militar e a trabalhadora - cujas 

vidas são tão diferentes, é verdade que muitos filósofos resguardam a ideia platônica de que a 

justiça, longe de ser simplesmente uma virtude dentre outras, desfruta de estatuto especial 

a educação ocupa um papel de destaque, já que a tarefa de governar pressupõe uma capacidade epistêmica 
eminentemente técnica, que demanda uma excelência na formação intelectual e moral do governante.  
13 A justiça funciona, então, como ideia de uma virtude unificadora, com um papel harmonizador.  

                                                                                                                                                                                     



27 

 

como virtude mestra14. (FRASER, 2014) 

Outro ponto de destaque diz respeito à previsão platônica, em A República, de 

uma propriedade comunal para sua classe dirigente, vez que segundo sua opinião a 

propriedade privada gera a dissensão e potencializa os interesses egoístas de cada um. Platão 

também idealiza a erradicação das grandes desigualdades econômicas, como condição para a 

existência de uma boa sociedade, sem a separação da “cidade dos ricos” e da “cidade dos 

pobres”. Todavia, há de se observar em primeiro lugar que a propriedade privada somente é 

abolida entre os governantes, ao passo que a propriedade e suas desigualdades continuarão a 

existir nas classes inferiores.  

Além do mais, a redução das desigualdades é vista não como uma questão de 

justiça em Platão, mas de manutenção da ordem, de harmonia social em prol do melhor 

exercício das virtudes pessoais. A sociedade só é justa quando “dá a cada um o que é seu”, 

quando o encaixa nas castas que lhes são próprias dentro de um rígida hierarquia social. 

Contudo, apesar de serem interessantes suas colocações, não há, portanto, uma obrigação do 

estado platônico de que os governantes tenham de erradicar a pobreza, em virtude de uma 

justiça que seja devida aos pobres. 

Por fim, não obstante esses traços destacados da obra de Platão, é fato que ele 

acabou por produzir condições favoráveis para o desenvolvimento de uma corrente de 

pensamento igualmente incisiva, só que profundamente empírica. Ele abre caminho, então, 

para que Aristóteles, seu grande discípulo, vá além de seu idealismo e construa uma teoria 

sobre a justiça baseada nas experiências, na qual há pela primeira vez a menção ao termo 

justiça distributiva. 

 

 

1.3 A ideia de justiça distributiva em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino 
 

Nascido em Estagira, na Macedônica, Aristóteles mudou-se ainda cedo, com 

dezoito anos, para Atenas, onde se tornou discípulo de Platão. Foi justamente na academia de 

Platão que sua formação filosófica foi consolidada, tendo permanecido permanecido na 

companhia de seu mestre cerca de vinte anos. Mas, como verdadeiro discípulo, pode-se dizer 

que Aristóteles foi além de Platão, repensando-o em inúmeros pontos. (REALE, 1994) 

14 E isso, a nosso ver, é uma importante contribuição platônica para a elaboração da moderna ideia da justiça 
distributiva, já que a justiça assume uma centralidade dentre as demais virtudes. 
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Anos depois da morte de Platão, Aristóteles mudou-se para Assos, na Ásia Menor, 

até que foi chamado pelo Rei Filipe da Macedônica para ser o tutor de seu filho Alexandre 

(Alexandre, o Grande). Quando Alexandre assumiu o trono, expandiu o seu reino rumo ao 

oriente. Neste momento, Aristóteles retorna a Atenas, onde funda a escola do Liceu, local em 

que ministrava suas aulas caminhando, método pelo qual ficou conhecido como peripatético. 

Em sua academia, enfatizava o estudo de diversos campos do saber (política, física, biologia, 

lógica, metafísica)15, além do exercício da filosofia.  

A obra de Aristóteles que mais interessa para o presente trabalho trata-se da Ética 

a Nicômacos, que tem esse título por ter sido fruto de suas aulas a seu filho, de mesmo nome. 

No Livro V da Ética a Nicômacos, Aristóteles trata da dykayosyne (justiça) e da aidikía 

(injustiça) e traça os principais contornos de sua teoria a respeito do assunto. 

Antes de adentrar especificamente nas concepções de justiça trazidas no referido 

livro, vale dizer que Aristóteles também parte de uma ética teleológica, no sentido de que as 

ações humanas são tomadas como tendentes a uma finalidade (thélos). Assim, todos os atos 

levados a efeito pelo homem são voltados para um fim, visando algum bem, na forma como 

colocado por Aristóteles na abertura do primeiro livro de Ética a Nicômacos: “toda arte e toda 

indagação, assim como toda ação e todo propósito, visam a algum bem; por isso foi dito 

acertadamente que o bem é aquilo a que todas as coisas visam”. (ARISTÓTELES, 1985, p. 

17) 

Para o Estagirita, como também Aristóteles era chamado, muito embora haja uma 

diversidade de entendimentos sobre a natureza da felicidade, ela é vista como um fim último, 

um bem supremo a que todos desejam. E o uso da razão, que distingue o homem dos outros 

animais, é a faculdade que guia teleologicamente o indivíduo, como meio para se alcançar o 

bem supremo, a eudaimonia. A felicidade, em seu raciocínio, é a atividade conforme a 

excelência, como se nota na seguinte passagem: 

 
(...) a vida de atividade conforme à excelência é agradável em si, pois o 
prazer é uma disposição da alma, e o agradável para cada pessoa é aquilo que 
se costuma dizer que ela ama; por exemplo, um cavalo dá prazer a um 
apreciador de cavalos, um bom espetáculo a um apreciador de teatro, do 
mesmo modo que atos justos são agradáveis a quem ama a justiça (...) 
(ARISTÓTELES, 1985, p. 26) 

 

15 “Tratou o Estagirita de quase todos os ramos do saber, e muitas ciências pode-se dizer que começaram 
com ele.” (DEL VECCHIO, 2004, p. 24). 
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Aristóteles (1985, p. 33) encara uma bipartição das formas de excelência ao dizer 

que elas são classificadas em excelências intelectuais e morais: “certas formas de excelência 

são intelectuais e outras são morais (a sabedoria, a inteligência e o discernimento são 

intelectuais, e a liberalidade e a moderação, por exemplo, são formas de excelências morais)”. 

Assim, Aristóteles cultua o exercício dessas excelências/virtudes, mas diferente de Platão ele 

aduz que elas não são inatas, naturais, e devem ser trabalhadas pela prática do hábito, o que 

caracteriza o lado empírico de seu pensamento16. De tal modo, o Estagirita entende que a 

excelência intelectual deve-se ao nascimento e, também, à instrução (que requer experiência e 

tempo); e a excelência moral à prática do hábito.  

Nesse passo, “somente a educação ética, ou seja, a criação do hábito do 

comportamento ético, o que se faz com a prática à conduta diuturna do que é deliberado pela 

reta razão à esfera das ações humanas, pode construir o comportamento virtuoso”. Portanto, 

para além de seu mestre, defende que conhecer em abstrato ou teoricamente o conteúdo da 

virtude não basta, sendo de maior valia a prática e realização da virtude17. (BITTAR, 

ALMEIDA, 2002, p. 94) 

Aristóteles  vê o homem como um ser naturalmente político e, com base nisso, 

afirma que ele só consegue exercer suas aptidões dentro Estado – Rawls inspira nessa mesma 

ideia aristotélica, como será visto mais à frente. Dessa forma, entende que só há a realização 

humana quando o homem está em sociedade, já que não consegue viver fora dela, caso em 

que seria um homem extremamente mau ou muito bom, ou subumano ou um super-humano. 

O Estado é considerado por ele como a forma mais elevada da vida comum, voltada para um 

bem, o bem-estar do homem, a eudaimonia daqueles que o integram e de que necessitam 

reciprocamente. Por conseguinte, a pólis figura como elemento basilar para a análise da 

justiça, pois é nele que o homem vive e pratica suas virtudes, dentre elas a justiça. 

No Livro V, dedicado à temática da justiça, Aristóteles entende a justiça como 

uma virtude, na verdade a mais sublime das virtudes.18 Em suas palavras: “a forma perfeita de 

16 “Não é, portanto, nem por natureza nem contrariamente a natureza que as virtudes se geram em nós; antes 
devemos dizer que a natureza nos dá a capacidade de recebê-las, e tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito” 
(ARISTÓTLES, 2002, p. 40-41) 
17 “A discussão da justiça não se destina à especulação ou produção, mas à prática; o conhecimento ético, o 
conhecimento do justo e do injusto, é uma primeira premissa para que a ação se converta em uma ação justa ou 
conforme a justiça, porém, não somente o conhecimento do que seja justo ou injusto faz do indivíduo um ser 
mais ou menos virtuoso, praticamente.” (BITTAR, 2005, p. 107) 
18 Aristóteles cita uma passagem da tragédia Melanipe a Sábia para exemplificar: “nem a estrela verspetina nem 
a matutina é tão maravilhosa” e também cita a passagem proverbial em que se diz que “na justiça se resume toda 
a excelência”. (ARISTÓTELES, 1985, p. 93) 
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excelência moral porque ela é a prática efetiva da excelência moral perfeita. Ela é perfeita 

porque as pessoas que possuem o sentimento de justiça podem praticá-la não somente em 

relação a si mesmas como também em relação ao próximo”. (ARISTÓTELES, 1985, p. 93) 

A imbricação entre a justiça, em seu lado ético, e os conceitos políticos é mesmo 

uma característica da obra de Aristóteles, vez que pelas práticas sociais19 a natureza do 

homem reafirma-se:  

 
(...) os conceitos éticos e políticos, nesta perspectiva filosófica, estão reciprocamente 
condicionados um pelo outro; a imbricação entre ambas as esferas, sejam 
consideradas praticamente em suas consequências e efeitos, sejam consideradas, 
teoricamente, uma política, que trata do bem-estar social e da administração daquilo 
que é comum a todos, uma ética, que pertine, sobretudo ao direcionamento da 
conduta humana, tem por consequência a interação dos conceitos que de sua 
dimensões promanam. (BITTAR, 2005, p. 77) 

 

Pela analogia dos contrários, Aristóteles traça um paralelo entre o injusto e o 

justo: “o termo injusto se aplica tanto às pessoas que infringem a lei quanto às pessoas 

ambiciosas (no sentido de quererem mais do que aquilo a que têm direito) e iníquas, de tal 

forma que as cumpridoras das leis e as pessoas corretas serão justas”. Como esclarecem Bittar 

e Almeida (2002), para Aristóteles aqueles que vão de encontro às leis contrariam a todos que 

são por elas protegidos e beneficiados; já aquele que as segue, serve a todos que por elas são 

protegidos ou beneficiados. Com efeito, há uma crença aristotélica de que as pessoas 

cumpridoras das leis também são justas, em certo sentido, uma vez que os atos estipulados 

pela arte de legislar dão-se em vista da produção e preservação da felicidade dos elementos 

que compõem a comunidade. Isso seria na ótica de Aristóteles o que ele chama de justo total, 

consistente na observância das regras sociais de caráter vinculativo. Trata-se, assim, de um 

conceito de justiça amplo, que é o mais genérico de todos os que serão vistos como 

pertencentes a Aristóteles. Por meio da obediência às leis, os indivíduos relacionam-se 

indiretamente com todos aqueles que compartilham do mesmo meio político.  

Já o justo particular corresponde a uma parte da virtude, referindo-se ao outro de 

maneira singular, no relacionamento direto entre as partes. Seria, pois, uma espécie do justo 

total, já que quem comete um injusto particular não deixa de violar a lei. Essa mesma justiça 

particular é dividia por Aristóteles em dois tipos: a justiça distributiva20 e a corretiva. Seja em 

19 Aqui ressalta-se novamente a característica empirista do pensamento aristotélico. 
20 Aristóteles é o primeiro autor a mencionar o termo justiça distributiva, sendo portanto considerado por muitos 
como o “pai do conceito”. Mas, como se verá adiante, o conceito de justiça distributiva passou por modificações 
de Aristóteles até agora e, hoje, tem outros contornos, diferentes de antes. 
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um ou em outro caso, a justiça como virtude significa estar entre dois extremos, a carência e o 

excesso. Com isso, o justo meio na relação entre os dois extremos é a equilibrada situação dos 

envolvidos, em uma posição média, ou seja em uma igualdade proporcional, ou absoluta. 

Começando pelo segundo tipo, à ideia de justiça corretiva corresponde uma 

proporção aritmética entre os sujeitos envolvidos, em um critério rigorosamente objetivo para 

o restabelecimento do equilíbrio rompido entre particulares que necessitem da aplicação da 

justiça. Destina, então, a ser aplicada nas relações dos indivíduos que se encontram em 

coordenação (e não subordinação), com iguais direitos e em um mesmo plano de igualdade 

relacional. Não há, nesse caso, nenhum critério intermediador da relação para o 

restabelecimento da igualdade anterior. (RADBRUCH, 1997) 

Nesse sentido, tal como dito por Aristóteles, é irrelevante para a justiça corretiva 

se uma pessoa boa lesa uma pessoa má, ou mesmo se uma pessoa má lesa uma pessoa boa, já 

que tais aspectos não são levados em conta para a justiça corretiva. O que é levado em conta, 

na verdade, é somente se uma parte infringiu um dever e a outra sofreu um dano. E o 

reestabelecimento dessas situações de desigualdade há de se dar por intermédio de um juiz, 

sujeito equidistante21 das partes, que recuperará o justo, o meio termo entre o ganho e a perda.  

Dessa forma: 

 
Sendo portanto esta espécie de injustiça uma desigualdade, o juiz tenta restabelecer a 
igualdade, pois também no caso em que a pessoa é ferida e a outra fere, ou uma 
pessoa mata e a outra é morta, o sofrimento e a ação estão mal distribuídos, e o juiz 
tenta igualizar as coisas por meio da penalidade, subtraindo do ofensor o excesso do 
ganho. (ARISTÓTELES, 1985, p. 97) 

 

Já a justiça distributiva, de interesse especial para o presente trabalho, ocorre para 

Aristóteles no momento em que se torna necessária uma atribuição de honras, bens 

pecuniários, cargos, assim como deveres e responsabilidades sociais aos sujeitos pertencentes 

à coletividade. De tal modo, esse tipo de justiça é feita em uma relação público-privada, sendo 

que a justiça radica na ação do governante dirigida a seus governados. (BITTAR, 2005). 

Nas palavras de Aristóteles (1985, p. 95):  

 
Uma das espécies de justiça em sentido estrito é do que é justo na acepção que lhe 
corresponde, é a que se manifesta na distribuição de funções elevadas de governo, 

21 “(...)quanto ocorrem disputas, as pessoas recorrem a um juiz, e ir ao juiz é ir á justiça, porque se quer que o 
juiz seja como se fosse a justiça viva; e elas procuram o juiz no pressuposto de que ele é uma pessoa 
“equidistante”, e em algumas cidades os juízes são chamados de “mediadores”, no pressuposto de que, se as 
pessoas obtêm o meio termo, elas obtêm o que é justo”. (ARISTÓTELES, 1985, p. 98) 
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ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser divididas entre os cidadãos que 
compartilham dos benefícios outorgados pela constituição da cidade, pois em tais 
coisas uma pessoa pode ter uma participação desigual ou igual à de outra pessoa.  

 

A injustiça, nesse caso, é o desigual e corresponde ao recebimento de uma parcela 

menor de benefícios ou uma porção maior de encargos que seriam realmente devidos a cada 

cidadão. Em outras palavras, há injustiça quando pessoas desiguais recebem a mesma quantia 

de encargos e de benesses, ou quando pessoas iguais recebem quantias desiguais de encargos 

e benefícios. Com efeito, obtém-se, segundo Aristóteles, a justiça distributiva por meio de 

uma mediana a ser estabelecida levando em conta os quatro termos da relação, quais sejam os 

dois sujeitos e os dois objetos. 

De tal maneira, se o sujeito A está para o objeto B da mesma forma que o sujeito 

C está para o objeto D, ou seja, se existe uma razão entre um par igual à razão para outro par, 

haverá uma justa distribuição, de modo que A estará para C da mesma forma que B estará 

para D. Mas, o que chama a atenção nessa ideia de justiça distributiva é que para Aristóteles o 

critério empregado na avaliação as pessoas é o mérito individual. Então, ao se promover uma 

distribuição ela será considerada justa se atingir o fim de, guardadas as proporcionalidades, 

dar a cada um aquilo que lhe é devido, de acordo com seus méritos. Logo, pessoas diferentes 

dentro da ideia de justiça distributiva aristotélica não poderão receber os mesmos encargos ou 

ônus e, sim, ser-lhes-ão atribuídas quantidades de bens relativas ao mérito de cada uma delas, 

uma vez que o mérito desiguala-os. Por conseguinte, em cada caso haverá uma razão de 

proporcionalidade, chamada de proporção geométrica, em que o mérito individual, como dito, 

é utilizado como critério para a justa divisão. (ARISTÓTELES, 1985) 

Nesse passo, embora complexa e igualitária, nota-se que a justiça distributiva, 

como primeiramente posta por Aristóteles, prevê uma distribuição dos bens em uma relação 

de subordinação (tipo pólis-cidadão), mas apresenta uma dificuldade na indeterminação de 

qual tipo de mérito será utilizado para a divisão, tanto que o próprio Aristóteles afirma que o 

mérito será variável, de acordo com o tipo de sociedade de que se trata. Exemplifica, nesse 

rumo, dizendo que para os democratas todos os cidadãos nascidos livres são iguais parceiros 

na comunidade, enquanto para os oligarcas os ricos contribuem mais. Deste modo, a 

distribuição de vantagens políticas deve ser mais vantajosa aos homens livres numa 

democracia e aos mais ricos numa oligarquia.  

Ademais, em sede de justiça distributiva salienta-se que Aristóteles jamais 

determinou como deve se dar a distribuição de recursos escassos dentro de uma mesma 

sociedade, até mesmo porque não considerou que a necessidade (pobreza) pudesse ser 
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fundamento para qualquer reivindicação de propriedade – o que já mostra uma distinção com 

a concepção atual de justiça distributiva, como será visto no decorrer do estudo. Também, 

depreende-se que Aristóteles dispõe não só sobre a distribuição do bônus, mas também do 

ônus. Consequentemente, entende que alguns devem ser mais onerados pelo mérito (ou 

demérito) que possuem, o que pode ser questionado sob o ponto de vista da igualdade 

material.  

Além disso, é certo que em sua concepção de justiça distributiva Aristóteles 

credita maior valor à participação política do indivíduo e não trata especificamente do 

atendimento às carências materiais do homem, como Fleischacker (2006, p. 31) deixa claro: 

“o caso de Justiça que Aristóteles mais se preocupa é o de como a participação política (a 

capacidade para votar ou exercer cargos políticos) deve ser distribuída, caso esse em que volta 

a abordar mais tarde, em A Política”.  

É mesmo relevante a consideração feita por Fleischacker (2006, p. 31):  

 
É verdade que ocasionalmente ele menciona o fato de que questões de justiça 
distributiva podem surgir em conexão com a distribuição de bens materiais – 
quando, por exemplo, os sócios de um empreendimento comercial têm de despender 
fundos comuns de maneira proporcional à contribuição de cada um ao 
empreendimento. O que ele não levanta nem mesmo como uma possibilidade é que 
a justiça possa exigir que o Estado organize a estrutura fundamental da posse 
material entre seus cidadãos.  

 

Portanto, o que se percebe de Aristóteles é que ele, de fato, esboçou uma 

concepção de justiça distributiva. Contudo, a sua ideia de justiça distributiva assumiu 

contornos específicos que não a direcionam para a mitigação das diferenças materiais entre as 

pessoas, quanto menos para uma organização do Estado para o combate à pobreza.  

O mesmo caminho parece seguir Santo Tomás de Aquino (1225-1274), filósofo 

ligado à igreja católica, posterior a Aristóteles, que também versou sobre a questão da justiça 

distributiva. Tomás de Aquino encontrou na vida religiosa a base para seu pensamento 

filosófico-teológico, tendo encontrado incentivos para percorrer os caminhos em busca da 

verdade, ora com influências pagãs ora com influências sacerdotais, caso se possa assim dizer. 

De tal maneira, sua filosofia sobre a justiça, assentada especialmente na Summa Theologica, 

está visceralmente influenciada pelas escrituras sagradas e pelo pensamento aristotélico, de 

quem bastante se inspirou. 

O homem para Tomás de Aquino é composto de corpo (corpus) e alma (anima), 

sendo que a matéria perecível contribui para o aperfeiçoamento da alma, de criação divina. E 

é esta alma, a que os animais e vegetais também possuem, que diferencia os seres entre si em 
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uma ordem natural. No caso do homem, este mostra-se em um plano particularizado por 

possuir uma alma intelectual, que o torna capaz de apreender a forma e o fim de suas ações. 

Tomás de Aquino também entende que o homem só aufere conhecimento a partir da 

experiência sensível com as coisas, ou seja, nada está em seu intelecto que primeiro não tenha 

passado pelos seus sentidos. Com isso, eis ai que se parte do material para o abstrato, do 

particular para que se alcance o geral. Contudo, as sensações não se fazem sozinhas. A 

vontade humana move o homem, que deve inteligentemente escolher os meios para o alcance 

dos fins. Diante disso, a atividade ética consiste em, por meio da razão prática, separar o mal e 

executar aquilo que foi escolhido mediante a vontade, mediante os melhores meios possíveis 

para realização do bem.  

Ele emerge o seu conceito de justiça de dentro dos conceitos éticos e, da mesma 

forma como Aristóteles, trata a justiça como uma virtude. Por conseguinte, a justiça é um 

meio entre extremos, a justa medida entre algo que se tem por excesso e a carência. E pode, 

na ótica de Santo Tomás de Aquino, ser conceituada da seguinte forma: “hábito virtuoso, de 

uma reiteração de atos direcionados a um fim e voluntariamente concebidos pela razão 

prática, no qual resida a vontade de dar a cada um o que é seu”. (BITTAR; ALMEIDA, 2002, 

p.216) 

De fato, Tomás de Aquino se apodera da definição de justiça de Aristóteles 

deixando-a quase intacta. Ele faz o contraste da justiça corretiva (chamada por Tomás de 

Aquino de comutativa) com a justiça distributiva e diz que enquanto a primeira corrige erros a 

segunda distribui bens, mencionando, pois, no caso dessa última as diferentes maneiras pelas 

quais as posições políticas são repartidas dentro de regimes aristocráticos, oligárquicos e 

democráticos como exemplo do tipo de questão que envolve a justiça distributiva. 

Novamente, a distribuição segue em Tomás de Aquino uma proporcionalidade geométrica e o 

mérito é levado em conta, como também o principal tipo de distribuição em questão 

relaciona-se com bens políticos e não materiais. E, novamente, “não há sugestão alguma de 

que prover os pobres seja uma questão de justiça distributiva”. (FLEISCHACKER, 2006, p. 

33) 

Não obstante, quanto à justiça comutativa, Tomás de Aquino amplia o seu 

espectro de atuação. Ao passo que para Aristóteles o sujeito que realiza a correção somente 

pode ser o juiz, o sujeito da comutação (troca) pode ser qualquer um que se enquadre em 

determinado tipo de relação social, pois a justiça comutativa é aquela que regula "as trocas 
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que se realizam entre duas pessoas"22. (BARZOTTO, 2003) 

Uma questão que chama atenção em Tomás de Aquino é que ele foi talvez o 

primeiro a elaborar uma rigorosa fundamentação ética sobre a propriedade, voltando seu olhar 

para a dignidade da pessoa e sua liberdade. Para ele a propriedade é condição para o exercício 

da liberdade e funciona como um meio para assegurar a prática das virtudes (da mesma forma 

que, ao revés, prolifera o vício e a corrupção). Seus princípios são aplicados a um caso 

crucial: a situação de miséria extrema, em que se indaga se é lícito furtar sob extraordinária 

necessidade. (JOSAPHAT, 1998, p. 1983) 

Desse modo, responde que:  

 
(...) se a necessidade é de tal modo evidente e urgente, que seja manifesto que 
se deva obviar à instante necessidade com os bens ao nosso alcance, quando 
por exemplo é iminente o perigo para a pessoa e não se pode salvá-la de 
outro modo, então alguém pode licitamente satisfazer à própria utilizando o 
bem de outrem, dele se apoderando manifesta ou ocultamente. E esse ato, em 
sua própria natureza, não é furto ou rapina. (AQUINO, 2005, p 166). 

 

Ou seja, Tomás de Aquino defende que as pessoas podem pleitear como sua a 

propriedade de um bem caso necessitem dele em uma situação na qual se verifica o risco 

iminente. Assim sendo, para ele, somente se justifica um ato contrário à propriedade e à lei se 

o mesmo se fizer necessário à manutenção da vida. Destarte, quando um indivíduo está sob o 

risco de inanição ele pode apanhar frutas em uma árvore próxima independentemente de 

quem seja o dono, já que o alimento de que ele necessita lhe pertence, e não à pessoa que 

ordinariamente se tem por proprietária da coisa.  

Vale observar que, ao conceder a propriedade às pessoas daquilo que 

emergencialmente elas precisam para sobreviver, Aquino coloca o direito de necessidade sob 

a rubrica da justiça comutativa, e não da justiça distributiva. Também, salienta-se a limitação 

desse direito de necessidade, ao passo que a mera situação de faminto, por exemplo, não se 

mostra suficiente, senão quando o perigo seja iminente e a pessoa não possa ser ajudada de 

outro modo. Ademais, percebe-se mesmo que é muito difícil distinguir entre a necessidade 

urgente e a mera fome. Consequentemente, tal como Aquino concebeu o direito à 

22 À guisa de simples ilustração, lembra-se que enquanto as ideias de Tomás de Aquino ligam-se às de 
Aristóteles, as de Santo Agostinho (354-430 d.C) relacionam-se com as de Platão. Nesse passo, Agostinho 
fundamenta seus ensinamentos na noção de redenção das almas, com seu modelo ético embasado em um código 
de referência, que são os textos sagrados. Exsurge em Santo Agostinho a ideia de “dar a cada um o que é seu”, 
virtude que é capaz de manter a ordem. E quebrar a ordem estabelecida é o mesmo que quebrar a ordem de Deus, 
atribuindo algo a quem não é disso merecedor. “A justiça, portanto, tem a ver com a ordem da razão sobre as 
paixões, das virtudes sobre os vícios, de Deus sobre o Homem”. (BITTAR, 2012, p. 259) 
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necessidade, dificilmente se poderia fazer com que esse direito fosse coercitivo e, muito 

menos, institucionalizado23. E essa concepção restritiva do estado de necessidade parece ter 

sempre acompanhado o termo ao longo do tempo até os dias atuais, o que o retira do eixo da 

compreensão da justiça distributiva, como pode ser pensado em uma leitura mais apressada do 

referido autor.  

De qualquer forma, apesar de algumas poucas diferenças quanto à ideia de justiça 

distributiva, Aquino24 introduziu embrionariamente um elemento cristão na sua definição de 

justiça que influenciará, posteriormente, a modificação do conceito de justiça distributiva. 

Esse elemento consiste na consideração da situação de pobreza de alguém que comete furto 

em relação à restituição do objeto furtado, trazendo ao conceito aristotélico de justiça 

elementos cristãos, como a caridade com os pobres e o perdão.25 

 

 

1.4 As contribuições de Rousseau e Adam Smith  

 

A assistência às necessidades da pobreza apareceu, mais adiante, na passagem do 

sec. XVI para o sec. XVII, em uma sociedade já marcada pela influência do pensamento 

cristão e pela evidência das leis de assistências aos pobres, como no caso das poor laws na 

Inglaterra, a partir de 1601, a que se poderia supor fosse uma virada no pensamento sobre a 

justiça distributiva.  

Vale esclarecer, apenas a título de começo de rejeição da ideia, que o pensamento 

cristão daquele tempo parece ter sido decisivo para manutenção desse tipo de assistência 

como algo que gira fora do prisma da ideia de justiça, senão da prática de uma aclamada 

virtude: a caridade26.  

23 Hugo Grócio, que aqui é mencionado a título de ilustração, também abordou a questão da necessidade, 
preocupando-se com os seus estreitos limites, como se depreende da seguinte passagem: “Aquele que é rico será 
culpado de insensibilidade se, para ele próprio conseguir arrancar até o último centavo que lhe é devido, vier a 
destituir um devedor necessitado de todas as suas modestas posses;... no entanto, um credor assim impiedoso não 
faz nada contrário ao seu direito, interpretado de uma forma estrita.” (GRÓCIO, 1925, p. 759 apud 
FLEISCHACKER, 2006, p. 46) 
24 Conforme Fleischacker (2006, p. 33): “Aquino dominou o pensamento político ocidental é o início do século 
XVII, quando a tradição do direito natural foi radicalmente reconcebida por Hugo Grócio”. 
25 Em seu O Direito da Guerra e da Paz, Hugo Grócio de justiça expletiva e atributiva. Aquela tem a finalidade 
de correção, ligada ao direito propriamente dito, um ato moralmente perfeito, típicos dos contratos e acordos. Já 
a justiça atributiva (a que Aristóteles chamava de distributiva), por sua vez, está ligada ao gesto de fazer bem aos 
outros e é vista como uma aptidão, uma potência de agir.  
26 Trata-se de um termo classificado pela doutrina católica como uma das sete virtudes teologais, que deriva do 
latim caritas. Pode ser entendido como um sentimento altruísta de ajuda a alguém sem a pretensão do 
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Profetas hebreus citados na bíblia, como Amós e Isaías, por exemplo, repudiam 

aqueles que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, bem como fazem uma 

conclamação para que os abastados possam distribuir pães aos famintos. A Lei Mosaica, por 

seu turno, estabelece que se deve deixar as bordas dos campos aos pobres, de modo que 

ninguém endureça seu coração, nem feche sua mão ao irmão necessitado, mas em vez disso 

empreste-lhe o que lhe falta, na medida de sua necessidade. Ao mesmo tempo, a Lei Mosaica 

também argumenta que nunca deixará de haver pobres na terra.  

Contudo, deve ficar claro que a ideia de igualdade que é passada nos relatos 

bíblicos, que aqui só serviram de simples exemplificação, não significa uma assunção de 

responsabilidades além do aspecto caritativo do ato. Não se pode dizer, então, que esses textos 

expressem uma ideia de justiça distributiva, ao passo que não caminham no sentido da 

erradicação da pobreza, vez que com relação aos pobres verifica-se que “eles têm um direito à 

subsistência. Mas eles não têm um direito de serem tirados da pobreza”. (FLEISCHACKER, 

2006. p. 61) 

A própria vida de Jesus Cristo, como narrada nos textos bíblicos, não é capaz de 

revelar o contrário. Ele se cercou de pessoas pobres e alguns de seus apóstolos viviam em 

comunidades nas quais não faziam uso da propriedade privada, já que os bens materiais 

careciam de importância e, por vezes, eram colocados como uma distração à devoção 

espiritual. O pensamento estava voltado para a prática das boas ações, o agradar a Deus, 

evitando a cobiça que afasta o homem de suas questões materiais.  

Com base nesses pressupostos e também ainda sob a influência do pensamento de 

São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, a Igreja mantinha, para além da caridade privada 

praticada pelo indivíduo, um sistema de assistências aos pobres, em que as caridades eram 

desembolsadas em ocasiões significativas para uma determinada igreja ou ordem, com a alma 

dos doadores ocupando mais as atenções do que a necessidade dos beneficiados, como no 

caso das poor laws, que serão melhor detalhadas mais adiante.  

De toda forma, a menção aqui se faz oportuna para dizer que a atitude inglesa de 

assistência as pobres não estava embasada em critérios de justiça. Pelo contrário, havia um 

claro interesse político-econômico na assistência inglesa aos pobres. De um lado, funcionava 

como uma tentativa de controlar a igreja. De outro, como o auxílio sempre foi posto com 

severas penalidades para pessoas saudáveis que procurava ajuda em vez de trabalhar, figurava 

recebimento de recompensa. Essa “lei do amor” é expressa no pensamento cristão do “amar o outro como a si 
mesmo”.  
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tanto como uma tentativa de ajudá-los rumo ao labor, quanto de controlá-los.  

Somente no século XVIII é que se nota uma mudança de postura nas atitudes em 

relação aos pobres, já que ainda no início desse século o pobre era visto em uma posição 

inferior ao rico na pirâmide social. Nesse sentido, autores como Jean-Jaques Rousseau, Adam 

Smith e Imannuel Kant foram essenciais para que mais tarde o Estado pudesse assumir uma 

responsabilidade perante pobreza. A partir desse momento é que se começou a formação do 

moderno conceito de justiça distributiva. Tanto que, já no final do século podia-se perceber, 

ainda que de maneira não difundida, uma “crença segundo a qual o Estado pode, e deve, tirar 

as pessoas da pobreza, e que ninguém merece, e nem precisa, ser pobre, e que, em vista disso, 

é uma tarefa do Estado, pelo menos em parte, distribuir ou redistribuir bens”. 

(FLEISCHACKER, 2006, p. 80) 

Para o estabelecimento dessa nova ideia, Jean-Jacques Rousseau prestou 

importante contribuição. Ao contrário de buscar uma solução dos problemas sociais na 

religião ou filosofia, que poderia trazer uma resignação sobre os fardos que pesam sobre a 

pobreza, ele creditou à política o papel de protagonista da gerência da vida humana em 

sociedade.  

Já em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens, Rousseau cita as bases sobre as quais se firma o processo gerador das desigualdades 

sociais e morais entre os seres humanos e coloca sob suspeita o progresso da humanidade. A 

sociedade é vista como a responsável por todo e qualquer mal, desde o ciúme erótico até as 

mortes em terremotos, já que se as pessoas não vivessem perto uma das outras os danos 

seriam potencialmente menores. No mesmo texto, ele apresenta a instituição da propriedade 

como a fonte da pobreza, da opressão, dos crimes e das guerras. Entretanto, não afirma que a 

propriedade, ou a desigualdade que a ela acompanha, são injustas. (MAFFETTONE; VECA, 

2005) 

Essa ênfase dada aos custos da sociedade deve ser entendida como uma maneira 

encontrada por Rousseau para que ela seja repensada, uma vez que, se a sociedade era a causa 

do mal, também deveria ser capaz de curar a maioria dos males humanos27. Em outras 

palavras, para Rousseau os problemas da sociedade podem ser solucionados pela própria 

sociedade. E um Estado bom seria, para ele, um estado democrático de cidadãos conscientes, 

27 “Os problemas da sociedade, para Rousseau, podem ser solucionados pela sociedade; os males que 
ocasionamos a nós mesmos tem uma cura homeopática”. (FLEISCHACKER, 2006, p. 85) 
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“feitos homens28”, capazes de juntos superarem praticamente todos os males.  

Rousseau, em sua obra, demonstra uma preocupação com a pobreza, com a 

condição dos pobres. A desigualdade extrema entre ricos e pobres proporciona àqueles um 

demasiado poder em relação à criação das leis, por meio da influência exercida sobre a 

parcela pobre da sociedade, o que é causa de hostilidade entre os dois grupos. A riqueza é 

tida como geradora de vaidade, e a desigualdade é a causa da inveja e do ódio. Assim, para 

Rousseau, o governo ideal deve proteger os pobres contra a tirania dos ricos, de modo a  

impossibilitar a desigualdade extrema de fortunas.  

Mas, o foco de Rousseau nesse caso de afastamento da extrema pobreza não gira, 

mesmo, em torno de indagações sobre justiça. Na verdade, ele se preocupa com a 

desigualdade e pobreza extremas, visto que afetam a política, na condição do indivíduo como 

cidadão, motivo pelo qual as medidas distributivas podem ser vistas apenas em segundo 

plano, no ponto de vista republicano de que uma grande desigualdade corrompe a política.  

De toda forma, pode-se dizer que Rousseau difere da doutrina cristã e de seus 

demais predecessores por reconhecer a solução para injustiças sofridas pelos pobres em uma 

reforma da esfera política, ao contrário de realizar admoestações aos poderosos ou de exigir 

apenas uma administração mais equitativa das leis já existentes. Trata-se de uma contribuição 

que bastante ajudou na difusão da crença, para o sentido moderno de justiça distributiva, de 

que os males podem ser superados e de que cabe às entidades políticas, acima de tudo, 

realizar essa tarefa. Afora isso, a questão da liberdade e igualdade29 figura como uma 

importante tônica na obra de Rousseau, sempre tendo tem vista que ele dedica sua atenção aos 

pobres como cidadãos e não como simples seres humanos. 

Adam Smith, contemporâneo de Rousseau, fez em sua obra algumas 

recomendações distributivas, ligadas à ideia de tributação dos ricos com taxas mais elevadas 

que as dos pobres, em uma proporcionalidade maior que a destes últimos; e ao emprego de 

recursos públicos para benefícios sobretudo dos pobres, como no caso em que ele sugere que 

o Estado tome iniciativas para garantir que os trabalhadores tenham uma educação que lhes dê 

capacidade de julgamento moral e político. Porém, essas são as poucas medidas positivas 

apresentadas pelo autor com relação à pobreza, já que a maior contribuição de Adam Smith dá-

28 Em O Contrato Social, Rousseau encoraja os Estados a ensinar a virtude, a “fazer homens... se o que se quer é 
comandar homens”.  
29 Segundo seu pensamento, “um sistema equitativo de justiça só pode emergir em uma sociedade política 
democrática, na qual o próprio processo de elaboração de leis reflete a igualdade de todos os cidadãos”. 
(FLEISCHACKER, 2006, p. 89) 
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se na sugestão de remoção dos obstáculos existentes entre ricos e pobres na sociedade. 

Ainda assim, embora suas propostas positivas possam parecer um tanto quanto 

modestas, vale a lembrança de que Adam Smith escrevia em uma época que havia uma forte 

corrente que sustentava que era preciso que os pobres fossem mantidos pobres, caso contrário 

não trabalhariam. Daí acreditava-se que somente a necessidade faria com que essa parcela da 

população fugisse da indolência, do desperdício do tempo com bebida e depravação. Desse 

modo, atesta Fleischacker (2006, p. 94) que “propor quaisquer programas governamentais que 

permitissem que os salários se elevassem e as pessoas pobres aspirassem aos bens e à 

educação das classes média e alta seria nadar fortemente contra a corrente”. 

O que é mais relevante em Adam Smith – e esta parece ser sua mais efetiva 

contribuição para o tema - é que ele relacionou os danos que a pobreza causa à vida privada 

dos pobres e emprestou-lhes certa dignidade em seu pensamento, chamando a atenção para o 

fato de que são seres humanos e, como tais, teriam direito a uma vida melhor. É, pois, 

exemplificativa a seguinte passagem em que o autor refere-se às camadas financeiramente 

mais baixas da população:  

 
Os criados, os trabalhadores e os operários das diferentes profissões constituem a 
maior parte da população de qualquer sociedade política. Mas aquilo que melhora as 
condições em que se encontra essa maior parte da população nunca pode ser 
considerado como inconveniente para a sociedade. Nenhuma sociedade pode 
florescer e ser feliz se a maior parte dos seus elementos for pobre e miserável. É 
apenas justo que aqueles que alimentam, vestem e alojam a totalidade da população 
sejam recompensados de tal modo que possam também estar razoavelmente 
alimentados, vestidos e alojados. (SMITH, 1979, p.66) 

 

Com base nesse posicionamento, Adam Smith foi um adversário que negou a 

ideia de que os pobres, em algum sentido, são inferiores aos ricos e acabou, quase que 

sozinho, mudando as atitudes que subscreviam as políticas restritivas e depreciadoras pela 

quais os pobres era mantidos pobres. Seus predecessores, de maneira geral, viam a questão da 

pobreza como o problema de como lidar com os vícios e criminalidade das classes inferiores 

e, pelo menos até o final do século XVIII ainda era considerável a crença de que Deus havia 

ordenado uma organização hierárquica da sociedade com pessoas virtuosas ocupando as 

posições de riqueza e poder e os pobres e inferiores ocupando as posições mais baixas.   

Fleischacker (2006, p. 96), ao dissertar sobre a contribuição de Adam Smith para 

a moderna ideia de justiça distributiva, elenca uma série de passagens atribuídas ao autor que 

enfatizam essa sua visão dos pobres, infra:  
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Àqueles que reclamam que os pobres são naturalmente indolentes, Smith declara 
que, ao contrário, eles são bastante dados à sobrecarrega de trabalho. Àqueles que 
viam na indulgência à bebida um vício característico das pessoas pobres – e havia 
legiões deles, mesmo entre os defensores dos pobres – Smith responde que o homem 
é um animal ansioso e precisa ter suas preocupações afastadas por alguma coisa que 
possa regozijar seus espíritos. Àqueles que reclamavam que os pobres estavam 
simulando as maneiras de seus superiores e que achavam que, em nome da 
hierarquia social natural, deveria-se impedi-los de comprar bens luxuosos, Smith diz 
que é mera equidade para com os estratos mais baixos da sociedade que eles tenham 
uma boa participação nos alimentos, roupas e morais que eles próprios produzem. E 
àqueles que declaravam estar protegendo os pobres de sua própria prodigalidade, ele 
diz que é a maior impertinência e presunção em reis e ministros pretender zelar pela 
economia das pessoas privadas.  

 

Desse modo, Adam Smith apresenta um notável retrato dignificador dos pobres, 

que fazem escolhas que em tudo são respeitáveis quanto seus superiores sociais. Ele conclama 

seus leitores a ver o pobre como seres humanos iguais aos outros, em inteligência, virtude, 

ambição e interesses e, por essa razão, iguais em direitos e dignidade. Com efeito, a 

possibilidade de que as pessoas pudessem ter um direito de não serem pobres, de que o Estado 

devesse empenhar-se na abolição da pobreza só pôde ser aberta em virtude da substituição da 

concepção, em muito provocada pela influência de Smith, de que a pobreza estava associada a 

uma diferença entre tipos de pessoas, e não apenas a uma diferença de fortuna. 

 

 

1.5 Kant e o valor igual dos homens  

 

Outro pensador importante para a fundamentação do conceito moderno de 

justiça distributiva é Immanuel Kant. Embora ele não tenha dedicado tantos esforços à 

política, tanto quanto à epistemologia, à filosofia moral e à estética, foi o primeiro grande 

pensador a defender explicitamente que o auxílio aos pobres deve ser um assunto para o 

Estado e não uma obrigação privada.  

Importa, inicialmente, considerar que Kant possui uma ética revolucionária, que 

foge à linha teleológica e inaugura um conjunto de preocupações muito peculiares, vistas 

principalmente em suas obras Fundamentação da metafísica dos costumes, A crítica da razão 

pura e em A crítica da razão prática. Uma inquietação deste pensador diz respeito ao que ele 

relata como sendo a insuficiência do sistema racional para a resolução do conflito ético 

humano, bem como, de outro lado, a visão de que não é na experiência sensível que 

encontrará o elemento que garanta a felicidade e a realização ética. Ocupa-se, portanto, de 

fundamentar a prática moral, não na pura experiência, mas sim em uma regra moral definida 
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aprioristicamente em nome da pura razão humana. (BITTAR, 2012) 

Quer-se garantir, assim, a igualdade humana mediante uma lei moral universal, 

que se expressa por meio de uma máxima para ações desligadas de qualquer propósito, 

subsistente por si e em si e que não deriva da experiência. Trata-se do chamado imperativo 

categórico, a que os homens se vinculam pela razão e que foi expresso da seguinte maneira: 

“age só segundo máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei 

universal”. (KANT, 2004, p.51) 

Já para o caso de se ter em vista a realização de certos desejos relevantes, o que 

guiará o sujeito para Kant passa a ser um imperativo hipotético, que incide sobre a conduta 

como uma condição para que ela seja moralmente boa em vista daquele fim almejado, ou seja, 

o imperativo hipotético funciona como uma espécie de guia para o homem nas sendas 

práticas30. (SALGADO, 2012) 

Segundo Kant, todos os homens estão dotados dos imperativos, segundo os quais  

deverão conduzir suas condutas. Isso é visto por ele como uma realidade palpável para 

intelectuais e não intelectuais, para pobres e ricos, para homens de irrisórias condições sociais 

e profissionais. Há, portanto, um valor igual entre os homens, independentemente de sua 

posição na sociedade. 

No aspecto político, Kant demonstrou um interesse limitado e descontínuo. Por 

causa disso, grande parte do que escreveu sobre a pobreza e o Estado está espalhada em 

alguns textos menos conhecidos e é acompanhados de argumentos não tão consistentes quanto 

suas teses epistemológicas e morais.  

Curiosamente, Kant tinha uma concepção peculiarmente forte sobre os direitos de 

propriedade, para o qual a justificação da propriedade não permitiria a abertura de exceções. 

Assim, o direito à propriedade deveria ser garantido contra todos os possíveis reclamantes, em 

todas as situações. Esse fato mostra uma aversão de Kant ao direito de necessidade e, embora 

ele considere ser impossível deter alguém que precise violar a ordem para conseguir 

sobreviver, sustenta, ainda assim, que tais violações são injustas e devem ser reconhecidas 

como tais pela lei. 

Apesar disso, Kant não mostra nenhuma irresignação com a possibilidade de 

haver tensão entre direitos de propriedade e tributação, nem com o emprego de recursos 

30 Em síntese pode-se dizer que o imperativo hipotético afirma que se quisermos atingir determinado fim, age 
desta ou daquela maneira. Já o imperativo categórico diz que, independentemente do fim que desejamos atingir, 
deve-se agir desta ou daquela maneira. 
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fiscais com propósitos redistributivos. Pelo contrário, “ele insta que o Estado implemente 

escolas, hospitais e outras instituições para os doentes e órfãos pobres, e que, além disso, 

forneça auxílio direto aos pobres, tudo isso por conta do contribuinte”. (FLEISCHACKER, 

2006, p. 102) De fato, ele afirma explicitamente que o apoio a essas instituições deveria ser 

obrigatório a todos os cidadãos e que isso deveria ser feito mediante tributação e não de 

maneira voluntária.  

Da passagem a seguir, depreende-se que Kant abre espaço para essa contribuição 

partindo da premissa de que as pessoas são pobres porque em seu passado seus direitos de 

propriedade foram invadidos pelos que hoje são ricos, sendo portanto necessária uma 

redistribuição de bens aos pobres já que a riqueza e a pobreza, segundo salienta, só podem ser 

geradas por meio da fraude e do roubo: 

 
Embora possamos estar inteiramente em nossos direitos, em conformidade com as 
leis do país e com as normas de nossa estrutura social, ainda assim podemos estar 
participando em uma injustiça geral, e ao ajudar um homem desafortunado não 
estamos lhe concedendo uma dádiva, mas apenas ajudando a lhe devolver aquilo que 
ele foi privado pela injustiça geral em nosso sistema. Pois se nenhum de nós 
retirasse para si próprio uma parcela da riqueza do mundo maior do que a de seu 
semelhante, não haveria ricos e nem pobres. (KANT apud FLEISCHACKER, 2006, 
p. 103) 

 

Aliado a esse argumento, para colocar nas mãos do Estado o auxílio aos pobres 

Kant argumenta ainda que há vantagens na assistência prestada pelo Estado em face da 

caridade privada. Segundo o autor, a caridade praticada no âmbito privado acaba por criar 

uma hierarquia implícita entre o doador e o beneficiário, com o praticante da caridade, em 

geral, achando-se melhor do que a pessoa que está ajudando. Fato esse que é abominável 

porquanto os atos virtuosos não devem expressar, muito menos criar tal hierarquia. Pelo 

contrário, faz parte da essência de toda virtude, segundo Kant, que ela expresse e ajude a 

edificar uma sociedade de seres racionais iguais, uma comunidade que respeite o valor de 

cada indivíduo que a ela pertença. Assim, cada sociedade deve considerar seus seres humanos 

em si, com cada um tendo tanto direito quanto o outro a uma vida boa. (KANT, 2004) 

Considerando esse ponto de vista, entende-se porque Kant defendia o 

fornecimento de benefícios pelo Estado. Ora, se o Estado cobra impostos para prover os 

pobres, todos passam a ter uma obrigação de contribuir e o auxílio aos pobres acaba se 

tornando um direito, isento de aspectos morais contestáveis da caridade, e não um favor. E 

isso se dá, em muito, também com base na proclamação de Kant do valor igual de todos os 

seres humanos, já que para ele todo ser humano, todo ser racional existe como um fim em si 
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mesmo e não como um meio. (KANT. 2004) 

Portanto, a partir de Kant, as pessoas têm valor não porque possuem ou exercem 

virtudes, como no sentido aristotélico. Elas têm valor em si mesmas, o que não exclui, 

evidentemente, a possibilidade de praticarem boas ações (como o trabalho) que lhes garantam 

um valor superior em alguns aspectos ou que lhes possam proporcionar determinados bens ou 

direitos, como frutos de seus esforços. 

Uma derradeira contribuição deste autor a ser destacada liga-se à ideia de que é 

inerente à natureza humana um conjunto de potenciais que somente podem ser realizados se 

presentes certas condições sociais favoráveis, bem como que todos precisam desenvolver seus 

talentos e dons31, o que pode ser visto na Fundamentação à Ética dos Costumes. (KANT, 

2004)  

 Note-se, então, que essa concepção kantiana tem consequências importantes para 

a moderna ideia de justiça distributiva, ao passo que para o desenvolvimento das 

potencialidades das pessoas pode ser preciso certo número de bens e de instituições sociais. 

Logo, pode ser necessário à sociedade providenciar a circunstâncias materiais para o 

desenvolvimento dos potenciais individuais para qualquer um que de outro modo não tenha 

condições de moralmente se desenvolver. Certamente, dentro desse prisma e embora tal 

aspecto não tenha sido abordado por Kant, o homem não terá uma vida adequada caso se 

limite a fazer um conjunto de tarefas estáticas que a sua sociedade lhe aponta como boas. Em 

vez disso, ele precisa traçar livremente um plano de vida que lhe seja próprio, no qual possa 

praticar todas as capacidades que julgue valiosas. 

Seguindo a linha da configuração da noção moderna de justiça distributiva, 

Imannuel Kant chegou perto de sua formulação, sem, contudo, chegar a realizar uma 

fundamentação de que a justiça requer que o Estado ofereça auxílio aos pobres. De todo 

modo, embora seja correto ver alguns defensores da justiça distributiva se voltando a Kant – 

como John Rawls – parece não ser correto ver o próprio Kant como tendo proclamado essa 

noção.  

De toda forma, vale dizer que todo o período revolucionário francês, que marcou 

a história da humanidade, foi permeado das ideias de Rousseau, que já havia morrido em 

1778, e Smith, que faleceu 1790, quando a revolução ainda estava apenas começando. 

Somente Kant teve oportunidade de contribuir diretamente, todavia se limitou a realizar 

poucos comentários a respeito diretamente do tema. Ainda assim, o mais importante é que a 

31 Esse aspecto influenciou sobremaneira as filosofias políticas de John Rawls e Amartya Sen. 
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base do pensamento dos três autores vistos aqui – Kant neste tópico e Rousseau e Smith no 

anterior - já estava disseminada entre os revolucionários. 

Não obstante, como dito, nenhum deles proclamou diretamente a moderna ideia 

de justiça distributiva – o que não importa desconsidera-los como seus precursores. Em vez 

deles, na forma como afirma Fleischacker (2006), foi Graco Babbeuf, líder de uma tentativa 

abortada de golpe em 1796, portanto no cenário revolucionário francês, quem primeiro 

proclamou explicitamente que a justiça exige que o Estado redistribua bens aos pobres. Ideia 

essa de auxílio aos pobres como uma questão de justiça distributiva que era até então pouco 

difundida, até mesmo entre os radicais da revolução.  

Para exemplificar sua argumentação, Fleischacker (apud 2006, p. 113) menciona 

um discurso de Armand de La Meuse, falando perante a Convenção Nacional Francesa de 

1973, que foi bastante utilizado por Babeuf como uma base de seu pensamento, do qual se 

destaca o seguinte trecho: “(...) não pode haver... uma contradição mais perigosa, absurda e 

imoral do que a igualdade política sem igualdade social e econômica. Desfrutar de igualdade 

perante a lei, mas dela ser privado na vida, é uma injustiça odiosa”. 

Deve-se ressaltar, por derradeiro, que a expressão "justiça distributiva", em sua 

acepção moderna não foi literalmente utilizada por Babeuf. Porém, de fato ele previu a todos 

um direito pleno - perfeito, estrito e coercitivo - a uma participação igual em toda a riqueza. 

Babeuf converteu o “não viver situação de pobreza” em um direito político, com isso 

colocou na agenda política, pela primeira vez, um direito inerente a todas as pessoas de ter 

um mínimo sócioeconômico - não porque a pobreza seja um empecilho para que os homens 

sejam bons cidadãos, mas porque a pobreza é uma afronta, na verdade uma injúria à 

condição das pessoas de seres humanos. 

 

 

1.6 Marx e a defesa da classe trabalhadora 

 

Até aqui, viu-se então a contribuição dos sofistas para a “virada do pensamento” 

grego, as noções de justiça em Sócrates e Platão, como também foi analisada a ideia de justiça 

distributiva em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, passando-se em seguida aos acréscimos 

de Rousseau, Adam Smith e Kant. Embora Marx seja mesmo contra uma ideia de justiça para 

resolução de questões sociais – como se verá adiante - pensa-se ser oportuno trazê-lo à tona, 

até mesmo porque Marx foi, sem dúvida, o pensador mais incisivo a condenar a distinção 
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entre ricos e pobres, além de salientar ser a natureza humana, em grande medida, um 

produto das sociedades humanas, sendo tais sociedades capazes de mudança radical. Nesse 

passo, para o tema em discussão são oportunas certas considerações a respeito de seu 

pensamento, principalmente tendo em vista a influência que Marx exerceu em pensadores 

posteriores e, também, porque seus argumentos são interessantes por si mesmos. 

Pois bem, a contribuição de Marx para a moderna acepção de justiça distributiva 

está concentrada na exposição dos flagelos e exploração da classe proletária e no imenso 

poder que ela exerce sobre cada homem nela inserido. Nesse rumo, vale dizer que, segundo 

Marx, o sofrimento e desumanização dos trabalhadores (e os pobres são, em boa medida, 

trabalhadores) são produzidos tanto pelo número escasso de bens de consumo que são capazes 

de comprar como pelas circunstâncias sob as quais se realizam a produção desses bens. O 

trabalhador, que tem seu trabalho adquirido pelo dono do capital, na ótica marxista, é alienado 

do produto de seu trabalho e, acima de tudo, pela sua própria atividade produtiva. Perceba-se, 

pois, nas palavras do próprio Marx: 

 
(...) se em casa quando não está trabalhando, e, quando está trabalhando, não se 
sente em casa. Por isso, seu trabalho não é voluntário, e sim compulsório... Em 
consequência... o homem (o trabalhador) não se sente mais como um ser livremente 
ativo, a não ser em suas funções animais – comer, beber, procriar; ou, no melhor dos 
casos, em sua maneira de morar e se vestir etc.; em suas funções humanas ele não se 
sente mais como além de um animal. O que é animal se torna humano e o que é 
humano se torna animal. (MARX, apud MAFFETONE; VECA, 2005, p. 270) 

 

Para Marx, o capitalismo instrumentaliza o trabalho para a aquisição do capital, 

canalizando a operosidade humana a serviço do acúmulo. Assim, o proletário é tido como o 

principal objeto de que vale o capitalista para a produção do que Marx chama de mais-valia32. 

E o salário, longe de ser uma razoável retribuição, na verdade faz com que o trabalhador 

sobrevia alienado e se reproduza, garantindo a continuidade do sistema capitalista de 

acumulação do lucro.  

Portanto, o trabalho ocupa uma posição central na ótica marxista e é a partir dessa 

atividade que se desenvolve a sociedade, sendo que para ele as relações de produção são 

determinantes das relações sociais, o que é particularmente revolucionário para o período em 

que escreveu. A partir disso, Marx identifica a alienação do trabalho como fundante dos 

demais tipos de alienação e vê o poder político instruído como um mero gestor dos interesses 

32 Trata-se, em breve linha, da diferença entre o valor final da mercadoria produzida e a soma do valor dos meios 
de produção e do valor do trabalho, que se constitui ao final a base do lucro do capitalista. 
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47 

 

da burguesia. Portanto, o Estado acaba sendo visto como um reflexo ou uma consequência (o 

que ele chama de superestrutura) das relações de produção, que ocorrem à custa de exploração 

da classe trabalhadora33.  

Por isso, a sociedade deveria ser capaz de mudar aquelas características que 

tornam impossível a igualdade econômica, pois assim como para Rousseau, para Marx o que 

a sociedade fez ela é capaz de desfazer. Nestes moldes, para haver uma substancial 

modificação de seu status os trabalhadores deveriam se unir para a revolução, com o objetivo 

de materializar uma sociedade socialista, consistente na derrubada da ordem política 

estabelecida com o objetivo de humanizar ou socializar os meios de produção e a atividade 

econômica – e não torná-la mais equitativa ou justa. Ou seja, o objetivo do socialismo 

consiste em humanizar principalmente a produção (e não a distribuição – que é vista como 

resultado). Portanto, as teorias distributivas não resolveriam a questão de fundo da discussão 

de Marx, já que se concentram mais na distribuição e não no ponto fundamental, que para 

Marx e seus seguidores é a produção. 

Kymlicka (2006, p. 208) trata dessa objeção da seguinte maneira:  

 
Se tudo o que fizermos for redistribuir a renda dos que possuem bens produtivos 
para os que não possuem, então, ainda teremos classes, exploração e, portanto, o tipo 
de interesse contraditórios que tornam a justiça necessária em primeiro lugar. 
Devemos, em vez disso, nos preocupar com a transferência da propriedade dos 
próprios meios de produção. Quando isso é conseguido, as questões de distribuição 
justa tornam-se obsoletas. 

 

Da mesma maneira, Fleischacker (2006) atesta que Marx sustentou ser um 

equívoco tratar da distribuição econômica separada da produção, uma porque entre os bens 

mais significativos estão os meios de produção, outra porque a estrutura da distribuição está 

inteiramente determinada pela estrutura da produção, o que não retiraria – como frisado por 

Kymlicka (2006) – o poder do capital. Destarte, em outras palavras, para Marx um esquema 

distributivo poderia até deixar um capitalista ou trabalhador com rendas parelhas, mas ainda 

assim o capitalista teria o poder de decidir como o trabalhador emprega boa parte de seu 

tempo, um poder que este carece na relação capitalista.  

Demais disso, Marx também mantinha uma ideia de justiça que não se coaduna 

com a justiça distributiva vista até aqui. Para o autor, como as relações sociais encontram-se 

33 Dois conceitos são basilares em Marx: a infraestrutura, que é composta pelas forças e relações de produção; e 
a superestrutura, que inclui a cultura, estruturas de poder político, instituições responsáveis pela formação 
ideológica, rituais, Estado, etc., determinados pela infraestrutura. 
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subordinadas às relações de produção, é um erro supor que noções jurídicas ou filosofias 

como as de equidade ou de justiça possam ser empregadas para determinar as relações 

econômicas. Pelo contrário, para Marx as relações jurídicas e as noções que as governam é 

que surgem das econômicas. Assim, ele desafia a noção de justiça como uma norma ou ideia 

útil aos trabalhadores, como na seguinte passagem: 

 
O que é justa repartição? Não afirmam os burgueses que a atual repartição é 
justa? E não é ela, na realidade, a única repartição justa com base no atual 
modo de produção? Será que as relações econômicas são reguladas por conceitos 
jurídicos ou será que, ao contrário, as relações jurídicas derivam daquelas 
econômicas? (MARX, apud MAFFETONE; VECA, 2005, p. 271) 

 

Nem mesmo a moralidade, a que Kant tanto preza, escapa, segundo Marx, da 

influência da infraestrutura. Assim, argumenta ele que se a arte, a ciência e o modo como o 

homem realiza as atividades cotidianas mais básicas podem ser corrompidas por sistemas 

sociais insalubres, a moralidade também pode ser corrompida, pois a aparente distância que 

separa os homens das normas morais as torna instrumentos de fácil dominação. Com efeito, 

para Fleixchacker (2006, p. 149) “Marx parece ter acreditado que toda moralidade é 

corrompida dessa maneira porque as normas só recebem o rótulo de morais quando 

aparecem para nós como coisas que vêm de fora”. 

Portanto, pelo que foi brevemente visto, inobstante Marx tenha condenado com a 

mais absoluta veemência as mazelas da classe trabalhadora (pobre) é possível dizer que a 

justiça distributiva não foi seu objeto de discussão, apesar do apelo e relevância de sua 

doutrina. Na verdade, Marx apresentava mesmo uma rejeição aos discursos sobre justiça34, 

até porque, além das considerações que já foram antes feitas, ele acreditava que as 

circunstâncias de justiça, a escassez e os conflitos desapareceriam com a chegada do 

comunismo. (GARGARELLA, 2008). 

 

 

 

 

 

2 A JUSTIÇA DISTRIBUTIVA NO SENTIDO MODERNO 

34 Há quem diga existir uma teoria de justiça implícita em Marx, como Zayid Husami, que cita a ideia de “a cada 
um de acordo com sua contribuição” para sintetizar a visão de Marx sobre a justiça socialista. (GARGARELLA, 
2008) 
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Neste capítulo, é realizada uma contextualização do surgimento da Teoria de 

Justiça de John Rawls. Para tanto, é apresentada a ideia da filosofia utilitarista, a que Rawls 

dirigiu sérias críticas, sendo destacada sua abrangência e seus aspectos distributivos. Em 

seguida, são trabalhados os principais conceitos da Teoria da Justiça de John Rawls, com 

especial atenção para o princípio da diferença, que marca o aspecto distributivo de sua 

justiça equitativa. Em seguida, a título de contraposição, o ideal libertarianista é trazido à 

discussão. Por fim, é feito um diálogo entre as concepções de John Rawls e as críticas de 

Amartya Sen a sua teoria, de modo a demonstrar que este autor indiano na verdade amplia a 

discussão de Rawls com sua ideia sobre capacidades. 

 

 

2.1 A distribuição na ótica do utilitarismo 

 

O utilitarismo, desde sua apresentação por Jeremy Bentham, no final do século 

XVIII, acabou se tornando uma doutrina filosófica poderosa, tendo dominado por mais de um 

século a tradição filosófica ocidental, principalmente por ser capaz de apresentar uma resposta 

racional e prática a várias questões da filosofia política. Lovett (2013, p.12), ao discorrer 

sobre o domínio da doutrina utilitarista no século XX ressalta ser a mesma uma filosofia 

moral bem acabada e, sobretudo, abrangente, a ponto de dizer que “não há questão moral, 

política ou social possível para a qual o utilitarismo, pelo menos em princípio, não possa 

oferecer uma resposta definitiva e sólida”. 

Os utilitaristas empenharam-se em redirecionar a filosofia moral, desviando-a de 

um terreno da exploração de valores para o das atividades políticas. Assim, mostraram muito 

mais disposição em resolver certos problemas morais, antes relegados a discussões sobre seus 

valores, do que apenas refletir sobre eles ou alcançar algum tipo de autocompreensão, como 

por exemplo fizeram os já mencionados filósofos Aristóteles, Aquino e Kant, este último mais 

moderno. Para tanto, os utilitaristas dedicaram-se a descobrir um procedimento de decisão 

pelo qual os conflitos morais manifestos pudessem ser efetivamente resolvidos, incluindo-se 

ai também a questão da distribuição dos recursos dentro de cada sociedade. 

Esse espírito de que praticamente qualquer problema humano poderia ser 

resolvido é um reflexo do período pós-revolucionário francês e acabou se tornando mesmo 
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uma característica do desenvolvimento da teoria utilitarista, pela qual pareceu ser possível 

remodelar o Estado para fazê-lo capaz de curar qualquer enfermidade social35. Disso decorre 

que toda questão política, nesta visão, deveria ser colocada como uma questão de fato. 

Sentido esse que Fleischacker (2006, p. 152) mostra da seguinte maneira: “as pessoas são 

atraídas para o utilitarismo quando querem parar de falar e passar a agir, quando percebem 

que a discussão sobre qual seria a exata justificação moral para o fim da escravidão ou 

analfabetismo ou da guerra é cansativa e sem sentido (...)”. 

Reflexo disso é que os utilitaristas foram pioneiros no esforço da utilização da 

ciência social para aprimorar as políticas públicas. Eles foram líderes de movimentos pela 

educação e pela saúde pública, pela redução da jornada de trabalho e por melhores condições, 

além de muitas outras causas progressistas. A maximização da felicidade assume, para os 

utilitaristas, um significado bem concreto, o que os inspirou em certos movimentos no âmbito 

de um Estado de bem-estar social. 

Basicamente, o utilitarismo destaca que em cada ação individual ou política a ser 

levada a efeito sejam avaliadas as várias possibilidades do agir humano, considerando-se os 

resultados proporcionados aos indivíduos beneficiados ou prejudicados a partir de tais opções. 

A escolha, segundo o utilitarismo, deve ser feita com base na avaliação das possíveis 

consequências geradas, devendo ser eleito aquele caminho que proporcionar o máximo de 

felicidade ao maior número de pessoas36.  

A respeito desse princípio, Sandel (2014, p. 48) argumenta: 

 
Bentham chega a esse princípio por meio da seguinte linha de raciocínio: todos 
somos governados pelos sentimentos de dor e prazer. São nossos “mestres 
soberanos”. Prazer e dor nos governam em tudo que fazemos e determinam o que 
devemos fazer. Os conceitos de certo e errado deles advêm. 

 

Portanto, percebe-se que para o utilitarista o cálculo a ser realizado para justificar 

moralmente uma ação está ligado a um único critério, o prazer. Para exemplificar, imagine 

então que um sujeito, ex-morador de rua que ganhou em loteria pretenda fazer uma vultosa 

doação em dinheiro. Entre fazer essa doação a um mendigo e a uma associação de cuidado de 

35 “O próprio ímpeto do utilitarismo, para muitos de seus partidários, estava no fato de que ele oferecia uma 
abordagem compreensiva de todas as nossas diferentes virtudes e normas, de modo tal que já não se precisava 
mais tratar nenhuma virtude com veneração incondicional e nem cultuar nenhuma norma ética.” 
(FLEISCHACKER, 2006, p. 151)  
36 Também chamado de princípio da utilidade, que para Bentham significa que toda ação, qualquer que seja, 
deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes 
afetadas pela ação. 
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idosos, a lógica utilitarista conclui que ele deve optar por esta última, já que assim será 

proporcionada uma maior quantidade de bem-estar a um maior número de indivíduos. Nesta 

situação e em outras não é, pois, considerada a vontade ou o passado do sujeito, sendo 

avaliado apenas o impacto sobre o bem-estar dos indivíduos37.  

Esse desprendimento da vontade e do passado das partes envolvidas é justamente 

um dos pontos que favoreceram o crescimento da doutrina utilitarista, ao passo que além de 

não prejulgar os desejos e preferências dos indivíduos cuja situação está em jogo, ao mesmo 

tempo considera as preferências de cada um dos afetados, independentemente do conteúdo 

específico de suas reivindicações particulares. Ou seja, para o utilitarismo “não há ninguém 

cujas preferências importam mais que as dos demais quando se trata de reconhecer qual 

preferência consegue centralizar maior respaldo”. (GARGARELLA, 2008, p. 6) Assim, 

depreende-se que o utilitarismo apresenta um caráter igualitário, que não discrimina as 

pretensões e coloca o homem em um só plano avaliativo, o do prazer. Característica essa que 

se mostrou apropriada e conveniente em situações históricas nas quais o regime democrático 

fez-se prevalecer.  

O utilitarismo foi capaz de oferecer uma fundamentação moral desde questões 

mais particulares38, como no exemplo acima, até a decisões políticas. Seus defensores 

mostraram, desde o início, uma preocupação pelo sofrimento dos pobres, de tal maneira que 

Jeremy Bentham foi conhecido por propor um dos primeiros programas de bem-estar social. 

Preocupação também demonstrada por William Thompson, que se valeu de premissas 

utilitaristas para examinar aquilo que considerou uma grande tendência à pobreza por parte da 

maioria e uma ostentação da riqueza excessiva por parte da minoria, seguido também por 

John Stuart Mill, outro grande expoente do utilitarismo, defensor dos programas 

governamentais de auxílio aos pobres.  

Particularmente quanto a Jeremy Bentham, cabe um aparte para mencionar que 

ele formulou uma curiosa estratégia para melhorar o tratamento de mendigos por meio da 

criação de um reformatório autofinanciável para abrigá-los, em uma situação que é exemplo 

de uma clara lógica utilitarista. Bentham percebeu, primeiramente, que a existência de 

37 Isso leva o utilitarismo a ser considerado como consequencialista, vez que, a partir do critério da utilidade, 
analisa os efeitos das ações para concluir se tal conduta é eticamente reprovável. De tal forma, o utilitarismo 
difere-se radicalmente das teorias éticas que qualificam a ação de acordo com a motivação do agente (como no 
kantismo).  
38 O utilitarismo tem um aporte de sustentação teórica que apresenta resposta desde o fato da escravidão ser 
aceitável ou não, até a questões simples, como dever ou não mentir para um amigo a fim de proteger os seus 
sentimentos. 
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mendigos nas ruas reduz a felicidade dos transeuntes em geral, gerando sentimentos de dor e 

repugnância aos mais sensíveis. Assim, Bentham propôs a remoção dos mendigos das ruas e o 

seu confinamento em abrigos, onde deveriam trabalhar para pagar os seus custos. Embora, 

Bentham não negligencie a utilidade (felicidade) para aqueles que seriam mais felizes nas 

ruas, conclui que a soma do sofrimento do público em geral é maior do que a infelicidade que 

os mendigos confinados possam sentir. (SANDEL, 2014) 

Ainda em âmbito coletivo e social – em que se pode falar de uma questão de 

distribuição – o utilitarismo poderia ser aplicado em casos de embate sobre como administrar 

os recursos existentes em uma sociedade. Dessa maneira, levando-se em consideração suas 

premissas hedonistas, restaria vencedora, por exemplo, a proposta tendente de uma maioria a 

distribuir os recursos em detrimento da opção da classe mais abastada de, por exemplo, 

construir novos e confortáveis estádios de futebol. Isso porque, para o utilitarismo, a 

distribuição deve garantir a máxima realização, mesmo que alguns desejos e direitos de certas 

parcelas da população tenham que ficar de fora, pois o que interessa para a ótica utilitarista – 

como visto - é a mais satisfatória distribuição. 

Nesses casos sociais, se ligado a situações de pobreza, na maioria das vezes o 

utilitarismo tende a fazer que ela seja aliviada pois, para os utilitaristas, é difícil tolerar um 

sofrimento profundo e de longa duração para uma parte considerável da população, 

especialmente quando esse sofrimento for mitigado a um custo (em felicidade) relativamente 

pequeno para pessoas que já são abastadas. Em outras palavras, onde a imensa maioria de uma 

sociedade é pobre, redistribuir bens dos ricos para os pobres quase sempre aumentará tanto a 

felicidade total quanto a felicidade média da sociedade. 

Entretanto, em um contexto mais recente, especialmente em meados do século XX, 

nas principais democracias ocidentais um considerável número de pessoas alcançou uma 

situação financeira de certa forma confortável. Com isso, a questão da pobreza converteu-se 

em um problema de como fazer com que a maioria aceite ceder parte de seus bens para uma 

minoria que passa por privações, circunstância em que pode não ser tão claro se a felicidade 

total ou média aumentaria com uma transferência de bens dos ricos para os pobres.  

Olhando por outro lado, do mesmo modo que o utilitarismo pode servir a 

distribuições que favoreçam a pobreza ele também carrega em si o potencial de chancelar 

distribuições injustas (para o senso comum) de bens, porque diz que seria aceitável canalizar 

recursos dos pobres para um número suficiente de pessoas abastadas, caso possa atingir um 
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maior bem-estar. Por exemplo, se a manutenção de alguns escravos resultar em uma maior 

felicidade geral, deve-se aceitar a escravatura39.  

Muito por conta de possibilidades como essa a teoria utilitarista nunca esteve livre 

de dificuldades. Sempre existiram – dizem seus críticos - situações em que o cálculo 

utilitarista leva, por exemplo, a resultados contraintuitivos. A título de exemplo, imagine, 

então, a ocorrência de um incêndio em que o sujeito deve optar por salvar um parente 

próximo ou quatro pessoas que lhes são desconhecidas. Entre salvar o parente e as demais 

pessoas, o padrão moral utilitarista defende que o certo é salvar os quatro estranhos. Isso 

porque salvar quatro estranhos maximiza a felicidade, é capaz de promover a maior soma de 

felicidade para todos aqueles que sofrem de alguma maneira as consequências do ato 

praticado por aquele sujeito.  

Sandel (2014), para problematizar a visão utilitarista, lembra-se do caso em que os 

cristãos eram jogados aos leões no Coliseu para a diversão da multidão. E argumenta que, 

apesar do cristão sofrer dor excruciante quando o leão o ataca e o devora, a visão utilitarista 

entenderia a ação como moralmente justificável se a quantidade de romanos que se deleitam 

do espetáculo for muito maior que a de cristãos. De modo contrário, se a conduta for capaz de 

tornar os romanos menos civilizados, de gerar violência nas ruas de Roma ou disseminar 

medo naqueles que veem o espetáculo, o utilitarista teria razão para rejeitá-lo. A partir disso, 

o professor lança a seguinte indagação a respeito do cálculo utilitarista: “se esses cálculos 

forem as únicas razões para que se desista de submeter cristãos à morte violenta pelo bem do 

entretenimento, não estaria faltando algo moralmente importante a esse raciocínio?” 

(SANDEL, 2014, p. 52)   

Outra questão é que em escala social – que na verdade é o que interessa para o 

presente trabalho - o utilitarismo carrega uma tendência de imposição de certos sacrifícios no 

presente com o objetivo de obter maiores benefícios no futuro, ao se considerar que em 

determinadas situações pode ser imposto atentatório ônus a uma parcela da população com 

vistas a melhorias futuras. Nisso reside uma das grandes falhas do utilitarismo que, para 

Gargarella (2008, p. 8), “tende a ver a sociedade como um corpo, no qual é possível sacrificar 

algumas partes em virtude das restantes”.  

39 A doutrina utilitarista de Jeremy Bentham foi criticada pelo seu discípulo John Stuart Mill no que toca à 
felicidade, no que pretendeu este último avaliar não apenas a quantidade da felicidade, mas também sua 
qualidade. Essas críticas, embora interessantes, não serão tratadas no presente trabalho, por fugir à tônica da 
discussão. 
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Os utilitaristas acham difícil aceitar que cada pessoa possua uma inviolabilidade, a 

qual nem mesmo o bem-estar da sociedade como um todo pode sobrepujar. Então, ao mesmo 

tempo em que pode produzir bons resultados o utilitarismo é perfeitamente compatível com a 

produção de certas violações em nome desse bem-estar geral, o que deve ser razoavelmente 

rejeitado, pela evidente possibilidade de prejuízo aos “direitos das minorias”. Logo, em tal 

ótica, percebe-se existir uma dificuldade em reconhecer a importância do indivíduo, por si e 

em si, o que justifica o fato do utilitarismo se distanciar da ideia de justiça distributiva, vez 

que a proteção dispensada aos pobres, neste último âmbito, ocorre a partir do valor individual 

dos seres humanos. 

 

 

2.2 A teoria da justiça de John Rawls 

 

 

2.2.1 O objeto da teoria da justiça e o contratualismo 

 

Como utilitarismo apresentava graves inconsistências e, portanto, era instável, 

Rawls40 acreditou ser necessária uma teoria melhor, tão poderosa e sistemática quanto o 

utilitarismo, mas que pudesse ao mesmo tempo apresentar respostas suficientes aos diversos 

dilemas da filosofia política. 

Em sua obra, Rawls parte então da ideia da sociedade como um “sistema de 

cooperação”, em que a união dos indivíduos mostra-se, em termos gerais, mais benéfica a 

todos. De modo simples, seria como uma associação, como uma empresa que tivesse três 

sócios com aptidões diferentes, sendo um administrador, um engenheiro mecânico e 

responsável técnico pelo produto comercializado e um especialista em vendas. Trabalhando 

em conjunto, a parceria terá sucesso e ganhará muito dinheiro, o que não acontecerá se eles 

trabalharem isoladamente ou em concorrência recíproca. No entanto, ainda que trabalhem 

40 John Bordley Rawls nasceu em 21 de fevereiro de 1921 em Baltimore, estado de Maryland, nos Estados 
Unidos. Rawls estudou alguns anos na escola pública até frequentar o colégio episcopal em Connecticut. 
Estudou em Princeton, onde concluiu o seu curso de filosofia, em 1943. Serviu ao exército e depois da guerra fez 
pós-graduação em filosofia, também em Princeton. Em 1950, obteve o doutorado com uma tese sobre filosofia 
moral. Depois de apresentar conferência e estender seus estudos, ganhou bolsa na universidade inglesa de 
Oxford (1952-1953). Ao retornar aos Estados Unidos, obteve o seu primeiro cargo como professor em Cornell 
University. Após, atuou como professor visitante em Harvard e, em seguida, como membro permanente do corpo 
docente de filosofia, na mesma universidade, quando se aposentou (1991). Rawls faleceu em casa, no ano de 
2002. 
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juntos e alcancem êxito, chegará um momento em que os lucros deverão ser divididos. E, 

embora cada um possa acreditar que o seu trabalho seja mais importante - e com isso 

pretender um determinado tipo de divisão - é melhor que todos concordem em obedecer a 

alguma regra, caso contrário não haveria sociedade nem lucro a ser dividido. Essa parceria, 

portanto, é ao mesmo tempo vantajosa para os envolvidos e, também, uma fonte de 

desacordo. 

Rawls entende que a sociedade, guardadas suas complexidades e proporções, pode 

ser entendida de maneira semelhante:  

 
(...) a sociedade é uma associação de pessoas mais ou menos autossuficientes que, 
em suas relações mútuas, reconhecem certas normas de conduta como obrigatórias e 
que, na maior parte do tempo, se comporá de acordo com elas. (...) embora a 
sociedade seja um empreendimento cooperativo que visa o benefício mútuo, está 
marcada por um conflito, bem como uma identidade, de interesses. Há identidade de 
interesses porque a cooperação social torna possível uma vida melhor para todos do 
que qualquer um teria se dependesse apenas dos próprios esforços. Há conflito de 
interesses porque ninguém é indiferente no que se refere a como são distribuídos os 
benefícios maiores produzidos por sua colaboração, pois, para atingir seus fins, cada 
um prefere uma parcela maior a uma parcela menor desses benefícios. (RAWLS, 
2008, p. 4-5)  
 

Essa ideia central de sociedade como um sistema de cooperação tendente a 

proporcionar benefícios comuns é elaborada em conjunção com outras duas ideias também 

importantes e que estão a ela associadas: a ideia de cidadãos (aqueles que cooperam) como 

pessoas livres e iguais; e a ideia de uma sociedade bem-ordenada (bem-organizada), ou seja, 

uma sociedade que não foi só planejada para promover o bem de seus membros, mas que 

efetivamente é regulada por uma concepção pública da justiça41.  

Esses preceitos, a nosso ver, são particularmente importantes dentro da teoria de 

Rawls já que ele os utiliza para desenvolver sua ideia de justiça como equidade enquanto 

concepção política da justiça aplicável a um regime democrático, no qual a cooperação se 

perpetua de uma geração a outra. E isso se dá em muito porque, em termo morais, já não é 

mais possível aceitar que a sociedade seja um sistema de exploração de uns contra outros, já 

que a sociedade que assim é moldada passa a ser um conjunto de ganhadores e perdedores. 

Contrário disso, uma sociedade democrática e justa possibilita que todas as pessoas sejam 

41 “Ou seja, é uma sociedade na qual (1) todos aceitam e sabe que os outros aceitam os mesmo princípios de 
justiça; e (2) as instituições sociais fundamentais geralmente atendem, e em geral se sabe que atendem, a esses 
princípios.” (RAWLS, 2008, p. 5) 
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favorecidas, já que, como preceitua Rawls (2008) o bem-estar de cada um depende de um 

esquema de cooperação social sem o qual ninguém teria uma vida satisfatória. 

Ainda assim, essa mesma sociedade cooperativa não estaria isenta de conflitos. 

Então, o problema está, basicamente, em decidir qual sistema de cooperação seria o melhor 

para todos, pois ao mesmo tempo em que uma determinada configuração favorece algumas 

pessoas, uma configuração diferente beneficia outras42. Fato esse que está diretamente ligado 

a outra ideia fundamental do pensamento de Rawls, que diz respeito ao que ele chama de 

“estrutura básica da sociedade”, vista como um conjunto de instituições e práticas que 

influenciam diretamente como serão as vidas das pessoas, independentemente do esforço 

individual. 

A influência da estrutura básica pode ser exemplificada da seguinte maneira. 

Ainda que João (homem hipotético) tenha inteligência, capacidade e diversos talentos, o seu 

futuro em qualquer sociedade não depende exclusivamente de seu esforço. Em uma sociedade 

feudal, por exemplo, sua situação seria uma se ele fosse um vassalo, outra se fosse um nobre. 

Em um modelo escravagista, a situação de João seria uma se senhor de terras e outra, 

totalmente diferente, caso fosse escravizado. Logo, a maneira pela qual é formada e mantida a 

base social em que o sujeito se encontra interfere diretamente nas obrigações que lhes são 

atribuídas, nos direitos que tem e, consequentemente, na soma de recursos que ele consegue 

captar ou lhe é distribuída.  

Levando em consideração a referida ideia, Rawls define a estrutura básica como 

sendo “o modo como as principais instituições sociais distribuem os direitos e os deveres 

fundamentais e determinam a divisão das vantagens decorrentes da cooperação social” 

(RAWLS, 2008, p. 8)  

Embora ampla e abstrata, essa ideia engloba todas as instituições – legais, 

econômicas, culturais, políticas (sistema de governo) – que juntas constituem a base de uma 

determinada sociedade. E, se ponderarmos a sociedade como um sistema de cooperação 

(como dito acima) e se pensarmos a estrutura básica dessa sociedade como algo que 

estabelece os principais termos de cooperação, deve ser pensado então em uma teoria de 

42 Como ressalta Lovett (2013), embora haja um benefício comum da divisão do trabalho, em uma sociedade 
feudal os empregos, em geral, são determinados no nascimento, já que se um pai foi ferreiro o filho na maioria 
das vezes também o será. Nas economias capitalistas, por seu turno, os empregos são gerados pelo mercado de 
trabalho. O fortuito ligado ao nascimento, mais especificamente à família a qual se pertence desde o nascimento, 
no primeiro caso é um fator que traz benefício a alguns, em detrimento de muitos. 
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justiça equitativa que melhor exemplifique a virtude de ser justo. Por isso, Rawls toma a 

“estrutura básica” como objeto de sua teoria da justiça.  

Bem de se ver que Rawls mostra uma preocupação inicial com as desigualdades 

vindas da distribuição de riquezas e oportunidades - “que favorecem certos pontos de partida 

mais do que outros”. (RAWLS, 2008, p. 8) Ele identifica que elas são provenientes de 

determinados arranjos políticos e de posições sociais e econômicas a que pertencem os 

indivíduos e é justamente sobre as “desigualdades, supostamente evitáveis na estrutura básica 

de qualquer sociedade, que os princípios de justiça social devem ser aplicados em primeiro 

lugar”. (RAWLS, 2008, p. 8) 

A justiça, nesse caso, assume grande importância no contexto social, pois é vista 

como a mais importante das virtudes das instituições que compõem a estrutura básica da 

sociedade, o que é frisado por Rawls logo na abertura de sua Teoria da Justiça, em uma bem 

conhecida passagem: “A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a 

verdade o é dos sistemas de pensamento”43. (RAWLS, 2008, p. 4) 

A esse ponto, cabe ressaltar algo peculiar em Rawls. Da mesma forma que 

Sócrates, Platão e Aristóteles, Rawls considera a justiça como uma virtude, um fim em si 

mesmo. Todavia, de maneira diferente desses filósofos ele amplia o espectro de atuação da 

justiça ao transpor essa virtude do homem para as instituições sociais, politizando a aplicação 

do termo. Nesse passo, prega que as instituições devem ser pautadas pela referida virtude, que 

não está sujeita a “negociações políticas ou a cálculo de interesses sociais”. (RAWLS, 2008, 

p. 4) 

Para arquitetar sua teoria Rawls busca inspiração em Locke e Rousseau quando 

lança mão da teoria do contrato social para estabelecer um acordo – hipotético - sobre a 

formação da estrutura básica de uma sociedade com instituições e práticas justas. Esse 

referido acordo, no qual são respeitadas as condições de liberdade e igualdade dos homens, 

tem como intuito o estabelecimento de certos princípios básicos de justiça, que hão de ser 

aplicados à estrutura básica da sociedade, às suas práticas e instituições. 

O próprio autor deixa claro como há de ser este contrato hipotético:  

 
Para fazermos isso, não devemos pensar no contrato original como se estivéssemos a 
entrar em uma determinada sociedade ou a estabelecer uma determinada forma de 

43 Segundo Rawls (2008), uma teoria deve ser revisada ou até mesmo rejeitada se não for verdadeira, da mesma 
forma as leis e instituições, por mais eficazes que sejam, devem ser reorganizadas ou abolidas sem forem 
injustas.   
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governo. Em vez disso, a ideia norteadora é a de que os princípios de justiça para a 
estrutura básica sejam o objeto do acordo original. Esses são os princípios que as 
pessoas livres e racionais interessadas em levar em frente seus próprios interesses 
aceitariam em uma posição inicial de igualdade como definidores dos termos 
fundamentais de sua associação. (RAWLS, 2008, p. 12) 

 

O contrato social proposto por Rawls (chamado de neocontratualismo), cujo 

objetivo é determinar princípios de justiça a partir de uma posição de igualdade, não é a 

necessariamente a mesma ideia de contrato de Rousseau, ao passo que dentre outros aspectos 

Rawls abandona a ideia de estado de natureza, já que as escolhas dos princípios de justiça 

serão feitas, em sua tese, em uma situação hipotética em que os indivíduos partem de uma 

igualdade, na qual suas identidades, interesses particulares e lugar na sociedade, 

diferentemente do que ocorre no contratualismo tradicional, são para eles desconhecidos. 

(OLIVEIRA, 2000) 

Kymlicka (2006, p. 78), ao comentar sobre o assunto, ressalta que a descrição 

costumeira do estado de natureza é mesmo injusta, uma vez que nela algumas pessoas têm 

mais poder barganha do que outras – mais talentos naturais, recursos iniciais ou simples força 

física – e conseguem resistir mais para obter um negócio melhor, ao passo que os menos 

fortes e talentosos têm de fazer certas concessões em meio à formulação dos princípios 

sociais. “Isso, sabemos, é injusto aos olhos de Rawls”, finaliza. 

De toda forma, percebe-se uma evidente influência de Locke e Rousseau na 

elaboração de Rawls de sua Teoria da Justiça, resgatando o referido autor o artifício do 

contrato social, já esquecido dentro da filosofia política. Todavia, embora lance mão da teoria 

contratualista, Rawls não pretende acordar a criação de determinada forma de Estado, mas na 

verdade promover um consenso inicial a respeito dos princípios da justiça para a estrutura 

básica da sociedade, que regularão todos os acordos subsequentes, de modo que sejam eles 

justos e equitativos. 

 

 

2.2.2 A posição original e o véu da ignorância 

 

Mas, para tanto, é necessário que os indivíduos que elegerão esses princípios 

estejam, nesse ponto de partida, em uma situação de igualdade moral. Assim, Rawls defende 

que os mesmos devem estar no que ele chama de “posição original” – de formação das bases 

das instituições – e sob o chamado “véu da ignorância”. 
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Disso decorre que as pessoas envolvidas na formação do acordo não deveriam 

conhecer determinados fatos sobre si mesmos. Em outras palavras, os participantes da posição 

original (de escolha dos princípios fundantes das instituições) não sabem se elaborarão 

princípios para uma sociedade na qual serão ricos ou pobres, negros ou brancos, homem ou 

mulher e assim sucessivamente. Fora isso, não conheceriam sua “concepção de bem” ou as 

particularidades de seu plano racional de vida, queiram eles se tornar ótimos cristãos, bons 

médicos, advogados ou exercerem outra profissão qualquer. Também, ignorariam seus 

talentos e capacidades naturais, isto é, se diante da “loteria natural” nasceriam com talento 

para as artes, para o esporte, ciência ou qualquer outra capacidade especial.  

A respeito dos talentos cabe dizer que Rawls argumenta que ninguém pode ser 

penalizado por não ter nascido com determinado talento ou capacidade, como também a falta 

deles é uma carência cuja responsabilidade não pode lhe ser imputada. Um sujeito não pode, 

por exemplo, receber menos que os demais por ter deficiências físicas que lhe impeçam de 

produzir o mesmo que os demais. Mas não só os talentos e capacidades têm influência na 

posição do indivíduo em uma sociedade, os benefícios e os fardos deixados pelos ancestrais 

influenciam diretamente a posição do indivíduo no mercado e na sociedade. Assim, diferentes 

históricos familiares são capazes de fornecer mais educação a um indivíduo do que a outro, 

fazendo com que aquele tenha um desempenho ainda melhor, apesar de ambos terem os 

mesmos talentos e capacidades. 

Uma vez que esses fatos existem e recebem tratamento injusto44, o intuito da 

justiça não será eliminá-los – mesmo porque se trata de um tarefa hercúlea, quiçá impossível. 

Pelo contrário, o foco de Rawls é organizar a estrutura básica “para que essas contingências 

trabalhem para o bem dos menos afortunados”. (RAWLS, 2008, p. 102) 

Voltando novamente ao estabelecimento do acordo, destaca-se que o 

procedimento dotado do “véu da ignorância” ocupa um papel central no intuito de garantir a 

imparcialidade das formulações. Evidentemente, se soubesse ser rico o sujeito optaria ou seria 

tendente a escolher princípios que favorecessem uma maior distribuição dos recursos sociais. 

Também, se soubesse que seria branco, ou homem, poderia defender princípios que 

44 Comentando sobre a distribuição natural dos talentos e habilidades Rawls (2008, p. 102) diz: “Estes são, 
simplesmente, fatos naturais. O que é justo e injusto é a maneira pela qual as instituições lidam com esses fatos. 
As sociedades aristocráticas e de castas (por exemplo) são injustas porque fazem dessas contingências a base 
prescritiva para pertencer a classes sociais mais, ou menos, fechadas e privilegiadas. A estrutura básica dessas 
sociedades incorpora a arbitrariedade encontrada na natureza.”  
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favorecessem as pessoas brancas ou os homens. Mas, se não conhecesse tais fatos não teria 

razão para assim agir45.  

Vale dizer que juntos a posição original e o véu da ignorância implementam, por 

assim dizer, o espírito da filosofia moral de Kant (cuja influência para a justiça distributiva já 

foi destacada) na obra de Rawls. Enquanto aquele representa a igualdade entre os seres 

humanos como pessoas morais, este garante a imparcialidade dos indivíduos em suas escolhas 

e os conduzem ao estabelecimento de princípios de justiça tratados como leis universais das 

instituições, a lembrar dos imperativos categóricos do autor alemão. 

O argumento de Rawls, então, não é o de que certa concepção de igualdade deriva 

da ideia de um contrato hipotético, pois não é do contrato que se extrai a igualdade. Ao 

contrário, o contrato hipotético é uma maneira de incorporar certa concepção de igualdade e 

uma forma de extrair consequências dessa concepção para a justa regulamentação das 

instituições sociais. Dessa forma, ao remover fontes de predisposição a determinados 

princípios e coletivizar as escolhas, Rawls espera encontrar uma solução que seja aceitável 

para todos a partir de uma posição de igualdade e, com isso, respeite o direito de cada pessoa 

ser tratada como um ser livre e igual. (KYMLICKA, 2006) 

 

 

2.2.3 A concepção de ser humano de Rawls 

 

A concepção de ser humano é ponto fundamental para o procedimento de Rawls 

com vistas à eleição dos princípios de justiça. Para o autor, os indivíduos participantes desse 

contrato social, embora tenham características pluralistas e possam estabelecer fins (culturas, 

crenças ou situações sociais) com diferenças enormes entre si, têm algo em comum além da 

natureza humana: são sujeitos que possuem capacidades que os qualificam como sujeitos 

morais.  

As palavras do autor revelam duas capacidades humanas46:  

45 Para auxiliar o entendimento da essencial do pensamento de Rawls, vale mencionar o exemplo trazido por 
Lovett (2013):. Imagine a situação de um pecuarista rico que tenha morrido e deixado todo o seu rebanho aos 
seus dois filhos. Não há testamento e realizar a divisão dos animais de maneira justa não é tarefa tão simples 
quanto se pode pensar, pois há o risco de algum sair em vantagem, deixando o outro prejudicado ou insatisfeito 
com a divisão. Um juiz sábio usaria possivelmente a seguinte solução. A um dos irmãos diria: - Divida o rebanho 
da maneira como julgar adequado, em duas partes. Depois da divisão, voltando-se ao outro irmão, acrescentaria: 
- Você escolha, agora, qual das suas partes será a sua e qual será a dele. Já que o primeiro irmão pode supor que 
o segundo escolherá o melhor lote, ele certamente dividirá o rebanho da maneira que achar mais justa possível, 
de modo que ele mesmo ficaria satisfeito com qualquer das partes.  
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As pessoas morais são distinguidas por duas características: primeiro, são capazes de 
ter (e se presume  que têm) uma concepção do próprio bem (como expressado em 
um plano de vida racional); e, em segundo lugar, são capazes de ter (e se presume  
que adquirem) um senso de justiça, um desejo normalmente efetivo de aplicar e agir 
segundo os princípios de justiça, pelo menos em um grau mínimo. (RAWLS, 2008, 
p. 623) 

 

A primeira capacidade elencada por Rawls indica um indivíduo racional, que é 

capaz de estabelecer as diversas finalidades de sua vida e de eleger os meios necessários para 

atingi-las. Nesse sentido, alguém que pretenda um sucesso profissional e ao mesmo tempo 

preze pela contemplação religiosa haverá de, dentro de sua racionalidade, dedicar por 

exemplo muito ao trabalho e exercer uma atividade religiosa permanente, dentre várias outras 

possibilidades. (JESUS, 2011) 

Contudo, essa racionalidade não implica que determinada concepção de bem seja 

a correta ou mesmo superior a outra. Assim, dizer que os indivíduos são capazes de 

estabelecer uma concepção de bem – que pode coincidir ou ser bastante diferente das 

preferências da maioria – é simplesmente dizer que eles podem escolher as maneiras de 

buscá-la. 

Por outro lado, quando Rawls assim se posiciona, deixa implícito que o indivíduo 

rawlsiano não é um sujeito que está disposto a abrir mão de seus planos de vida em prol de 

outras finalidades, como a realização maior de uma parcela da população, às suas custas, 

como pode sugerir o cálculo utilitarista da “soma coletiva de bem-estar”. Com efeito, ele não 

tolera sacrifícios pessoais, a não ser que eles sejam queridos pelo sujeito. Também, não é 

indiferente à sua própria felicidade, pois o homem para Rawls tem sua concepção de bem e 

acredita que só será feliz se puder segui-la ou se puder, caso queira, reavaliá-la. Contrário 

disso seria negar a si mesmo. Assim, “da mesma forma que o niilista não gostaria de abrir 

mão de suas festas diárias para doar recursos a instituições de caridade, o altruísta também 

não sacrificaria suas visitas diárias a hospitais e favelas para organizar festas”. (JESUS, 2011, 

p. 43) 

A segunda capacidade humana, citada por Rawls, é a de atuar segundo um senso 

de justiça ou, de outro modo, de regular ou adequar suas condutas aos princípios de justiça 

acolhidos pela coletividade. Assim, cada pessoa deve buscar seus interesses dentro da 

moldura estabelecida pelos princípios de justiça. 

46  Sem exaurir o conteúdo do que é ser humano, pois esta não é a pretensão do autor. 
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No entanto, uma questão importante surge da conjunção dessas duas capacidades 

humanas, pois pode ser que os princípios de justiça limitem as concepções de bem a serem 

buscadas por certas pessoas. Dentro dessa questão, porque então um indivíduo racional seria 

levado a restringir sua busca pela felicidade? Rawls diz que isso se dá pelo fato de ele ser, 

além de racional, razoável. 

Para ilustrar, exemplifica dizendo que se em uma negociação uma das partes está 

em situação privilegiada com relação à outra (por ter mais informação, dinheiro, poder, etc.) e 

faz uma proposta vantajosa para si e ruim para a parte contrária, seria possível dizer que a 

proposta foi racional tendo em vista sua posição privilegiada, mas nada razoável. Seres que 

são racionais buscam meios para satisfazer suas intenções, seres razoáveis aceitam restrições 

aos seus objetivos se elas forem necessárias para manter os “termos de cooperação 

equânimes”. (SILVA, 2007) 

Segundo o autor, isso significa, em ampla medida, que as pessoas, embora sejam 

movidas por apetites particulares, desejam um mundo em que todos cooperem com todos, em 

uma reciprocidade na qual cada pessoa se beneficie em conjunto com as outras. Portanto, o 

homem em Rawls é racional e interessado em realizar seus planos, mas não é egoísta. Caso 

contrário, não teria sensibilidade moral para ingressar em um acordo de cooperação em que 

todos sejam tidos como iguais. 

A origem do razoável é a própria natureza social do ser humano, que o leva a 

prezar pela convivência como algo bom em si. Rawls, assim como Aristóteles o fizera, não 

imagina que o indivíduo possa ser feliz em uma ilha deserta, muito menos que sua relação 

com os semelhantes seja meramente instrumental, utilizando-os para atingir seus fins. Pelo 

contrário, ele é dado à sociabilidade e sua satisfação também depende da realização dos 

planos das outras pessoas47.  

De toda forma, note-se que o racional e razoável são mesmo ideias distintas 

dentro da ótica rawlsiana. No entanto, essas noções são fundamentais e complementam-se em 

relação à ideia de cooperação equitativa: 

 

47 Como o homem não consegue ser tudo o que gosta, ele se satisfaz vendo o outro realizar bem aquilo que ele 
valoriza e gostaria de realizar, como no seguinte exemplo: “Algum estudioso do direito que também queira 
desenvolver suas habilidades como cantor lírico pode não ter tempo para a música, pois isso implicaria que ele 
abrisse mão de se esmerar no estudo jurídico, que realiza mais amplamente seu projeto de vida. Por isso mesmo, 
ele se alegrará em ver outras pessoas cantando bem, pois elas buscam a excelência na habilidade em que ele 
gostaria de se aprimorar”. (JESUS, 2011, p. 46)  

                                                           



63 

 

Como ideias complementares, nem o razoável nem o racional podem subsistir um 
sem o outro. Agentes apenas razoáveis não teriam fins próprios para serem buscados 
numa cooperação equânime; agentes apenas racionais não têm um senso de justiça e 
não conseguem reconhecer a validade independente das demandas alheias. 
(RAWLS, 1995, p. 42 apud JESUS, 2011, p. 45) 
 

Por último, merece ser destacado que o razoável acaba guardando em si uma 

forma de público que o racional não tem. É que a razoabilidade leva o homem rawlsiano à 

negociação do contrato social, abrindo possibilidade para cessões recíprocas em nome da já 

mencionada sociedade de cooperação. Pois, como aduzem Gondin e Rodrigues (2010, p. 

152): “por meio do razoável os indivíduos são iguais no mundo público dos outros e podem 

propor, aceitar e dispor termos equitativos de cooperação entre eles”. 

 

 

2.2.3 Os bens primários e os princípios de justiça 

 

Presumindo que as pessoas na posição original são racionais, Rawls acredita que 

elas queiram garantir um conjunto mínimo de coisas necessárias, coisas básicas para satisfazer 

qualquer modo de vida, independentemente da concepção de bem adotada. Assim, mesmo 

quando situada na posição original, a pessoa racional preferiria mais (e não menos)48 o que 

ele chama de bens primários, que são listados por Rawls da seguinte forma: 

 
a) Primeiro, as liberdades básicas conforme uma lista... 
b) Segundo, liberdade de movimento e escolha da ocupação, tendo como pano de 
fundo oportunidades diversas. 
c) Terceiro, poderes e prerrogativas de cargos e profissões de responsabilidade, 
especialmente aquelas nas principais instituições políticas e econômicas. 
d) Quarto, renda e riqueza, e 
e) Finalmente, as bases sociais do respeito próprio. (RAWLS, 2008, p. 362-363) 

 

De tal forma, percebe-se que ao lançar mão dos bens primários Rawls adota um 

critério objetivo que torna possível a realização de comparações interpessoais (diferente do 

mérito de Aristóteles), não a partir dos fins, mas pelos “meios”. Por isso, na lista passada por 

Rawls não consta, por exemplo, “alimentação”, mas sim “dispor de renda e riqueza”, que 

48 “As pessoas na posição original tentam reconhecer princípios que promovem seus sistemas de objetivos da 
melhor forma possível. Elas fazem isso tentando garantir para si mesmas o maior índice de bens sociais 
primários, já que isto lhes possibilita promover a sua concepção do bem de forma efetiva, independentemente do 
que venha a ser esta concepção.” (RAWLS, 2008, p. 155). 
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possibilita aos indivíduos a compra dos alimentos. Da mesma forma, a lista contempla as 

bases sociais do autorrespeito, mas não o autorrespeito como tal. 

Referidos bens são postos por Rawls como necessários para que cada um viva de 

acordo com seus projetos e suas convicções, quaisquer que eles sejam. Todos têm a 

instrumentalidade patente e se tornam comuns para que as pessoas atinjam seus fins e 

cumpram seus planos de vida. A partir de sua garantia, “todos realizam uma calibragem 

desses bens à medida que resultam proveitosos segundo suas concepções morais e seus planos 

de vida”. (BUENO, 2010, p. 685) 

Nas palavras do autor:  

 
Os bens primários são coisas que se supõe que um homem racional deseja, não 
importando o que mais ele deseje. Independentemente de quais sejam os planos 
racionais de um indivíduo, supõe-se que há várias coisas das quais ele preferiria ter 
mais a ter menos. Tendo uma maior quantidade desses bens, os homens podem estar 
seguros de obter um maior sucesso na realização de suas intenções e na promoção de 
seus objetivos, quaisquer que sejam eles. (RAWLS, 2008, p. 97-98). 

 

Em uma possível relação desses bens na ótica constitucionalista, podem ser 

explicitados, apenas como exemplos, garantias como o direito à liberdade, à igualdade de 

oportunidades, ao igual acesso ao exercício e/ou disputa pelo poder, que em geral são 

considerados inalienáveis. Assim, até mesmo o indivíduo menos privilegiado pela sorte 

natural (talentos e habilidade) jamais poderá se ver longe de desfrutar dessas garantias. 

Com base na ideia de bens primários é que Rawls intervém sugerindo que a 

questão pode ser resumida em garanti-los aos indivíduos, pois são vistos como um mínimo 

denominador de interesse geral, necessário à generalidade das pessoas. A ideia de bens 

primários implica, ainda, a definição de uma teoria neutra com relação às concepções de bem, 

que não contraria a ótica do pluralismo e sua multiplicidade de concepções de bem. De 

quebra, representa também uma evidente diferença com o utilitarismo, já que este último fia-

se nos desejos das pessoas para efeitos da avaliação da conduta a ser tomada, seja pelos 

particulares ou pelas instituições da sociedade. 

Diante disso, o que é defendido por Rawls é que dentro da posição original os 

homens, pautados pela racionalidade e razoabilidade, lançariam mão da chamada regra 

maximin. Quer dizer, em momentos de incerteza sobre o futuro na sociedade, os indivíduos 

realizam uma hierarquização das diferentes possibilidades e, dentre os piores resultados 

possíveis, escolhem o melhor, ou de outro modo “aquele cujo pior resultado for superior ao 
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pior dos resultados das outras alternativas”. Acabariam de tal forma escolhendo e querendo os 

bens primários, que os habilitam a buscar seus mais variados fins. 

Mas, para tanto, quais seriam os princípios escolhidos para garanti-los? Diante da 

posição original Rawls diz que os indivíduos acabariam comprometendo-se com dois 

princípios básicos de justiça, que são os seguintes:  

 
Primeiro princípio: Cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente 
sistema total de liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema 
similar de liberdades para todos.  
Segundo princípio: As desigualdades sociais e econômicas devem ser dispostas de 
modo que tanto:  
(a) se estabeleça para o máximo benefício possível dos menos favorecidos que seja 

compatível com as restrições do princípio de poupança justa 
(b) estejam vinculadas a cargos e posições abertos a todos em condições de 

igualdade equitativa de oportunidades. (RAWLS, 2008, p. 376) 
 

O primeiro princípio enunciado parece derivar naturalmente da situação da 

posição original. A ignorância quanto a cada situação vai levar os sujeitos a se preocupar com 

a liberdade, no sentido mais amplo. Tais agentes estarão voltados a que, qualquer que seja a 

concepção e bem que adotem, não sejam de alguma forma prejudicados ou discriminados.  

Por liberdades, Rawls simplesmente quer se referir a um conjunto de direitos 

como: liberdade política junto com liberdade de expressão e reunião, liberdade de consciência 

e liberdade de pensamento, liberdade da pessoa juntamente com o direito de possuir 

propriedade, e estar livre de detenção e sequestro arbitrários conforme definidos por uma 

norma legal posterior. Liberdades essas que nas sociedades democráticas geralmente são 

garantidas como preceitos constitucionais não sujeitos a alterações49. 

O segundo princípio, também chamado de “princípio da diferença” é o que 

governa a distribuição dos recursos da sociedade, mostrando-se claramente vinculado à ideia 

de igualdade. Este, por seu turno, parece derivar da ignorância de dados relativos à posição 

econômica de cada um ou aos seus respectivos talentos e capacidades diante da já mencionada 

loteria natural.  

O princípio da diferença, de especial interesse para a presente dissertação (pois 

através dele é que se dá a distribuição), reflete o pensamento de que quando se trata da 

distribuição de coisas importantes (como, por exemplo, os talentos) que são valorizadas por 

49 Creio que no intuito de rechaçar a corrente marxista, Rawls esclarece que “as liberdades ausente da lista – por 
exemplo, o direito a certos tipos de propriedade (digamos, dos meios de produção) e a liberdade contratual 
entendida pela doutrina do laissez-faire – não são fundamentais e, portanto, não estão protegidas pela prioridade 
do primeiro princípio”. (RAWLS, 2008, p. 75) 
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todos, a distribuição predefinida tende a ser igualitária. Isso leva ao fato de que toda 

distribuição que ocorrer de maneira desigual deve ser plenamente justificada.  

Segundo Rawls (2008, p. 75): “todos os valores sociais – liberdades e 

oportunidade, renda e riqueza, e as bases sociais do auto-respeito (sic) – devem ser 

distribuídos de forma igual, a não ser que uma distribuição desigual de um ou de todos esses 

valores seja vantajosa para todos”.  Daí que, para o autor, a injustiça se constitui, então, 

simplesmente em desigualdades que não são vantajosas para todos.  

Embora pareça ser uma medida radical, é importante lembrar que a postura 

igualitária esboçada por Rawls possibilita a ocorrência de uma desigualdade, sem a qual não 

haveria um estímulo ao esforço maior de todos. Mas, conforme se nota do segundo princípio, 

para que uma pessoa possa acumular mais do que outra é preciso que sua postura se reverta 

também em benefícios dos demais e que seja vinculada a profissões e cargos abertos a todos. 

Nesse esquema de justiça, a aplicação do chamado princípio da diferença evita que os 

incapacitados recebam menos bens sociais por causa da simples circunstância de suas 

incapacidades, como também não deixa que as desigualdades naturais influenciem livremente 

na distribuição. 

Merece, pois, ser ressaltado que, para Rawls, tratar as pessoas de maneira 

igualitária não implica remover todas as desigualdades, mas apenas aquelas que trazem 

desvantagem para alguém. Isso porque ele acredita que certa desigualdade permanecerá na 

sociedade e, em vista disso, o Estado há de desempenhar um papel regulador, promovendo 

uma redistribuição de riquezas e das rendas para melhorar a situação inicial.  

Também, esclarece-se que os princípios da justiça se mostram em sua teoria como 

análogos aos imperativos categóricos de Kant, que se aplicam a uma pessoa em virtude de sua 

natureza de ser racional e livre. A validade do princípio, nesse caso, não pressupõe que se 

tenha um objetivo particular, mas apenas que elas desejam certos bens primários. Assim, eles 

devem ser aplicados independentemente de quais sejam os objetivos particulares daqueles que 

compõem a sociedade. 

Não é demais lembrar que esses princípios pretendem orientar a elaboração das 

instituições e práticas sociais mais importantes, que constituem a estrutura básica da 

sociedade. Daí decorre também que eles devem ser reciprocamente integrados, por se tratarem 

de dois princípios (diferente do utilitarismo que se baseia em apenas um), pelo que é atribuída 

uma ordem lexical entre eles que indica que sempre deve ser satisfeito o primeiro antes de se 

passar ao segundo. Desse modo, a liberdade não pode ser limitada para garantir uma 
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distribuição desigual, só sendo possível ser limitada quando houver conflitos entre as próprias 

liberdades. Em outras palavras, as liberdades básicas não serão justificadas nem compensadas 

por vantagens econômicas e sociais, da mesma maneira que a renda, riqueza, posições de 

autoridade e demais vantagens devem condizer com a obediência às liberdades básicas. 

Note-se, portanto, que Rawls traz em sua obra certo equilíbrio entre a liberdade e 

a igualdade, pautando-se pela necessidade de que as instituições possam ter a justiça como a 

primeira de suas virtudes, sem a qual deverão então ser reformadas ou abolidas. Ele advoga 

uma igualdade democrática em um ambiente social no qual as desigualdades da divisão dos 

bônus e encargos sociais só podem ocorrer de maneira justificada, desde que haja igualdade 

de oportunidades e acesso a bens e serviços, bem como que as desigualdades econômicas e 

sociais, se existirem, possam gerar o maior benefício para os menos favorecidos. 

A obra de Rawls é, sem dúvida, um trabalho sobre ética e justiça de enorme 

relevância nos últimos tempos. Rawls reinterpreta a visão da justiça distributiva de 

Aristóteles, utilizando critérios deontológicos a partir de uma rica construção, que fogem à 

ideia de mérito vista naquele autor. Com base nisso, estabelece princípios que atuam como 

garantias aos indivíduos e ao mesmo tempo como corretivos para as inúmeras iniquidades 

vistas dentro de cada sociedade. Princípios esse que, como atesta Fleischacker (2006), 

equivalem a uma definição notavelmente precisa de justiça distributiva em seu sentido 

moderno.50 

 

 

2.3 A contraposição do libertarianismo de Robert Nozick 

 

Um das principais e mais elaboradas críticas à Teoria da Justiça de Rawls adveio 

de Robert Nozick, que era vinculado a uma corrente de pensamento que pode ser chamada de 

liberalismo-conservador. Esse liberalismo, também chamado de libertarianismo, está centrado 

na ideia da dignidade da pessoa humana aliada à propriedade e liberdade, que não pode ser 

restringida em nome de nenhuma necessidade coletiva. Portanto, o direcionamento dos 

argumentos da referida corrente é feito basicamente levando em conta a máxima de que “uma 

sociedade justa é uma sociedade livre”. 

50 “O mérito, que para Aristóteles definia a justiça distributiva e a distinguia da justiça corretiva, agora 
desapareceu inteiramente desse conceito”. (FLEISCHACKER, 2006, p. 163) 
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Em um primeiro momento, Nozick debate com os anarquistas que – segundo diz – 

entendem que a presença de qualquer Estado violentaria os direitos da pessoa, que aliás 

viveriam melhor sem a sua presença. De tal maneira, Nozick busca responder à indagação de 

que o Estado seria justificável ou se seria preferível a sua ausência, isto é, a anarquia. Dentro 

desse debate, propõe realizar um exercício mental para trazer à tona o estado de natureza, de 

John Locke. 

Para além de uma exposição sobre os inconvenientes do estado natural, nos quais 

Locke acredita que se faz necessário passar à sociedade civil, Nozick (2011) expõe a possível 

resolução dos problemas sem necessidade de originar propriamente um governo civil. 

Partindo da ideia de que o estado de natureza inspira forte insegurança, não obstante os 

sujeitos sejam donos de si próprios, Nozick (2011) sustenta que os indivíduos podem 

pessoalmente pretender o respeito dos demais, como também podem agrupar-se com outros 

no intuito de impedir um ataque ou perseguir um agressor. Imagina, então, que esses 

indivíduos começariam a se organizar em associações protetivas não estatais, no intuito de 

garantir a sua própria segurança, em uma clara defesa de seus direitos individuais.  

Mas, como os membros das associações protetivas não podem focar integralmente 

nessa proteção, haveria uma forte convergência para a divisão do trabalho e a 

profissionalização destas associações, ou seja, para o referido autor as associações protetivas 

iniciais dão origem a empresas ou grupos encarregados de proteger os seus clientes. 

Todavia, mesmo com a existência dessas associações não se poderia falar ainda 

em estabilidade, uma vez que a presença de várias agências de proteção em um mesmo espaço 

geográfico acarretaria o conflito entre elas. Daí decorre que como consequência desses 

conflitos o mercado levará ao desparecimento das agências mais fracas e ao prevalecimento 

das mais fortes, em um tipo de hierarquização. Em último caso, esta lógica conduz ao 

surgimento de uma associação protetiva dominante, que assegurará, em termos práticos, o 

monopólio da proteção. Assim, da desordem gerada por grupamentos espontâneos e 

associações de proteção mútua surgiria – decorrente da atuação de uma mão invisível51 - o 

que Nozick diz ser semelhante a um Estado Ultramínimo. (NOZICK, 2011) 

Já que a agência dominante estaria capacitada para proibir procedimentos que 

colocassem seus clientes em risco, acabaria por obrigar os indivíduos independentes a 

51 Nozick traz para seu texto a ideia de mão invisível de Adam Smith (em A Riqueza das Nações, de 1776), tido 
hoje como princípio básico da economia que pressupõe a existência de um equilíbrio natural no mercado em 
vista da lei da oferta e procura. Com efeito, após um bem ter o seu preço elevado demais, sua produção 
aumentará, até o retorno ao estado anterior. 
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respeitar o direito de seus clientes, impedindo-os de fazer justiça por suas próprias mãos, algo 

potencialmente ofensivo à associação dominante. Como compensação por essa proibição, a 

associação passa a proteger também os independentes e isso constitui, na verdade, em uma 

obrigação moral de compensá-los pelas desvantagens que impõe pela proibição à autotutela. 

Somente quando a agência começa a proteger mesmo quem pagou menos ou nada pelo 

serviço – pois é melhor que alguns não sejam onerados para que permitam a segurança dos 

demais – é que Nozick fala na formação de um verdadeiro Estado Mínimo. Com isso, sustenta 

que a transição do Estado ultramínimo para o Estado mínimo ocorre mediante meios 

moralmente permitidos, de maneira necessária e sem violar direitos, pois o monopólio da 

força surge por um processo de mão invisível de mercado. (NOZICK, 2011) 

Esse Estado mínimo deve ficar restrito ao papel de guardar o bom funcionamento 

do mercado e realizar a proteção da liberdade negativa para todos os indivíduos, ou seja, para 

que não sejam molestados em suas liberdades. Deve, portanto, ser um Estado com funções de 

proteção ao roubo, ao uso da violência, à fraude, que garanta os contratos, etc. Nesse sentido, 

eis o que diz o próprio Nozick (2011, p. 76):  

 
Nossa principal conclusão é que o Estado mínimo, limitado às funções restritas de 
proteção contra a força, o roubo, a fraude, de fiscalização do cumprimento dos 
contratos e assim por diante, justifica-se; que o Estado mais amplo violará os 
direitos das pessoas de não serem forçadas a fazer certas coisas e que não se 
justifica; e que o Estado mínimo é tanto inspirador quanto certo.  

 

Posto isto, depreende-se que para Nozick é preferível um estado mínimo à 

anarquia, na medida em que aquele protege melhor a autopropriedade individual, evitando a 

insegurança do estado de natureza. 

Fixado esse ponto, Nozick empreende esforços no sentido de refutar a necessidade 

de um estado mais extenso, lançando mão de sua teoria da titularidade, que trata das posses 

dos indivíduos. A questão principal que ele procura responder é em que condições os 

indivíduos têm – ou não – direito às suas posses. Para Nozick, o direito de posse é justo 

quando advém de três aspectos: a justiça na aquisição, a justiça na transferência e a retificação 

da injustiça. (KYMLICKA, 2006) 

O conceito de justiça na aquisição revela que qualquer pessoa teria direito à posse 

de uma aquisição inicial desde que, por está posse, não viole direitos de outras pessoas. Sendo 

assim, os indivíduos não podem, por exemplo, haver bens para si mediante roubo ou uso 

excessivo da força, por exemplo. De tal modo, segundo Nozick qualquer aquisição é 

moralmente permissível desde que não prejudique nenhum indivíduo. 
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Todavia, a maior parte das posses não é original, mas sim oriunda de atividades de 

transferências entre as pessoas. Para a ideia de justiça na transferência, Nozick argumenta que 

a posse será justa desde de que tenha sido feita de maneira consciente e voluntária e não traga 

nenhum tipo de prejuízo a ninguém. Na medida em que essas transferências ocorram entre os 

indivíduos e famílias, ao longo do tempo é natural que surjam enormes desigualdades. 

Entretanto, Nozick deixa claro que se os processos de transferência forem justos não há nada 

a ponderar a respeito das disparidades sociais que deles resultam. 

Já quanto à retificação da injustiça, ela é defendida para o caso de alguém que 

adquira uma propriedade que não resultou da aplicação da justiça na aquisição ou justiça na 

transferência. Assim, em caso de roubo, por exemplo, Nozick entende ser necessário 

promover uma retificação, ou seja, os indivíduos afetados ou seus descendentes deveriam ser 

ressarcidos por quem cometeu o delito ou por quem se aproveitou dele52. 

Chama atenção o fato de que para Nozick os indivíduos têm a plena propriedade 

de seus talentos e podem utilizá-los para o acúmulo de bens como lhes convierem. Esse 

acúmulo pode ser feito livremente, desde que esses indivíduos, como dito, sigam a sua teoria 

da titularidade e participem de aquisições tidas como justas. Nesse sentido, Kymlicka (2006, 

p.134) esclarece que na visão de Nozick: “assim como possuir um lote de terra significa que 

possuo o que é produzido pela terra, possuir meus talentos significa que possuo o que é 

produzido por meus talentos”.  

Para ilustrar sua ideia sobre a justiça na aquisição, Nozick traz seu famoso 

exemplo do caso de Wilt Chamberlain, um extraordinário jogador de basquete que assina o 

seguinte contrato: nos jogos em casa, recebe 25 centavos por bilhete de entrada, pagos à parte 

pelos torcedores que adoram vê-lo. Chamberlain joga brilhantemente e vale a pena pagar o 

bilhete. Ao final da temporada, cerca de 1 milhão de pessoas assistiu aos seus jogos e o 

jogador faturou cerca de U$ 250.000. O rendimento obtido é bem maior que o rendimento 

médio de uma sociedade pautada pela redistribuição. A partir disso Nozick indaga sobre qual 

razão a nova distribuição de riqueza poderia ser considerada injusta. E diz – com base em sua 

teoria da titularidade – que a desigualdade de renda é algo natural dentro da sociedade, visto 

que as pessoas as pessoas gozam da liberdade de investir o seu dinheiro de acordo com suas 

concepções de bem. Com isso, aduz que uma intervenção do Estado para promover uma 

52 Nozick entende que esse princípio deve ser aplicado em casos mais largos. Assim, argumentou em sua obra 
que os índios americanos deviam ser devidamente indenizados pelas terras que lhes foram roubadas pelos 
colonos brancos. 
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redistribuição dos recursos obtidos, de maneira justa, por Chamberlain é medida que não deve 

ser aceita, sob pena de desmotivar o indivíduo a se tornar mais eficiente. (NOZICK, 2011) 

E isso tem, por consequência, um papel de Estado totalmente diferente do que foi 

visto há pouco em Rawls, pois para Nozick a única coisa que seu Estado mínimo deve 

assegurar é a liberdade negativa das pessoas como, por exemplo, vigiar para que ninguém 

furte, para que não se pratique esbulho ou viole a propriedade de outrem, etc. Isso quer dizer 

que os direitos que o indivíduo tem – para Nozick – são na verdade direitos de não-

interferência e que são invioláveis às pretensões dos demais.  

Esse mesmo Estado não deve, por conseguinte, preocupar-se com as chamadas 

“liberdades positivas”, não tendo obrigação de fornecer nada para que os indivíduos possam 

satisfazer suas mais variadas concepções de bem, cuja consecução depende basicamente do 

esforço individual.  

Note-se, pois, que isso se constitui em uma profunda diferença com o liberalismo-

igualitário defendido por Rawls. Neste último caso, os direitos positivos participam da 

centralidade da ideia de justiça. O Estado tem, destarte, a obrigação de reparar determinadas 

desigualdades pelas quais as pessoas não são responsáveis, como previsto no princípio da 

diferença. Se para Rawls o direito a certa parcela dos recursos é um dos direitos mais 

importantes, para Nozick está o direito sobre si próprio, o que o leva a pensar da seguinte 

maneira:  

 
O fato de você ser forçado a contribuir para o bem-estar de outro viola seus direitos, 
enquanto o fato de o outro fornecer a você coisas de que você necessita 
intensamente, incluindo coisas que são essenciais para a proteção de seus direitos, 
não constitui, em si mesmo, uma violação de seus direitos. (NOZICK, p. 30, apud 
GARGARELLA, 2008, p. 38)  

 

Discorrendo sobre a ideia libertarianista, Arnseperger e Van Parijs (2003, p. 39) 

resumem a amplitude da liberdade em tal ótica: 

 
Para um libertário, portanto, não se cogita de aceitar a obrigação legal de fazer 
serviço militar, frequentar a escola, apertar o cinto de segurança, fazer parte de um 
júri e prestar socorro a uma pessoa em perigo. Também, não se cogita de proibir a 
eutanásia, a prostituição, a blasfêmia, o negativismo, as perversões sexuais e o 
comércio de órgãos, sob a condição – é claro – de que nenhuma coerção seja 
exercida para obter a participação de alguém. 
 

Nesse sentido, no tipo de Estado do libertarianismo “não há nenhuma educação 

pública, nenhuma assistência médica pública, transporte, estradas nem parques. Todos eles 
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envolvem tributação coerciva de algumas pessoas contra sua vontade (...)”. (KYMLICKA, 

2006, p. 123) Tanto assim que Nozick argumenta que no momento em que se faz com que 

parte do esforço de alguns seja colocado em benefício de outros deturpa-se o princípio da 

autopropriedade, a tal ponto que ganha sentido falar de uma nova forma de escravidão 

colocada em nome da justiça53.  

Diante disso, embora considerem os indivíduos pela ótica kantiana como fins em 

si mesmo, Rawls e Nozick divergem gravemente sobre quais direitos são mais importantes 

para isso. De maneira extremamente simples, pode-se dizer que para Rawls um dos direitos 

mais importantes é o direito a certa parcela de recursos da sociedade. Para Nozick, por outro 

lado, os mais importantes são os direitos sobre si próprio, a liberdade ou os direitos que 

constituem a “posse de si mesmo”.  

Portanto, guardadas essas simples porém abismais diferenças, tem-se que a para 

Nozick inexiste a opção de se retirar de uns para dar a outros, de forçar alguns a contribuir 

para a melhoria do nível de vida de outros, vez que a redistribuição da riqueza e recursos de 

uma sociedade é tida como uma violação da liberdade individual. Desse modo, qualquer 

medida que seja levada a efeito para o combate à pobreza é algo que deve ser rechaçado, não 

cabendo ao Estado ingerências nesse sentido, por ser atentador às suas funções e aos seus 

indivíduos. 

 

 

2.4 Amartya Sen e a questão das capacidades 

 

O indiano Amartya Kumar Sen prestou suas contribuições em diversas áreas da 

economia e, também, da filosofia. Seus trabalhos encontraram grande ressonância no meio 

acadêmico e abrangem assuntos diversificados, como a escolha racional, economia do bem-

estar, crescimento econômico, pobreza, desigualdade e filosofia política. Apesar de ser um 

destacado pesquisador, sua notoriedade foi alcançada fora do meio acadêmico, por estar 

também envolvido com questões práticas de suas pesquisas, ligadas principalmente à pobreza 

e desenvolvimento.  

Nos idos de 1990, teve influência direta na elaboração do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

53 Os igualitários liberais dão preferência à tributação das trocas livre para compensar os desfavorecidos natural e 
socialmente.  
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(PNUD), que teve o objetivo de oferecer uma alternativa de medida de desenvolvimento que 

não fosse unicamente focada no aspecto econômico, estando este índice focado menos na 

economia e renda nacional e mais nas políticas centradas em pessoas. Em 1988 foi laureado 

com o Nobel de economia, dadas suas contribuições sobre a economia do bem-estar social. 

Especificamente sobre a filosofia, assim como Rawls, Sen contribuiu para um 

momento de ressurgimento das discussões sobre a filosofia política, área que antes de Uma 

Teoria de Justiça – 1971 esteve marginalizada como ramo de pesquisa. Mas, mesmo tendo 

reconhecido a grande força de Rawls na crítica ao utilitarismo, pensamento até então 

dominante, Amartya Sen divergiu dele em alguns pontos. 

Fora o ponto comum de luta contra o utilitarismo, existem ainda outros elementos 

coincidentes em seus pensamentos. Por conta disso, Kang (2011) afirma que as suas teorias 

podem ser vistas como primas, no que enumera quatro características em comum: são não 

welfaristas; podem ser postas como igualitárias; não defendem uma determinada distribuição 

final, reservando espaço para responsabilidade pessoal; advogam uma noção de igualdade de 

oportunidades mais radical do que a meramente formal.  

O fato de não serem welfaristas, na forma como dito por Kang (2011), indica que 

tanto Rawls quanto Sen divergem da noção utilitarista de valor aplicado ao prazer, a 

felicidade e satisfação dos desejos. Essa perspectiva, tanto para Rawls como para Sen trata-se 

de uma perspectiva demasiadamente subjetiva, que não oferece elementos moralmente 

idôneos para uma justa distribuição.  

Já quanto à questão da defesa mais radical da igualdade, os dois autores entendem 

que as contingências naturais devem ser compensadas, o que não é levado em conta dentro da 

noção de igualdade formal de oportunidades. Nesse passo, as circunstâncias das pessoas 

nascerem com diferentes dotações de talentos e habilidades, em famílias mais ou menos 

abastadas, ou mesmo nascerem com deficiências devem, para ambos, ser levada em conta na 

análise da distribuição de recursos sociais54. Isso ajuda a explicar, também, o igualitarismo 

visto em suas obras e porque Kang (2011) afirma que eles não defendem uma distribuição 

final, já que as particularidades de cada pessoa devem ser levadas em conta para uma justa 

distribuição.  

Contudo, apesar de certas semelhanças, o que se tem é que Amartya Sen apresenta 

uma visão diferente de John Rawls focada principalmente no critério centrado nos bens 

54 “Uma noção de igualdade formal de oportunidades não leva em conta essas diferenças, enquanto a igualdade 
real de oportunidades requer que haja alguma compensação.” (KANG, 2011, p. 356) 
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primários para promoção da distribuição. Com visto em outro tópico, John Rawls rechaça a 

tese utilitarista de comparação interpessoal através do bem-estar, da utilidade, em vista do 

subjetivismo e do fato de que em uma sociedade plural há inúmeras concepções de bem. 

Entretanto, para Rawls existem alguns bens, chamados de bens primários, que todos os 

indivíduos, em seu estado de racionalidade, desejam, ao passo que são meios para que os seus 

objetivos sejam conquistados. Com efeito, dentro dos bens primários destaca-se, por exemplo, 

a renda e a riqueza, direitos e liberdades fundamentais, bases sociais do autorrespeito, dentre 

outros que funcionam como meios para realização dos objetivos pessoais, das diversas 

concepções de bem.  

Assim, tem-se que Rawls elege os bens primários como meio de avaliação 

distributiva, ou seja, como equalisandrum, de modo que a comparação interpessoal pode se 

dar através da elaboração de um índice de bens primários a serem fornecidos a cada cidadão. 

Nisto, “Rawls acha uma alternativa à métrica utilitarista subjetivista, sem, todavia, cair em 

algum tipo de concepção objetiva do bem relacionado a uma suposta natureza humana, ou 

seja, sem cair em algum tipo de perfeccionismo moral”. (KANG, 2011, p. 354) 

Entretanto, para Sen o critério escolhido por Rawls não é a melhor forma de 

promover a igualdade. Assim, Sen argumenta que a diversidade humana apresenta muitas 

razões que poderiam levar as pessoas a terem dificuldades na conversão de bens primários em 

bem-estar. Pessoas portadoras de deficiência ou doentes, por exemplo, poderiam estar em pior 

situação mesmo contando com igual disposição de bens primários, já que haveria diferenças 

na conversão deles em bem-estar efetivo, na realização de seus objetivos. Além da deficiência 

ou doença, vulnerabilidade a doenças parasitárias, gravidez, idade, gênero, participação 

política, podem levar as pessoas a terem maior dificuldade na consecução do bem-estar.  

Em vista disso, Sen entende que a proposta de Rawls de utilização dos bens 

primários como equalisandrum é incorreta, uma vez que foca-se nos meios para se alcançar os 

fins, quando na verdade deve focar-se nos próprios fins, sendo necessária outra maneira para 

realização de comparações interpessoais. É dentro dessa ideia que Sen desenvolve sua 

abordagem sobre as capacidades.55 56  

55 Deve ficar claro que, embora divirja de Rawls, Sen não elabora sua própria teoria de justiça. Pelo contrário, 
“Sen admite que, em alguma medida, sua abordagem da capacitação tem influência de Rawls acerca das 
oportunidades e vantagens aos indivíduos. Além disso, a abordagem seniana deve ser entendida como uma 
extensão de Rawls no que se refere ao raciocínio público e à escolha social dos princípios de justiça.” (MARIN; 
QUINTANA, 2012, p. 519)  
56 Eis outra passagem, que reforça a anterior: “Sen não propôs, de fato, uma teoria da justiça alternativa à de 
Rawls, em parte porque seu enfoque da capacidade é, em vários aspectos, tributário das estruturas normativas e 
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Para tanto, o autor utiliza-se bastante do conceito de liberdade, visto em sua obra 

como liberdade substantiva, ou seja, aquela que enriquece a vida do sujeito e, efetivamente, o 

coloca de maneira apta a atingir os fins almejados, a exercitar a condição de agente57. Essa 

liberdade vista em Sen, ou melhor, as “liberdades” assumem um sentido concreto, no que se 

pode falar em “liberdade de adquirir bens e serviços”, “liberdade de ser saudável” ou 

“liberdade de não ser sujeito à morte precipitada” e se constituem em um elemento básico da 

abordagem seniana. (PINHEIRO, 2012) 

Primeiramente, há um aspecto normativo, pelo qual as liberdades constituem o 

fim último do que Sen entende por desenvolvimento. Em segundo lugar, as liberdades 

assumem um papel instrumental, como meio do desenvolvimento, já que uma parte 

importante das políticas de desenvolvimento consiste em identificar e combater fatores como 

a pobreza, exclusão social, negação de direitos civis, intolerância, tirania política, que são 

postos por Sen como “fontes de privação das liberdades dos indivíduos”. (PINHEIRO, 2012) 

Conforme Sen, uma teoria que tenha como intuito ser justa deve atentar-se para as 

condições nas quais as pessoas vivem quando fazem suas escolhas na vida. De outro modo, 

vale dizer que em uma sociedade considerada justa é necessário que cada homem seja o único 

responsável pelas escolhas que faz. Para tanto, “deve estar livre de fatores arbitrários impostos 

pelos aspectos natural e social, que limitam suas opções e suas oportunidades”. Para ele, é 

importante focar na liberdade como um fim em si mesmo. (OLIVEIRA, 2012, p. 16) 

Amartya Sen dirige importante crítica a Rawls de que a métrica dos bens 

primários é insuficiente e inflexível por não considerar as variações significativas entres as 

pessoas, que fazem com que alguns tenham mais dificuldade em converter bens primários em 

liberdades efetivas. Por certo, então, uma mesma disponibilidade de renda não garante que 

uma pessoa necessitada de cuidados médicos especiais tenha uma capacidade igual de 

alcançar bem-estar que uma pessoa sadia. Do mesmo modo, proporcionar a mesma cota de 

bens primários a todos não significa que serão igualmente capazes de aplicar, com a mesma 

eficiência, esses recursos em prol dos fins e do tipo de vida que valorizam. 

ideológica da teoria de Rawls. (...) O que Sen nos propõe não é propriamente uma teoria da justiça e sim uma 
concepção de justiça distributiva em sentido estrito”. (VITA, 1999) 
57 Segundo Pinheiro (2012, p. 14): “Para Sen, agente é todo aquele que ocasiona uma mudança no ambiente com 
sua ação livre e racional. O agente não se orientação senão por seus “motivos internos” (normas, objetivos, 
razões, valores, etc.). Assim, a condição de agente (agency) é a capacidade de livre agir das pessoas segundo os 
seus próprios fins e normas. Por exemplo, quando se planeja a carreira profissional, organizando um conjunto de 
variadas ações, metas, objetivos, etc., ao longo de vários anos da vida, exercita-se a condição de agente”.  
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Como explicado por Sandel (2014), o que Sen faz então é realizar uma mudança 

na perspectiva ralwsiana de enfoque nos bens primários para enfoque nas pessoas e suas 

condições de vida, valorizando a capacidade que as pessoas possuem de transformar os bens 

em liberdade efetiva, com intuito de concretizar, desprendidamente, suas próprias concepções 

de bem. Com efeito, a forma de igualdade com a qual os igualitários como Rawls deveriam se 

preocupar é, conforme Sen, a capacidade igual de funcionar de várias maneiras.  

Por funcionamentos Sen indica como as atividades ou estados que uma pessoa 

pode racionalmente valorizar fazer ou ser, tais como “estar bem nutrido”, “ser saudável”, 

“estar livre da malária”, “participar ativamente da vida em comunidade”, “ter autoestima”, 

etc.” Funcionamentos, portanto, podem variar desde “escapar da mortalidade prematura” a 

“possuir auto-respeito” e tem ligação com aquilo que uma pessoa realiza, com o bem-estar 

efetivamente alcançado. (PINHEIRO, 2012, p. 19) 

Em geral, os funcionamentos não são passíveis de comparação, já que cada 

funcionamento define um espaço próprio de avaliação. Por exemplo, o meu funcionamento de 

“discutir filosofia política” não pode ser avaliado no mesmo espaço do funcionamento de 

auferir renda de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês. É como se esses funcionamentos 

integrassem categorias distintas em uma determinada esfera de valores, o que impossibilita a 

comparação e mensuração recíproca dos vários funcionamentos humanos. (PINHEIRO, 2012) 

Já as capacidades, por sua vez, entram na teoria de Sen como a liberdade para 

alcançar bem-estar, um conjunto de vetores de funcionamentos que potencializam o sujeito 

para exercer os funcionamentos por ele eleito. Ou seja, são as várias possibilidades que 

capacitam a pessoa a, de fato, eleger os diferentes tipos de combinações de funcionamentos, a 

escolher o tipo de vida que deseja, da maneira mais livre possível. 

Nas palavras de Kerstenestzy (2000, p. 118): 

 
As capacidades refletiriam as oportunidades de escolha por diferentes conjuntos de 
funcionamentos que estariam abertas aos indivíduos, representando a extensão de 
sua liberdade efetiva, e não apenas, como no índice rawlsiano dos bens sociais 
primários, os meios para a liberdade, que em principio seriam insensíveis à 
variabilidade interpessoal de carências, à sua duração e intensidade. 

 

Por exemplo, se uma pessoa abastada entra em um período de jejum, ela pode até 

realizar o mesmo funcionamento em termos de alimentação do que uma pessoa pobre que não 

tenha o que comer. No entanto, essas pessoas terão diferentes “conjuntos de capacidades”, 

uma vez que a pessoa rica teve a oportunidade de escolher o que comer bem, se queria comer 

bem e estar nutrido ou não, ao passo que à pessoa pobre não foi proporcionada essa opção, 
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tendo ela de se contentar com o que existia ao seu alcance para a alimentação. De tal sorte, 

“as capacidades do indivíduo são representadas por um conjunto de todos os funcionamentos 

que o indivíduo em questão pode atingir ou escolher, e não somente pelo que ele de fato 

realiza”. (PINHEIRO, 2012, p. 20) 

São justamente as capacidades, então, que dentro da ótica de Sen devem funcionar 

como principal equalisandrum, já que refletem de maneira mais efetiva as liberdades de agir 

conquistadas pelo sujeito. As diferenças entre seu pensamento e o de Rawls são destacadas 

pelo próprio Amartya Sen (1993, p. 323) da seguinte maneira: 

 
Na verdade, pode-se argumentar que o enfoque da capacidade descreve 
melhor as liberdades realmente desfrutadas pelas pessoas que o enfoque da 
disponibilidade de bens primários. Os bens primários são meios para as 
liberdades, ao passo que as capacidades de realização são expressões das 
próprias liberdades.   

 

Em outras palavras, vale dizer que para Sen os bens primários fracassam por não 

serem capazes de dar expressão à diferença de liberdade efetiva dos indivíduos que são 

desfavorecidos dentro de um contexto social ou que foram desafortunados no que toca às 

capacidades físicas ou mentais, prejudicando a “taxa de conversão de bens primários em 

liberdades”. 

Portanto, pelo que se percebe, a posição de Amartya Sen amplia os horizontes da 

justa distribuição vista em Rawls sem, todavia, serem opostas as suas teorias. Assim como 

Rawls, Amartya Sen claramente se distancia do subjetivismo utilitarista, mas leva mais em 

conta a realidade de carências individuais na promoção da justiça distributiva, através de um 

método de avaliação (capabilities) menos racionalista e consideravelmente mais difícil de ser 

medido ou realizado. 
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3 A JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E O COMBATE À POBREZA NO BRASIL  

 

 

O presente capítulo mostra a evolução da compreensão da pobreza no mundo e no 

Brasil, que passou de um critério absoluto para uma consideração do fenômeno como 

multidimensional. Destaca que o Brasil não pode ser considerado pobre, mas um país com 

muitos pobres, marcado por intensa desigualdade de renda na população, o que sugere que o 

problema da pobreza encontra-se na distribuição dos recursos sociais. Em seguida, é realizada 

uma abordagem que mostra a centralidade e a evolução das políticas de transferência de renda 

empreendidas no país para o combate à pobreza, até chegar ao Bolsa Família. Ressalta que o 

Bolsa Família é um programa paradigmático, que confirma a opção do país pelo combate à 

pobreza primordialmente por meio da transferência de renda. Também, evidencia a existência 

de críticas ao programa Bolsa Família, como também mostra a recente ampliação do combate 

à pobreza no país com a edição do Plano Brasil sem Miséria, que atua em outras áreas além da 

transferência de renda. Por fim, é feita uma aproximação entre a moderna ideia de justiça 

distributiva com a política brasileira de combate à pobreza, destacando-se especialmente a 

distribuição de renda. São ressaltados os pontos de semelhança entre a justiça distributiva de 

Rawls com o Bolsa Família. Ainda, as contribuições de Amartya Sen são relacionadas com o 

Plano Brasil sem Miséria, de modo a demonstrar que o combate à pobreza hoje leva em conta 

outros aspectos além da renda e visa à ampliação das capacidades da população assistida.  

 

 

3.1 Os diversos olhares sobre o conceito de pobreza 

 

A pobreza é, há muito tempo, tema recorrente nas discussões sociais. O seu estudo 

é de fundamental importância para compreensão das condições sociais dos países ricos e 

pobres pelo mundo, além de guardar estreita relação com o problema da distribuição de 

recursos, que é ponto de análise do presente trabalho.  

Embora o fenômeno seja objeto de inúmeras análises mais modernas, o tema da 

pobreza já se fazia presente desde a antiguidade. Nesse sentido, o Cristianismo primitivo já 

tratava do assistencialismo aos pobres e aqueles considerados menos favorecidos, como 

órfãos, viúvas e incapacitados. Contudo, ali o tratamento não era dispensado ao pobre em 

vista de sua condição de privação, uma vez que as ações deveriam ser levadas a efeito de 
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maneira particular e em nome da caridade, valor consagrado pela doutrina cristã. Através da 

caridade, o homem ficava mais perto da salvação eterna da alma, desprendendo-se das coisas 

materiais, que afastam o homem do divino. 

Esse cenário imbuído do espírito da caridade preponderou até a Idade Média, já 

quando, nos dizeres de Andrade (1989, p. 107), “os pobres compunham-se na ordem natural, 

divina e insondável do mundo”, através dos quais os abastados podiam, por meio da caridade 

dirigida aos menos favorecidos, ficarem mais perto de alcançar a graça divina. 

Há de se frisar, por oportuno, que a caridade cristã não significava que os pobres 

deveriam ser retirados da pobreza. Na verdade, o que a Igreja entendia era que a assistência 

aos pobres seria uma obrigação de caridade ou misericórdia, e não um ato de justiça, algo que 

os pobres tivessem como um direito. Era a oportunidade para demonstração de duas virtudes: 

generosidade por parte do doador e humildade da parte do beneficiário. Dentro dessa visão é 

que a Igreja passou então a organizar a assistência aos necessitados, pelo exercício da 

caridade privada nas paróquias.58 59   

Com o fim da Idade Média, houve uma mudança na visão social sobre a pobreza, 

que passou a ter um sentido pejorativo. Verificou-se naquele tempo um “endurecimento da 

atitude em relação aos pobres, considerados como uma população estorva e, potencialmente 

perigosa, que precisaria ser classificada, administrada e controlada por regulamentações 

rigorosas”. (CASTEL, 1998, p. 61). 

A partir do século XVI, o exercício da caridade cristã passou a ser acompanhado 

por uma série de leis contra a vagabundagem na Inglaterra. Em 1572, a Inglaterra passou a 

assumir o assistencialismo estatal aos pobres com a edição das poor laws – lei dos pobres. 

Essa lei previa que uma determinada provisão deveria ser feita aos pobres impotentes para o 

trabalho para lhes garantir o sustento mínimo. Também, trazia uma punição para os mendigos 

que eram aptos ao labor mas não trabalhavam, como forma de conter a mendicância e 

vagabundagem.  

58 Até o século XVI, a assistência aos mais desvalidos foi, na Europa, obra da caridade local privada, às vezes 
coordenada por congregações religiosas. A subsistência nunca foi garantida e a própria noção de renda mínima 
era desconhecida. (VANDERBORGHT, PARIJS, 2006, p. 36) 
59 Embora não fale propriamente da caridade, Codes (2008, p. 10) revela que “Em tempos prévios à Revolução 
Industrial, na Inglaterra e Europa, dirigentes de pequenas áreas – como paróquias, por exemplo – desenvolviam 
formas de alívio voltadas aos pobres que viviam dentro e fora de suas instituições”. A respeito dessa passagem 
note, pois, que a expressão utilizada pela autora foi de “alívio” da pobreza, porquanto que ao pobre não era 
negada sua própria condição. Sobre esse mesmo assunto, Fleischacker (2006, p. 78) que depois de dissertar sobre 
o período em questão, afirma: “A concepção dominante – e quase inteiramente inquestionada – era de que os 
pobres mereciam permanecer pobres. Para encontrar a ideia de que os pobres têm um direito de saírem da 
pobreza, precisamos nos voltar para o século XVIII”. 
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Esse fato justifica a seguinte passagem de Codes (2008, p. 7), que enfatiza que a 

partir das leis inglesas de tratamento aos pobres – que se seguiram anos adiante – passou a 

existir uma maior atenção da sociedade para o fenômeno da pobreza:  

 
As tradições de pesquisa e análise sobre a matéria remontam às promulgações das 
“Poor Laws” elizabetanas, que se sucederam entre 1531 e 1601 na Inglaterra. Em 
seus primórdios, a preocupação com a pobreza encontrava-se refletida na tônica 
daquelas leis, que consistiam em organizar a “caça aos vagabundos” e em obrigar ao 
trabalho todos aqueles sãos de corpo e capazes de realizar atividades laborais. 

 

Polanyi (2000), ao dedicar especial atenção às poor laws, atenta para o fato de 

que, com a reorganização dos elementos produtivos do capital e terra60, as pessoas viram-se 

obrigadas a ganhar a vida oferecendo seu trabalho à venda. Esclarece, ademais, que o 

aumento do número de pobres naquele cenário deu-se basicamente em razão do progresso 

econômico acelerado, aliado à instalação de uma economia de mercado com base industrial 

em uma sociedade de raízes agrícolas e tradicionais, sem aptidão para o trabalho assalariado. 

Também, sugere que a política inglesa para com os pobres tinha como intuito oferecer 

proteção a uma potencial mão de obra contra as perversidades do sistema de mercado e, com 

isso, garantir o elemento “trabalhador”, imprescindível para o sistema capitalista que se 

edificava. Além do mais, servia como uma espécie de controle, evitando-se qualquer levante 

dos desfavorecidos. 

De toda forma, a legislação inglesa sobre os pobres, embora desprovida de 

qualquer sentido de justiça, acabou por se tornar então uma das maiores medidas sociais da 

Idade Moderna. Como o pauperismo e a economia política estavam ligados, já que a pobreza 

acompanhava o crescimento econômico da Revolução Industrial, a proteção inglesa concedida 

aos pobres e trabalhadores gerou manifestações de economistas políticos clássicos, como 

Adam Smith, Tomas Malthus e David Ricardo, que versaram sobre o paradoxo da pobreza e 

prosperidade econômica em seus trabalhos. A pobreza figurou como uma das principais 

preocupações da economia política do século XVIII, principalmente pela constatação de que o 

crescimento econômico se fazia acompanhado da propagação do número de pobres nos países 

inseridos no capitalismo. (LACERDA et al., 2013) 

60 No modo anterior de produção feudal a terra era um bem comum, usada para a produção camponesa. Com a 
transição para o modo de produção capitalista, os senhores feudais ingleses passaram a cercar as suas terras 
(enclousures), arrendando-as como pastagens para criação de ovelhas e delas expulsando os camponeses, que se 
viram obrigados a migrar para a cidade em busca de trabalho nas manufaturas. 
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Embora somente no final do século XIX a pobreza tenha passado a ser objeto 

específico de pesquisa, o seu conceito já tinha sido fixado inicialmente com base na ideia de 

subsistência. Isso se deu muito por influência do cenário das poor laws, onde havia uma 

pressão do Estado para que fossem definidas as necessidades mínimas que garantissem a 

sobrevivência dos pobres. Nesse sentido, os trabalhos de muitos nutricionistas daquele 

período de inglês de assistência aos pobres voltaram-se para o “estabelecimento de quantidade 

de itens alimentares que garantisse a ingestão mínima de energia e nutrientes necessários para 

assegurar a vida de uma pessoa”, o que exerceu grande influência sobre os estudos da pobreza 

desenvolvidos a partir de então. (CODES, 2008, p.11) Tinha-se então como pobre a família 

ou indivíduo cuja renda não fosse suficiente para que se pudesse obter o mínimo necessário 

para sua manutenção meramente física.  

Essa concepção de pobreza fulcrada na ideia de subsistência, nascida durante os 

anos 1890 e nas primeiras décadas do século XX inaugurou um estágio mais científico sobre a 

concepção de pobreza, cujas ideias vieram a se prolongar pelo século XX. Apesar de diversos 

países ainda se apoiarem nessa ideia de subsistência, o uso dessa concepção de “mínimo vital” 

foi e ainda continua sendo alvo de inúmeras críticas. (ROCHA, 2003) 

Nesse passo, as principais argumentações contra a ideia da pobreza como 

subsistência são de que as pessoas não são meros organismos que precisam suprir apenas suas 

energias corporais, mas são seres sociais que desempenham papéis de trabalhadores, pais e 

partícipes da comunidade e, com isso, dependem de serem providos de instalações e serviços 

públicos para que possam participar da vida social. Outra crítica também de destaque é que os 

alimentos necessários têm a quantidade e custo variáveis conforme os papeis sociais 

desempenhados pelas pessoas e variam conforme cada sociedade pela sua estrutura produtiva 

e mercado. Em outras palavras, as necessidades alimentares são socialmente condicionadas, o 

que impossibilita a fixação de um parâmetro universal para definição da pobreza. (CODES, 

2008) 

Esses argumentos foram importantes para o rompimento do predomínio da 

concepção de pobreza como subsistência diante da formulação um novo conceito, alicerçado 

na ideia de necessidades básicas (basic needs). Como apontam Lacerda et al. (2013), em 

meados do século XX o economista inglês William Beverigde cunhou uma nova concepção 

de subsistência, mais abrangente que as necessidades nutricionais, incluindo dentre outros o 

acesso à educação e saúde. Assim, a ideia das necessidades básicas passou a abranger mais 

facetas da pobreza, que estaria ligada ao menos a dois grupos de elementos. Um grupo 
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pertencente ao âmbito privado, ligado à demanda do mínimo necessário para comida, abrigo e 

roupas, assim como mobílias e equipamentos. E outro grupo que seria provido pela 

comunidade como um todo, como serviço sanitário, água potável, saúde e acesso à cultura. 

Essa nova compreensão da pobreza, que surgiu nos idos de 1950, ganhou força sobretudo a 

partir dos anos de 1970. 

Vale destacar que essa concepção de pobreza ainda hoje desempenha papel 

relevante em diversos planos nacionais. Nesse sentido, a noção das necessidades básicas tem 

aparecido nas discussões associadas ao subdesenvolvimento, sendo aplicada por alguns países 

pobres. Todavia, os defensores dessa ideia têm encontrado dificuldades para 

operacionalização do conceito em políticas de combate à pobreza, principalmente no que toca 

à definição dos itens a serem incluídos no rol das necessidades básicas, já que as necessidades 

dos indivíduos por vezes são tão particulares que não podem ser definidas com base em 

aspectos coletivos. Por outro lado, deve-se levar em conta também que ao migrar de um 

aspecto mais simples como a subsistência para uma base mais ampla como as necessidades, o 

caráter relativo do fenômeno da pobreza acaba sendo evidenciado inclusive pelo fato de que 

as mudanças sociais acabam por criar novas necessidades. Isso porque aquilo que era 

considerado uma necessidade básica antigamente, por exemplo na época do feudalismo, pode 

ser tido como insuficiente em uma sociedade de mercado, que traz novas exigências ao 

homem.  

A essa altura da discussão, importa ressaltar que quando se fala atualmente em 

“supressão das necessidades nutricionais”, essa expressão liga-se à ideia de pobreza como 

ausência de requisitos para subsistência e é representada pelo indicador da “linha de 

indigência” ou, como também é chamado, de “linha de pobreza extrema”61. Já quando a 

pobreza é ligada a um conjunto mais amplo de necessidades, a referência é feita através da 

“linha de pobreza”. Tais parâmetros são utilizados para distinguir dois grupos, os indigentes e 

os pobres, como será visto na Tabela 1 do capítulo seguinte. 

Voltando novamente à ideia de pobreza como atenção às necessidades básicas, 

Romão (1982, p. 363) expressa um reflexo importante do conceito de pobreza como tal, que 

segundo ele acaba por exigir a atuação do Estado-sociedade para supressão das carências: 

61 “O Brasil não conta com uma linha ou metodologia oficial de pobreza e as políticas públicas utilizam critérios 
diferentes e contraditórios entre si. Por exemplo, a linha de inclusão do Programa Bolsa Família (PBF) é de R$ 
120,00, já a linha de inclusão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) é de 1-4 do salário mínimo vigente, 
hoje em R$ 103,75. Isso quer dizer que alguns dos que são considerados pobres para o PBF não são para o BPC. 
(...) a maioria das linhas de pobreza no Brasil é calculada por meio da mesma metodologia: os métodos 
nutricionais, mais especificamente a insuficiência calórica.” (SOARES, 2009, p. 7, com ressalvas aos valores) 
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O conceito fundamental da filosofia das necessidades básicas é atender as 
necessidades específicas dos mais pobres: alimentação, moradia e vestuário 
adequados, além de alguns serviços essenciais como água potável, saneamento, 
transporte público, serviços médicos e escolas. Em outras palavras, enfatiza a 
mobilização de recursos específicos para grupos-alvo especiais, identificados como 
carentes nessas áreas.  

 

Codes (2008), por seu turno, faz uma observação importante ao indicar ser 

imperativa a redistribuição de recursos sociais a partir da inclinação da pobreza para a 

satisfação das necessidades básicas, o que de certa forma caminha no mesmo sentido de 

Romão (1982). Primeiramente, a autora argumenta que a concepção das necessidades básicas 

reconhece o direito por parte de todos os indivíduos às provisões sociais elementares e, com 

base nessa ideia, abre espaço para afirmar que a adoção da concepção de pobreza como 

necessidade básica acaba levando à ideia de que se deve combinar o crescimento econômico a 

uma redistribuição de recursos. 

Veja, pois, a afirmação da autora: 

 
 (...) quanto mais o conceito amplia-se em direção ao suprimento das 
necessidades básicas sociais (tais como saúde, bem-estar, realização das 
obrigações da família, cidadania, relações no trabalho e participação 
comunitária), mais se torna necessário admitir que se deve desenvolver uma 
complexa combinação de crescimento, redistribuição, reorganização do 
comércio e outras relações institucionais (...) (CODES, 2008, p. 15) 

 

Com o reconhecimento da necessidade de tratamento da pobreza e de nisso 

estarem envolvidas certas estruturas sociais e institucionais, bem como pelo fato dos países 

apresentarem particularidades em suas estruturas, os pesquisadores se voltaram ainda para 

outra concepção de pobreza: a da privação relativa. Nessa perspectiva, que remonta aos anos 

de 1960, a pobreza é vista a partir do contexto social em que se vive, com a consideração do 

padrão de vida e da forma como as diferentes necessidades são supridas em uma determinada 

realidade social e econômica. Nesse caso, a pobreza é estabelecida com base na comparação 

interna da população, elegendo-se o estado de carência em vista dos demais partícipes sociais. 

Dessa forma, a pobreza não é mais caracterizada apenas pela falta de recursos que 

possibilitem a supressão das necessidades básicas. Mesmo porque, como visto, a objetividade 

do conceito de pobreza pode ser algo falacioso, haja vista a possibilidade de mudanças das 

necessidades com o decurso do tempo. Assim, a pobreza relativa indica, pois, que as pessoas 

pobres são aquelas que não conseguem ter recursos ou condições de vida (vestuário, saúde, 

educação, moradia) que lhes permitam desempenhar papéis sociais e seguir como membros de 
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determinada sociedade. De modo mais simples, pobre é aquele que tem um padrão de vida 

abaixo daquele que é verificado para a sociedade na qual está inserido.  

A perspectiva de privação relativa, por se alicerçar em uma análise de contexto, 

acaba impondo o desafio de se tomarem posturas mais igualitárias dentro de cada sociedade, 

já que este deve ser o parâmetro a ser perseguido para a superação da pobreza. Desse modo, o 

combate à desigualdade passa a ser imperioso. Contudo, a respeito disso vale desde já o alerta 

de que não se deve confundir as noções de desigualdade e pobreza. Isso porque uma 

sociedade pode, por exemplo, ser pobre sem ser desigual, bastando que os sujeitos dessa 

sociedade sejam igualmente pobres. De maneira inversa, uma sociedade também pode ser rica 

e apresentar elevado grau de desigualdade62. 

Outra concepção de pobreza, mais recente, ganhou a atenção de inúmeros 

pesquisadores. Amartya Sen, em seus estudos sobre o desenvolvimento, introduziu variáveis 

ainda mais amplas à ideia de pobreza, chamando atenção sobretudo para o fato de que o 

homem pode passar por privações em diversas áreas de sua vida, não devendo o conceito estar 

ligado apenas à privação material. Amartya Sen – cuja ideia das capacidades foi exposta no 

capítulo anterior - defende que a pobreza deve ser definida como uma privação do que ele 

chama de capacidades básicas (capability) dos indivíduos e não somente como falta de renda 

para garantir acesso a bens sociais. Pobre, segundo ele argumenta, é aquele que tem uma 

limitada (ou mesmo não tem) capacidade de escolher dentre suas diversas concepções de bem, 

chamado por ele de funcionamentos.  

O que esse autor faz, na verdade, é mudar o olhar da pobreza dos meios (renda) 

para os fins que as pessoas possuem, que são os mais variáveis possíveis e estão para ele 

alicerçados na ideia de liberdade de agir dentro de um determinado contexto social. Por 

consequência dessa visão, a redução da “pobreza de renda” não deve ser o único foco das 

políticas de combate à pobreza, já que outros fatores como localização residencial, idade, 

diferença de sexos e papeis sociais podem dificultar a efetivação das liberdades. Contudo, 

cabe destacar que embora defenda um aspecto mais amplo da pobreza, Amartya Sen não 

ignora que ela pode também estar ligada a uma renda inferior auferida pelo indivíduo, uma 

62 A propósito, Romão (1982, p. 363) destaca: “(...) o conceito de pobreza não equivale ao de desigualdade, 
devendo ambos ser distintos. A pobreza precisa ser estudada em si, separada da questão da desigualdade. 
Enfocar apenas a pobreza relativa e sua ligação com a desigualdade afastou-nos da pobreza como tema 
independente e, portanto, algo objetivo, socialmente concreto que devemos tentar eliminar. A base para uma 
ação tendente a erradicar a pobreza, ipso facto, tem de começar pela conceituação de um significado adequado e 
explícito”. 
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vez que a baixa renda, dentro de seu sistema de pensamento, funciona como um evidente 

vetor de privação da capacidade de uma pessoa. 

Todavia, se a ideia da pobreza como privação das capacidades pode ser 

qualificada como filosoficamente bem elaborada, os pesquisadores encontram dificuldades 

em sua operacionalização empírica, dado o seu nível teórico-conceitual e porque algumas 

dimensões da pobreza seniana não são facilmente observáveis ou sequer mensuráveis.  

De toda forma, pelo exposto até aqui o que se depreende é que o conceito de 

pobreza caminhou de uma abordagem absoluta, pelo critério da renda, para uma abordagem 

mais relativa e multidimensional do fenômeno. Sem que os primeiros conceitos fossem 

desbancados, várias facetas passaram a fazer parte da ideia de pobreza. Em vista disso, ainda 

se verifica a coexistência de diversas maneiras de perceber e compreender a pobreza, que são 

levadas em consideração em muitas análises contemporâneas do fenômeno.  

Em termos de aplicação do conceito, não há dúvidas de que a ampliação do 

alcance do fenômeno acarretou uma dificuldade maior de mensuração, que antes era feita 

quase exclusivamente através do critério da renda. O IDH, divulgado pela primeira vez em 

1990 e que inclusive teve contribuições de Amartya Sen, capta de certa forma os meandros 

das discussões sobre o conceito de pobreza e a utilização de índices sintéticos para sua 

mensuração, já que abandona a renda como indicador, sem chegar a utilizá-la direta ou 

indiretamente como linha de pobreza63. Ainda assim, embora o IDH seja amplamente 

utilizado, não esteve isento de críticas em sua aplicação como indicador de pobreza. 

Paralelamente ao IDH, muitos trabalhos recentes levam em conta as linhas de pobreza64, de 

indigência e o Índice de Pobreza Humana (IPH), que foi sugerido no Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 1997. 65 

63 “Segundo um dos responsáveis pela metodologia do IDH e prêmio Nobel de Economia de 1998, o indiano 
Amartya Sen, o IDH, por estar baseado em três componentes distintas – indicadores de longevidade, educação e 
rendimento per capita  – não se centra exclusivamente na riqueza econômica e, dentro dos limites desses 
componentes, tem alargado substancialmente a atenção empírica que a avaliação dos processos de 
desenvolvimento recebe”. (CORRÊA; CASTRO, 2000, p. 192) 
64 Há uma miríade variada de linhas de pobreza. Algumas foram pensadas por organizações internacionais, como 
o Banco Mundial que em 2000/2001 criou uma linha de pobreza cujo valor é de um dólar/dia por pessoa. Porém,  
várias críticas foram feitas à arbitrariedade desse valor, que foi tido como muito baixo em vista da realidade de 
certos países e, dessa forma, acabou sendo considerado como inadequado para avaliar as evoluções do nível de 
pobreza mundial.  
65 A respeito, confira a seguinte passagem de Rocha (2003, p. 26): “considerando as desvantagens do IDH para 
captar as questões distributivas relativas a cada um dos indicadores que o compõem, o próprio Pnud propõe no 
Relatório de Desenvolvimento Humano de 1997 um novo índice sintético, denominado índice de pobreza 
humana (IPH).  
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De toda sorte, aos pesquisadores cabe a ressalva feita por Medeiros (2012) de que 

aceitar a pobreza como um fenômeno multidimensional não implica automaticamente que o 

pesquisador deva analisar todas as dimensões da pobreza de forma simultânea. Logo, em 

termos práticos, reconhecer que a pobreza é multidimensional não requer, necessariamente, o 

uso de medidas multidimensionais de pobreza, um dos motivos pelos quais serão usados no 

presente trabalho apenas indicadores mais sintéticos para a compreensão da situação da 

pobreza no país.  

Em meio ao exposto, hoje o único consenso que parece haver é que, diante das 

formulações teóricas sobre o tema, o conceito de pobreza evoluiu para um sentido mais 

abrangente, pelo que é tido atualmente como fenômeno social complexo, cuja compreensão é 

essencial para o estabelecimento de políticas públicas para seu enfrentamento. Essa evolução, 

que se notou principalmente a partir dos anos 1960, partilha do mesmo ambiente de discussão 

da moderna ideia de justiça distributiva, tratada no capítulo anterior, principalmente tendo em 

vista o surgimento das obras de John Rawls e Amartya Sen, embora somente este último 

tenha dedicado especial atenção à pobreza. 

 

 

3.2 Pobreza e desigualdade no Brasil: a distribuição injusta 

 

Em relação ao tema da pobreza no Brasil, alguns intelectuais do século XIX – 

ainda que poucos – já chamavam atenção para a precariedade da vida de parte da população. 

Desde o escravismo até a abolição, as condições dos escravos e posteriormente dos homens 

negros livres ocupavam o centro das atenções de um interesse ainda muito incipiente sobre a 

pobreza. Posteriormente, devido à interiorização para Norte, Centro-Oeste e a algumas 

questões envolvendo o Nordeste o foco foi direcionado para outras realidades, todavia sem 

que se possa elencar alguma série de estudos de destaque sobre o fenômeno da pobreza.  

Já no século XX, apesar de ser difícil a identificação de um marco para o estudo 

da pobreza, Lacerda et al. (2013) indicam o trabalho do pernambucano Josué de Castro, 

intitulado Geografia da Fome – o dilema brasileiro: pão ou aço, como ponto de partida de 

maior relevância para o estudo do fenômeno no país. Publicado em 1946, o trabalho enfatizou 

as carências alimentares regionais, a situação precária de parte da população e trouxe algumas 

ponderações sobre as políticas públicas que tinham como intuito atender às necessidades 

desse contingente mais carente. 
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Naquele tempo de pós-Segunda Guerra Mundial ganhou força no país o 

pensamento, sobretudo na economia clássica, de que o crescimento econômico seria capaz de, 

sozinho, erradicar a pobreza. Assim, a promoção da industrialização, aumento dos 

investimentos estatais em infraestrutura e capacidade produtiva seriam, por exemplo, saídas 

desejáveis para o atraso econômico e superação dos entraves sociais da pobreza.  

Com isso, o objetivo das políticas precisava, para quem assim pensava, estar mais 

focado na modernização da economia. De tal maneira, a ideia em geral difundida pelo 

pensamento econômico era de que o futuro dos pobres não representava uma preocupação nos 

estágios iniciais do desenvolvimento já que primeiro era preciso “fazer o bolo crescer para só 

depois reparti-lo” – expressão que remete ao pensamento econômico de Adam Smith. 

Contudo, o transcurso do tempo acabou por revelar que, apesar de a economia ter crescido em 

certos momentos, as melhorias na situação da pobreza não foram tão significativas quanto o 

crescimento verificado, fazendo com que o número de pobres no país permanecesse elevado. 

O período do chamado “Milagre Brasileiro”, de 1960 a início dos anos de 1970, 

quando o país apresentou um crescimento econômico considerável, é um claro exemplo disso. 

A respeito, o trabalho de Hoffmann (1995) mostra que na década de 1960 o crescimento foi 

satisfatório, com o PIB per capita aumentando em torno de 36%. Já na década de 1970, no 

auge do período do chamado “Milagre Brasileiro”, o crescimento econômico ocorreu de 

forma mais intensa, tendo o país experimentado um crescimento de 81% do PIB per capita, o 

que é considerado como um extraordinário desempenho econômico. 

 

 Tabela 1 – Rendimento, desigualdade e pobreza no Brasil em 1960, 1970 e 1980 

 
Fonte: Hoffman, 1995. 
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A Tabela 1, elaborada por Hoffman (1995) com base nos censos demográficos 

dos anos de 1960, 1970 e 1980, revela os principais indicadores de pobreza e desigualdade 

relativos ao período do milagre econômico, levando em conta as pessoas economicamente 

ativas com rendimento. Em sua análise, Hoffman (1995) diz que embora no período analisado 

tenha havido uma diminuição da pobreza absoluta, a redução da pobreza seria maior se não 

houvesse acontecido a elevação da desigualdade na distribuição da renda. Afinal, como 

ressalta o autor, “se a renda de todos tivesse crescido tanto quanto cresceu a média, sem 

alterar a forma da distribuição, a proporção de pessoas com menos de 1SM em 1980 seria 

apenas 26%”. E, como se nota da Tabela 1, a porcentagem foi de 34%. (HOFFMANN, 1995, 

p. 278). 

Justamente nesse período em que houve a publicação dos primeiros censos 

demográficos de 1960, 1970 e 1980 é que começaram a ser desenvolvidas pesquisas 

adequadamente fundamentadas sobre a questão da pobreza e desigualdade no país, tendo 

como pioneiros os pesquisadores Hoffmann, Duarte, Fishlow e Langoni. (CORRÊA, 

CASTRO, 2000) Dentre outras coisas, o período em questão serviu para mostrar a 

economistas que a permanência de elevados percentuais de pobreza, mesmo em situação de 

crescimento econômico, é um forte indicativo de que as possibilidades de o crescimento 

econômico superar isoladamente a pobreza são limitadas. As distorções econômicas e sociais 

forçaram, então, a busca de possíveis explicações para os resultados negativos oriundos do 

processo de crescimento econômico, sendo a concentração de renda no Brasil muito ressaltada 

nos textos da época.  

Em relação ao estudo da pobreza, a discussão foi direcionada naquele período 

mais para um enfoque da pobreza monetária, que encarava como pobres aqueles que não 

dispunham de certo patamar mínimo de renda, ainda com a prevalência da ideia de que o 

desenvolvimento do país significaria a elevação da renda de seu povo.  

Depois do final dos anos 1970, importantes segmentos organizados da sociedade 

civil, com a participação de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento e correntes do 

pensamento social intensificaram no país debates sobre as políticas sociais e direitos civis que 

fossem capazes de garantir a satisfação das necessidades básicas.  

Ainda assim, o período que se seguiu desde o final dos anos 1970 até o final dos 

anos 1990 mostra que o número de pobres permaneceu elevado no país. A respeito disso,  

Barros et al. (2001) ressaltam bem o panorama da pobreza e desigualdade experimentada pelo 
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país, desde 1977 a 1999, momento no país que antecedeu a adoção de políticas mais 

distributivas, com foco na transferência de renda.  

No caso da Tabela 2, os resultados expostos nas PNADS de 1977 a 1999 mostram 

um número absoluto e proporcional de pobres bastante considerável, que pouco se alterou 

durante mais de duas décadas. Em 1977, cerca de 40 milhões de brasileiros eram considerados 

pobres, o que representava algo em torno de 39% da população vivendo abaixo da linha da 

pobreza. Em 1999, ao final da série histórica apresentada por Barros et al. (2001), o número 

absoluto subiu para 53 milhões de pessoas classificadas como pobres, por consequência do 

aumento populacional, mas com um reflexo um pouco menor na população geral, 

representando perto de 34% da população. 66 

 

Tabela 2 – Evolução temporal da indigência e da pobreza no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

66 Nesse caso, esclareça-se que no caso da Tabela 2 não se fugiu, mais uma vez, aos números absolutos como 
indicadores sintéticos a fim de possibilitar o simples retrato da proporção de pobres no país. Para o caso da 
análise feita por Barros et al. (2001), as linhas de indigência adotadas referiram-se à estrutura de custos de uma 
cesta alimentar, que contempla as necessidades do consumo calórico mínimo. Por sua vez, a linha de pobreza foi 
calculada como múltiplo da linha de indigência, considerando gastos com alimentação, vestuário, habitação e 
transportes, tudo conforme metodologia das PNADS de 1977 a 1999, que são importantes instrumentos de 
análise de muitas situações sociais vividas no país. 
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Fonte: Barros et al. (2001) 

 

Como atestam Lacerda et al. (2013), as décadas de 1970 e 1980 repercutiram a 

fragilidade da base de sustentação do processo de crescimento econômico brasileiro e as 

limitações de seu potencial para superação da pobreza. Fato esse que não é surpreendente, 

pois apesar de todas as transformações econômicas e políticas pelas quais o Brasil passou no 

período da ditadura militar e redemocratização, a bem da verdade é que não houve mudança 

significativa nas relações sociais estruturantes. 

Ainda com relação à pobreza, o que chama muito a atenção – especialmente 

quando se fala em justiça distributiva - é o fato de que o Brasil tem muitos pobres e, ao 

mesmo tempo, é um país que figura entre as maiores economias do mundo. Para se ter ideia, 

conforme Barros et al. (2001) apontam, em 1999 o Brasil ocupou a 13º posição entre as 

maiores economias do mundo, levando-se em conta o Produto Interno Bruto (PIB). Para 

aquele mesmo ano, mesmo quando dividido por seus habitantes – o que poderia mudar o 

panorama - a situação do PIB per capita não permitiu considerá-lo um país pobre. Ainda, ao 

analisarem a posição do Brasil relativa ao cenário internacional com base no Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 1999, os autores observaram que cerca de 64% dos países do 

mundo tinham renda per capita inferior à brasileira e que 77% da população mundial vivia 

nesses países.  

Outro ponto interessante no trabalho de Barros et al. (2001) diz respeito à 

comparação do Brasil com países de renda per capita similar. Enquanto a população pobre no 

Brasil representou cerca de 30% da população total, nos países com renda per capita similar 

esse valor cai para algo perto de 10% da população. Ou seja, o grau de pobreza aqui é, em 

países de renda per capita semelhante, significativamente superior à média dos países 

comparados. Com base nisso, Barros et al. (2001, p. 6) fazem uma importante conclusão:  
 

Essa comparação revela, com extrema clareza, que o grau de pobreza no Brasil é 
significativamente superior à média dos países com renda per capita similar à 
brasileira, sugerindo a relevância da má distribuição dos recursos para explicar a 
intensidade da pobreza nacional.  

 

Portanto, dizer que a economia brasileira justifica a pobreza verificada no país é 

uma falácia. Isso porque, como visto, apesar do Brasil possuir um enorme contingente de 

pessoas abaixo da linha da pobreza, ele não pode ser considerado um país pobre, razão pela 

qual a hipótese da escassez de recursos como fator determinante da pobreza pode ser nesse 

caso afastada. Diante disso, o que se percebe é que a permanência do elevado número de 



91 

 

pobres no Brasil é marcante e que a má distribuição dos recursos guarda estreita relação com 

a intensidade da pobreza, já que esta não cessou apenas pelos bons momentos econômicos 

vividos. 

Essa situação brasileira de PIB e pobreza elevados remete diretamente à 

desigualdade e sua relação com a pobreza no país. Isso porque, embora a desigualdade não 

seja um indicativo imediato da pobreza, ela faz com que os benefícios econômicos atinjam 

mais uma parte da população, que concentra maior riqueza e renda, fazendo com que a 

pobreza sofra menos os efeitos do aumento da renda. 

 

Tabela 3 – Evolução temporal dos indicadores de desigualdade de renda 

 
Fonte: Barros et al. (2001) 

 

No que concerne à desigualdade de renda67, existiu pelo menos até o início dos 

anos 2000, período anterior à consolidação de uma política nacional de combate à pobreza por 

67 A desigualdade hoje - principalmente por conta de servir como um freio ao combate à pobre – domina hoje o 
debate internacional tanto na seara polícia quanto acadêmica, sendo tema recorrente em grande número de livros 
voltados a demonstrar por que uma sociedade divida compromete o futuro. (PICKETY, 2015)  
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meio da transferência de renda, uma evidente estabilidade nos indicadores, conforme sugere a 

Tabela 3 acima. Exceção vista apenas no ano 1989, auge de uma instabilidade 

macroeconômica, no qual o Índice de Gini atingiu o pico de 0.64 e o Índice de Theil68 chegou 

a 0,89. 

O Índice de Gini, apesar de alguns soluços, manteve-se na casa dos 0.60, a 

desvelar um cenário de concentração de renda em que a parcela dos vinte por cento mais ricos 

percebem uma renda média entre 23 e 35 vezes superior aos vinte por cento mais pobres. A 

mesma Tabela 3 mostra também que os dez por cento mais ricos ficam com uma renda que 

varia entre 22 a 31 vezes o valor da renda obtida pelos quarenta por cento mais pobres da 

população brasileira. Revela, sobretudo, que mais importante do que as pequenas variações 

observadas na desigualdade está a “inacreditável estabilidade da intensa desigualdade de 

renda que acompanha a sociedade brasileira ao longo desses anos”.69 (BARROS et al., 2000,  

p. 136) 

A propósito, Corrêa e Castro (2000, p. 191) sintetizaram a situação do país com 

relação à renda, pobreza e desigualdade: 

 
(...) embora o País possua um PIB que o classifica como uma das grandes economias 
do mundo, o rendimento médio por pessoa é apenas razoável e fortemente afetado 
pela elevada desigualdade na distribuição de renda. Fato esse que é ratificado pelo 
nível de concentração de renda absurdamente elevado no País, pois o índice de Gini 
calculado para o Brasil pelo PNUD, com dados de 1996, é de 0,601 e o quociente 
entre a renda auferida pelos 20% mais ricos da população e os 20% mais pobres é de 
32,1, sendo este o maior quociente apresentado entre os países analisados pelo 
Relatório do Desenvolvimento Humano – 1999.  

 

Essa situação colidente de existência de recursos em um país “não-pobre” com a 

permanência de um elevado número de pobres em sua população, sugestiva de graves 

iniquidades na distribuição dos recursos, levou Barros et al. (2000,  p.141) a fazerem o 

seguinte diagnóstico: 

 

68 Como ressalta Medeiros (2012), em termos gerais o índice de Theil pode ser entendido como medida que 
sintetiza a distância relativa dos pontos da distribuição real em relação a uma distribuição perfeitamente 
igualitária. Assim como a maioria das medidas de desigualdade, ele mede desigualdade relativa e tem vantagem 
sobre o Índice de Gini por se decomponível em subgrupos. Todavia, tem como desvantagem a incapacidade de 
computar populações sem rendimentos.  
69 Sobre a desigualdade no país, confira Pochmann (2015, p.42): “(...) percebe-se também como o Brasil se 
tornou referência expressiva na estabilidade secular do padrão excludente de repartição da renda e riqueza. A 
despeito de ter ultrapassado a condição de colônia portuguesa, o regime imperial e ter ingressado na fase 
republicana, com a substituição da dinâmica econômica fundada no ciclo primário-exportador pela urbanização e 
industrialização, o país permaneceu praticamente incólume a apropriação de cerca de 4/5 de toda riqueza e renda 
nacional por apenas uma restrita elite branca e escolarizada formada por 10% de toda a população brasileira”.  
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O diagnóstico básico referente a estrutura da pobreza é a de que o Brasil, no limiar 
do século XXI não é um país pobre, mas um país extremamente injusto e desigual, 
com muito pobres. A desigualdade encontra-se na origem da pobreza e combatê-la 
torna-se um imperativo.  

 

Diante desse quadro, vários questionamentos foram feitos nos últimos tempos 

com relação ao futuro do país e de sua população carente dentro do sistema capitalista de 

produção, visto como um grande gerador de desigualdades. Em vista disso, no passar do 

século XX para o XXI o Brasil acabou assumindo, não sem questionamentos, uma maior 

responsabilidade no tratamento da pobreza, com a criação de algumas políticas de proteção 

social, focadas no aspecto distributivo, com intuito de evitar o agravamento das desigualdades 

sociais e econômicas e promover a melhoria das condições de vida da população mais 

precisada. 

 

 

3.2 O combate à pobreza e a estratégia da transferência de renda 

 

É bem verdade que o Brasil tem um sistema de política social bastante amplo e 

complexo, estabelecido a partir da Constituição de 1988, que envolve diversas instituições e 

tem como intuito prestar atendimento universal às necessidades da população. Não obstante, 

desde a década de 1970 – cenário do milagre brasileiro, o país já possuía um programa de 

transferência de renda focalizado nos mais pobres, o que, considerando o contexto da época, 

podia ser entendido como uma iniciativa excepcional para um país em desenvolvimento.  

Esse programa era o Renda Mensal Vitalícia (RMV), que foi criado em 1974 

visando garantir uma transferência de renda de meio salário mínimo a idosos e portadores de 

deficiência em famílias de baixa renda. O público-alvo era bem específico, consistente em 

indivíduos idosos maiores de setenta anos e deficientes cuja renda per capita familiar fosse 

igual ou abaixo que um quarto do salário mínimo e que tivessem prestado contribuição para a 

previdência por um período insuficiente para se qualificarem ao recebimento da 

aposentadoria70. Portanto, o RMV era um mecanismo de proteção social, mas de viés 

contributivo, que além do critério da renda exigia um vínculo previdenciário do cidadão e 

70 O tempo de contribuição para previdência social exigido era de no mínimo 12 (doze) meses, sendo que a 
pessoa deveria ter exercido atividade remunerada por pelo menos por 5 anos. E o conceito de família 
considerada as regras legais de dependência (filhos menores, cônjuges, genitores sem renda, etc.). 

                                                           



94 

 

que, por assim ser, não tinha a pretensão de atender o universo dos idosos e portadores de 

deficiência pobres. 

Fora as próprias características mais restritivas do RMV, que deixava um grande 

contingente de idosos e deficientes pobres sem cobertura (por exemplo, os que tinham renda 

familiar per capita de mais de um quarto do salário mínimo), há de se considerar que o 

mercado de trabalho informal no país era enorme na década de 1970 e 1980, o que contribuiu 

para tornar ainda mais modesto o público atendido, já que muitos do que tinham renda para se 

enquadrar no recebimento do RMV não prestavam contribuição à previdência.  

Na verdade, como esclarece Rocha (2013), o RMV não estava associado 

propriamente a uma política de Estado voltada para o combate à pobreza, já que seu 

surgimento se deu pela iniciativa de um atuário do Ministério do Trabalho, apenas 

preocupado com o funcionamento iníquo do sistema de previdência social brasileiro. Ainda a 

respeito do RMV, Marques (2005) argumenta que a ampliação inusitada do sistema de 

proteção social no Estado ditatorial aconteceu mesmo foi com o intuito de amenizar as 

tensões vividas pelo povo e pela política desenvolvimentista adotada em detrimento da área 

social. 

Somente depois da promulgação da Constituição de 1988 e especialmente a partir 

da regulamentação da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), em 1993, é que o RMV 

teve mudanças em seu formato e ganhou importância crescente, com aumento da clientela 

atendida. 

A Constituição havia trazido importantes mudanças na ampliação do acesso aos 

direitos especiais, principalmente a respeito do serviço de saúde, que se tornou universal e 

independente de contribuições. A Carta Magna tratou da transferência de renda e 

universalizou-a para todos os idosos e deficientes que fossem considerados como pobres, 

marcando uma nova fase na assistência social no país71. Deste modo, desde a Constituição de 

1988 já era possível notar a tendência de tratamento da pobreza com base na transferência de 

renda. 

A dissertar sobre as fases da política de transferência de renda no país e as 

alterações provocadas pela Constituição, Rocha (2013, p. 17) menciona: 

 

71 “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: (...) V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-
la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. (BRASIL, 1988) 
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A segunda fase ocorre em decorrência das mudanças introduzidas pela Constituição 
de 1988, que alteraram radicalmente a feição do mecanismo de transferência de 
renda, desvinculando-o financeiramente da Previdência Social e universalizando o 
seu direito a idosos e portadores de deficiência pobres. Neste período, as 
transferências de renda se tornam o mecanismo central da assistência social no 
Brasil, sendo que as outras ações têm caráter claramente marginal. 

 

Todavia, apesar de ter sido estabelecido pela Constituição em 1988, por falta de 

regulamentação o direito dos deficientes e idosos somente foi garantido mais adiante, após a 

edição da LOAS. Coube a ela, assim, a regulamentação do novo Benefício de Prestação 

Continuada, conhecido popularmente como BPC. Benefício que antes tinha o valor de meio 

salário mínimo no RMV e passou a ser de um salário mínimo.  

Uma grande novidade foi que apesar de a operacionalização do benefício ser 

incumbência do antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)72, ele acabou 

perdendo o seu caráter previdenciário, já que deixou de ser contributivo como antes era o 

RMV. Em contrapartida, o BPC passou a não ser mais um direito vitalício dos idosos e 

deficientes, uma vez que, baseando-se na suposição de que o beneficiário pode sair da 

condição de vulnerabilidade que o levou a solicitar o BPC, a renda familiar deve ser 

reavaliada a cada dois anos com o fito de verificar se ainda estão presentes as condições que 

motivaram a concessão do benefício. Trata-se o BPC de um direito do cidadão, algo 

permanente perante o Estado e que deve estar garantido no orçamento federal e blindado da 

orientação política do governo.  

Outra espécie de transferência de renda existente no país e que cabe ser 

mencionada diz respeito aos trabalhadores rurais idosos. Os trabalhadores rurais, com idade 

mínima sessenta anos para homem e 55 para mulher, tiveram com a Constituição de 1988 e as 

leis nº 8.212 e 8.213/91, direito ao recebimento do valor de um salário mínimo mensal, a 

título de “aposentadoria rural”. Para tanto, o trabalhador precisa comprovar perante o Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS) que exerceu atividade rurícola por ao menos quinze 

anos. Essa “aposentadoria” também pode ser considerada como uma política de transferência 

de renda porque “embora o termo seja aposentadoria rural, trata-se de um benefício 

assistencial, pois não se exige do beneficiário nenhuma contribuição ao sistema de seguridade 

para ter direito ao benefício”. (SOUZA, 2011, p.167). 

Assim, diante do que foi visto até agora, uma questão a se destacar é que, embora 

a Constituição tenha proclamado a proteção à família, à infância e à adolescência como um 

72 Hoje chamado de Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 
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dos objetivos da assistência social prestada pela renda, com apenas o BPC e a “aposentadoria” 

rural o Estado deixou de fora, sem qualquer cobertura, a população pobre em idade ativa com 

capacidade produtiva e as crianças. (PAIVA et al., 2013) 

Ainda na década de 1990 um projeto de lei do Senador Eduardo Suplicy acendeu 

o debate sobre a transferência de renda como um direito universal, não focalizado em grupos 

de vulneráveis (como idosos, deficientes e trabalhadores rurais). Com base em contribuições 

de filósofos e economistas, (por exemplo, Confúcio, Aristóteles, Thomas More, Adam Smith 

e Karl Marx), ele propôs a concessão de uma renda mínima ao povo brasileiro, como garantia 

de sobrevivência e como forma de combate à pobreza. A proposta, denominada de Programa 

de Garantia de Renda Mínima (PGRM), era extremamente ousada para a época e tinha feição 

de um imposto de renda negativo. Pela iniciativa de Suplicy, todos os cidadãos de mais de 25 

anos com renda abaixo de um determinado valor de referência (45 mil cruzeiros, que 

correspondia a 2,25 salários mínimos na época) teriam direito a um benefício igual a trinta por 

cento da diferença entre sua renda e o valor de referência.73 

Suplicy via os programas de transferência de renda como “uma possibilidade 

concreta, simples e objetiva de garantia do direito à vida, mediante uma justa participação na 

riqueza socialmente produzida” (SILVA et al., 2014, p. 42). Embora o projeto não tenha sido 

aprovado nos moldes como proposto, pode-se dizer que o PGRM teve o mérito inquestionável 

de ter iniciado o debate sobre a renda mínima na opinião pública brasileira, inspirando a 

criação de um conjunto de programas de transferência de renda por iniciativa de municípios, 

estados e pelo governo federal.  

Fato é que, enquanto o projeto de lei do Senador Suplicy tramitava no Congresso, 

a política distributiva relacionada ao programa veio à tona no país como importante 

instrumento de combate à pobreza. Nesse contexto, outras proposições acabaram surgindo, 

como, por exemplo, a proposta de Camargo (1991) de uma política pública de transferência 

de renda para famílias mais pobres que tinham crianças de sete a quatorze anos, em idade 

escolar obrigatória. (ROCHA, 2013) 

Nesse contexto de discussões sobre a instituição de programas de transferência de 

renda, no ano de 1995 surgiram as primeiras iniciativas de transferência de renda com 

condicionamento voltado para a educação em Campinas e no Distrito Federal. No primeiro 

caso, a prioridade do programa Bolsa Escola era atender crianças de até quatorze anos em 

73 O fundamento jurídico captado para justificar o PGRM era o art. 3º, inciso III, da Constituição de 1988, que 
determina a erradicação da pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. 
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situação de risco por meio da transferência de renda, desde que o conjunto familiar tivesse 

renda per capita inferior a meio salário mínimo e fosse residente no município por pelo 

menos dois anos – para evitar a migração de pessoas para a cidade por causa do benefício. Em 

contrapartida, havia o compromisso das famílias de manter as crianças na escola e participar 

da reunião dos grupos socioeducativos, composto por representantes de quinze famílias 

atendidas pelo programa, assistente social e psicólogo74. No segundo caso, o chamado 

Programa Bolsa Familiar para Educação foi criado como uma das primeiras medidas do 

governo eleito do Distrito Federal. As condições, ou critérios para elegibilidade, eram que 

todos os filhos em idade escolar deveriam estar matriculados em escola pública, a renda 

familiar per capita deveria ter valor igual ou inferior a meio salário mínimo e o tempo de 

residência da família no Distrito Federal deveria ser de pelo menos cinco anos. Chama 

atenção que no caso do Distrito Federal adotou-se a mãe como principal interlocutora do 

programa, sendo ela quem recebia o dinheiro da transferência, com a ideia de que a renda 

assistencial recebida pela genitora seria mais bem utilizada em favor da famílias, em 

particular das crianças75.  

A propósito desse último caso, inobstante as dificuldades iniciais e um contexto 

relativamente privilegiado de renda e acesso a serviços básicos, Rocha (2013, p. 31) enfatiza a 

seriedade do programa diante das solicitações de benefícios por políticos a seus apadrinhados:  

 
(...) foi notável a competência com que o programa foi montado a partir de uma 
nova estrutura, baseada no sistema escolar, e em particular como foram tratadas as 
questões de focalização e monitoramento do programa, rompendo de maneira 
explícita com a tradição clientelista, predominante na operação de programas 
sociais.  

 

No final de 1997, várias outras iniciativas municipais já haviam surgido em vista 

da popularidade dos programas pioneiros do Bolsa Escola. Nesse cenário, como um primeiro 

passo para assunção de maiores responsabilidade e instituição de políticas próprias, o governo 

federal fez aprovar um projeto de lei que possibilitava o apoio financeiro aos municípios para 

implantação de um programa de garantia de renda mínima associado a ações 

socioeducativas76. O programa federal previa que o apoio financeiro dar-se-ia inicialmente 

aos municípios mais pobres de cada estado, cabendo aos municípios uma contrapartida de 

74 O programa “Bolsa Escola” de Campinas é o mais antigo do país e continua operando até hoje. 
75 O Programa Bolsa Família atual mantém esse aspecto de responsabilidade da mãe, o que influencia nas 
relações de poder dentro do seio familiar.  
76 Lei n. 9.533, de 10 de dezembro de 1997. 
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cinquenta por cento dos recursos passados pelo governo federal, a seleção das famílias a 

serem beneficiadas, além das demais tarefas de controle operacional e prestação de contas ao 

governo federal.  

Entretanto, o programa - que ficou conhecido Bolsa Escola federal - teve em sua 

primeira etapa (1997-2000) reconhecidas fragilidades, com dificuldades no cadastramento e 

seleção dos beneficiários e na relação entre municípios e governo federal. Também, a 

exigência de contrapartida municipal foi um dos fatores que gerou uma baixa adesão ao 

programa. Em razão disso, em 2001 o governo federal tomou a iniciativa de lançá-lo em 

outras bases, alterando alguns pontos substanciais como o valor do benefício, exigência de 

contrapartida municipal, mudanças na sistemática do pagamento e cobertura do programa. 

O programa, de caráter não contributivo, atendia a população de baixa renda com 

crianças de seis a quinze anos77, desde que a renda per capita familiar fosse inferior a meio 

salário mínimo. Adotou o valor básico único de R$ 15,00 (quinze reis) por criança ao mês, 

ficando o benefício máximo limitado a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais)78. Desse modo, 

qualquer município brasileiro, independente de sua posição relativa no estado, estava 

qualificado a ter suas famílias pobres com crianças atendidas pelo programa, o que revelou 

uma vontade política de do Estado brasileiro de atuar na área social afetando diretamente o 

nível de renda das famílias mais pobres.  

Conforme as regras do programa, para continuar recebendo a verba monetária os 

pais tinham de manter seus filhos matriculados na escola, com frequência de no mínimo 85% 

das aulas. Por conseguinte, nota-se que o Bolsa Escola era um programa que trabalhava com o 

aspecto da renda, mas ao mesmo tempo exigia uma contrapartida com vistas a melhorar (pelo 

menos em tese) a educação das crianças com sua presença na escola. A ancoragem do 

programa no sistema escolar era uma justificativa relevante para atribuir a prioridade social à 

faixa etária de seis a quinze anos.  

E esse tratamento diferenciado aos menores tem uma explicação quantitativa 

imediata. Tomando como linha de pobreza a renda familiar per capita igual a meio salário 

mínimo, adotada pelo programa, fica mais evidente que a incidência de pobreza era muito 

mais elevada dentre as crianças até quinze anos do que entre as outras faixas etárias. Essa 

característica da distribuição de renda por idade no Brasil - que pode ser verificada na Tabela 

77 Antes da reformulação em 2001 a idade era de 7 a 14 anos. 
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4 abaixo - é ainda hoje um dos embasamentos importantes para as transferências de renda 

focalizadas em crianças, como no caso do Bolsa Família.  

 

Tabela 4 – Número e proporção de pobres 

 
Fonte: Rocha, 2013 

 

Outra inovação do Bolsa Escola consistiu no pagamento do benefício diretamente via 

crédito bancário, a ser sacado preferencialmente pela mãe por meio de cartão magnético. Isso 

retirou dos municípios o pesado ônus da operação de pagamento em dinheiro às famílias, 

além de dificultar a utilização do programa como ferramenta clientelista, mediante a sugestão 

ou troca de concessão do benefício por apoio político.  

O Bolsa Alimentação também foi um programa de transferência de renda lançado no 

ano de 2001, com traços semelhantes em diversos pontos ao Bolsa Escola. Mais uma vez, o 

critério de pobreza foi absoluto, tendo sido estabelecida a linha de corte por família em meio 

salário mínimo per capita. O objetivo era prestar auxílio a gestantes, nutrizes e crianças de até 

6 anos de famílias de baixa renda. Ancorado no serviço público de saúde, o Bolsa 

Alimentação tinha como condicionalidade a realização de pré-natal das gestantes, 

acompanhamento nutricional, de doenças crônicas e obediência ao calendário de vacinação. 

Assim como no caso do Bolsa Escola, manteve-se a opção de realizar a transferência direta de 

renda preferencialmente para a mãe. O valor do benefício também era único, de R$ 15 (quinze 

reis) por pessoa limitado ao valor de R$ 45 (quarenta e cinco reais) por família. 

 Não é demais dizer que esses dois programas – Bolsa Escola e Bolsa Alimentação – 

revelaram uma mudança na disposição política e um aprimoramento da transferência de renda 

focalizada nos pobres, que teve início na década de 1990. Mostraram, também, que as 

políticas de transferência de renda ganharam espaço na política social brasileira, com o 

governo federal assumindo o ônus financeiro e tomando para si a reponsabilidade de gestão 
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dos programas, no que diz respeito ao controle da população atendida e pagamento dos 

benefícios. 

Ao dissertarem sobre o assunto, Silva et al. (2014) destacam que o surgimento desses 

programas de transferência não contributivos no Brasil alinha-se à insuficiência do desenho 

tradicional do Welfare State, que é baseado no seguro social, formado pela contribuição dos 

que se encontram inseridos no mercado de trabalho; e assistência social, calcada em serviços e 

auxílio sociais destinados a categorias específicas em dificuldade, frente as novas questões 

sociais. Aduzem que o debate internacional – que se aqueceu a partir dos anos 1980 – tem 

apontado justamente os programas de transferência de renda como possibilidade de solução 

para o enfrentamento da pobreza, sendo defendido por estudiosos de diferentes matizes 

ideológicos, como também por políticos e organizações sociais. 

Voltando novamente aos programas brasileiros, apesar do Bolsa Escola e Bolsa 

Alimentação terem sido os programas sociais de maior visibilidade naquele período, 

principalmente pelo tamanho da clientela e valor transferido, dois outros programas de 

transferência de renda foram lançados pelo governo federal: o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) e o Auxílio Gás. 

Como assevera Rocha (2013), o foco do PETI era proteger as crianças do trabalho 

penoso79 e não propriamente combater a pobreza em si, apesar de a clientela prioritária ser 

crianças pobres em família com renda per capita de até meio salário mínimo. O valor do 

benefício do Bolsa Criança Cidadã variava de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 40,00 

(quarenta reais) por criança ao mês e o programa ainda patrocinava mais um turno escolar 

com o intuito de ocupar a criança durante todo o dia e mantê-la afastada de atividades 

laborais80.  

Assim como o PETI, a proposta do Auxílio Gás não foi propriamente o combate à 

pobreza. O objetivo era compensar monetariamente a população de baixa renda pela 

eliminação do subsídio de caráter universal, suspenso em 2002, até então implícito no preço 

do botijão de gás. Como não existia nenhum outro critério a não ser a renda familiar per 

capita abaixo de meio salário mínimo, esse programa foi pioneiro em atender a todos os 

pobres definidos segundo seu critério de renda. Através dele as famílias recebiam o auxílio 

79 Esse programa partilhava de dois princípios, um de que as crianças na faixa etária do programa deve 
obrigatoriamente frequentar a escola, sendo inaceitável qualquer atividade que represente obstáculo à educação; 
outro de que qualquer trabalho em atividades pesadas é inaceitável de modo que crianças em tal situação são 
merecedoras de especial atenção.  
80 Na jornada ampliada podem ser desenvolvidas atividades de reforço escolar, atividades recreativas e de 
formação profissional. 
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monetário de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) repassados bimestralmente em 

parcelas de R$ 15 (quinze reais), por cartão magnético e preferencialmente à mãe. 

Posto isso, pela quantidade de programas criados no Governo de Fernando 

Henrique Cardoso (FHC), cujas características básicas e aspectos relevantes foram aqui 

assinalados, poder-se-ia até imaginar um efeito significativo na redução da pobreza no país. 

Contudo, Rocha (2013) assinala que desde a estabilização monetária de 1994 a proporção de 

pobres no Brasil se manteve praticamente constante, perto dos 34%, com variações para mais 

ou para menos em razão das conjecturas econômicas e de seu efeito sobra renda, o que mostra 

o pouco impacto das iniciativas federais.   

A mesma autora argumenta ainda que, se os programas em questão tivessem 

perfeita focalização e cobertura da população-alvo81 – o que sempre se revelou uma 

dificuldade e preocupação nas transferências de renda – eles resultariam em uma redução 

relativamente modesta dos indicadores de pobreza, ao passo que o recebimento do benefício 

não permitiria que muitas famílias saíssem da linha de pobreza. Para se ter ideia, Rocha 

(2013) aponta que na melhor das hipóteses, isto é, considerando o efeito combinado de três 

programas (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás), a proporção de pobres pouco 

declinaria, passando de 35% para 34% da população82. Isso permite asseverar que o dispêndio 

total do governo com as transferências de renda, que chegou a R$ 2,5 bilhões em 2002, o que 

representa 0,17% do PIB daquele ano, não era capaz de afetar os indicadores de pobreza de 

forma significativa. 

Em razão disso, apesar de terem alcançado visibilidade dentre o público e mídia, 

pelos custos e efeitos reduzidos dos programas de transferência de renda vistos até aqui, eles 

podem ser interpretados como instrumentos auxiliares de políticas públicas voltadas para um 

público específico, notadamente as crianças pobres, visando a melhoria das condições de 

escolaridade, saúde, nutrição, além do combate ao trabalho infantil. Deste modo, com relação 

à redução da pobreza o papel de tais políticas pode ser considerado como apenas marginal. 

(ROCHA, 2013) 

Não obstante, os programas sociais em questão já mostravam uma tendência, 

verificada a partir do governo de FHC  (com o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás 

e PETI) de atuação do Estado no combate à pobreza primordialmente por meio de políticas de 

transferência de renda, de cunho distributivo e focalizadas na população de baixa renda, o que 

81 Para saber mais sobre a simulação, confira Rocha (2013, p. 72-73). 
82 Impacto dos programas sobre os indicadores de pobreza do Brasil conforme a PNAD de 1999. 
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ajudou a suplantar de vez discurso de que a pobreza não exigia a atuação do Estado, podendo 

ser “resolvida” apenas pelo crescimento econômico.   

 

 

3.3.1 O Programa Bolsa Família: novo paradigma 

 

Em 2003, o recém empossado governo Lula lançou o programa chamado Fome 

Zero, que embora incluísse uma série de ações que pretendiam atuar no combate à pobreza, 

como o apoio à agricultura familiar, melhoria do saneamento básico e da alfabetização, era 

centrado em um mecanismo de transferência de renda – o Cartão de Alimentação - e de certa 

forma importava em uma continuidade dos programas criados no governo anterior de FHC.  

Todavia, quanto ao Cartão Alimentação uma inovação importante fez-se presente 

e influenciou diretamente no aumento da clientela. O critério de renda para as famílias 

beneficiárias continuou sendo de meio salário mínimo per capita, mas diferente do Bolsa 

Alimentação esse novo programa universalizou o atendimento, já que pretendia atender todos 

os pobres pelo único critério da renda. Ou seja, o critério de elegibilidade não mais abarcava a 

presença de crianças na família, o que ampliava sobremaneira o número de beneficiados. 

Além dessa alteração no público-alvo, foi estabelecido o valor único do benefício de R$ 50 

por família, independentemente da renda e composição familiar. Conforme Rocha (2013), 

esse valor correspondia a 1/4 do salário mínimo vigente à época e, se comparado aos 

programas anteriores, praticamente dobrava o benefício médio que vinha sendo pago às 

famílias.  

Realizando o mesmo exercício de simulação feito com relação aos programas 

anteriores, Rocha (2013) enfatiza que se o Cartão Alimentação atendesse, em 2002, a 

totalidade de seu público-alvo, já haveria um impacto significativo sobre a pobreza, que 

permitiria não só diminuir sensivelmente o número de pobres brasileiros (na proporção de 

34% para 31,1%) como provocaria, também, um declínio marcante da intensidade da pobreza. 

Logo, percebe-se que o Cartão Alimentação representou uma mudança no potencial da 

atenção dispensada pelo Estado à pobreza, vista basicamente sobre os olhos da insuficiência 

de renda.  

Todavia, o Fome Zero não deslanchou por dificuldades na operacionalização do 

Cartão Alimentação e de suas outras estruturas. Assim, como o Cartão Alimentação e o fome 

Zero estavam marcados por desacertos no desenho e na execução, em outubro de 2003 o 
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governo federal lançou o Programa Bolsa Família, que não só substituiu o Cartão 

Alimentação mas também unificou os programas de transferência de renda preexistentes: 

Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação.  

Dentre as várias justificativas apresentadas para a unificação dos programas 

nacionais de transferência de renda, estava a existência de programas concorrentes e 

sobrepostos nos seus objetivos e público-alvo; ausência de coordenação e planejamento geral 

dos programas, já que havia a participação de pelo menos três ministérios distintos (Educação, 

Saúde e Assistência Social); e a relação problemática com municípios, principalmente quando 

havia a exigência de contrapartida. (SILVA et al., 2014) 

Da mesma forma que o Cartão Alimentação, o Bolsa Família trouxe novamente o 

critério da renda per capita para estabelecer os beneficiários do programa. Mas, no caso do 

Bolsa Família, o critério de renda foi desatrelado do salário mínimo e foram instituídas novas 

variações de benefício às famílias assistidas. Em se tratando de famílias83 em situação de 

extrema pobreza, consideradas como sendo aquelas com renda mensal per capita inferior a 

R$ 50,00 (cinquenta reais), cerca de vinte por cento do salário mínimo vigente à época, seria 

garantido o benefício mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais). Entretanto, de forma semelhante 

ao Bolsa Escola e ao Bolsa Alimentação, essas famílias poderiam receber um valor a mais de 

R$ 15,00 (quinze reais) por criança de até quinze anos, limitado a três benefícios por família. 

Dessa forma, o benefício de uma família na situação de extrema pobreza com três crianças 

seria de R$ 95 (noventa e cinco reais), ou seja, R$ 50,00 (cinquenta reais) mais três vezes R$ 

15 (quinze reais).  Já as famílias abaixo da linha de pobreza e que não fossem extremamente 

pobres - com renda entre R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais) - receberiam 

apenas se tivessem crianças na família e da mesma forma que na hipótese anterior: R$ 15,00 

(quinze reais) por criança de até quinze anos, limitando-se a três benefícios por família, 

podendo chegar a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais).  

Percebe-se, assim, que o Bolsa Família combinou regras dos programas 

preexistentes, estabelecendo um benefício universal para a situação de extrema pobreza 

(Cartão Alimentação) e um benefício para famílias na linha de pobreza com renda entre R$ 50 

(cinquenta reais) e R$ 100 (cem reais), a depender da existência e do número de crianças na 

família (Bolsa Escola e Bolsa Alimentação). Não obstante, apesar de contemplar um grande 

contingente de pessoas pobres como seu público-alvo, é fato que o Bolsa Família deixou de 

83 Família é para o programa um grupo de pessoas ligadas por laços de parentesco ou afinidade, que vivem sob o 
mesmo teto e que se mantém pela contribuição de seus membros. 
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fora as famílias pobres, com faixa de renda per capita entre R$ 50 (cinquenta reais) e R$ 100 

(cem reais), que não tivessem crianças.  

Vale ressaltar que tanto a linha de corte para definir a elegibilidade das famílias 

quanto o valor dos benefícios foram ajustados pelo Executivo, por meio de decretos, ao longo 

da existência do programa84. Hoje, o valor para definição das linhas de extrema pobreza e 

pobreza é de R$ 77 (setenta e sete reais) e R$ 154 (cento e cinquenta e quatro reais), 

respectivamente. Por sua vez, o benefício mínimo para famílias em extrema pobreza é de R$ 

77 (setenta e sete reais).   

Coordenado em nível nacional pelo Ministério de Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, o Bolsa Família chama atenção ainda por não se constituir em uma 

concessão pura e simples de valor monetário às famílias. Nesse sentido, várias foram as 

contrapartidas – ou condicionalidades – impostas aos seus beneficiários, notadamente no 

campo da saúde e educação, uma herança do Bolsa Escola e Bolsa Alimentação.  

Na saúde, as mulheres grávidas deveriam fazer o pré-natal, conforme agenda do 

Ministério da Saúde; crianças com até sete anos devem manter as vacinas em dia, além de 

fazer o acompanhamento do desenvolvimento físico e nutricional. Por sua vez, na educação as 

crianças e adolescentes devem estar matriculados e manter frequência mínima na escola, de 

85% para aqueles com seis a quinze anos e 75% para os adolescentes de dezesseis e dezessete 

anos. Assim, desde que cumpridas as condicionalidades do programa e enquanto houver a 

manutenção dos critérios de elegibilidade, as famílias recebem o benefício e têm inclusive a 

liberdade na aplicação do dinheiro recebido, como uma forma de respeito à autonomia 

familiar. 

Com efeito, as condicionalidades do programa demandaram uma articulação entre 

as áreas de assistência social, educação e saúde em torno da população assistida, em 

intensidade que nunca tinha acontecido antes na história do país. Dessa maneira, a população 

vulnerável – que tradicionalmente apresenta dificuldade de acesso a certos serviços estatais – 

passou por meio do Bolsa Família a ter atenção especial dos serviços de saúde, educação e 

assistência social, em virtude do acompanhamento das condicionalidades. 

Nestas bases de combinação de benefício com as condicionalidades é que se disse 

que o Bolsa Família pretende articular uma política compensatória de curto prazo, 

84 Ao todo o programa teve quatro conjuntos de linhas de elegibilidade de extrema pobreza e pobreza: R$ 50 e 
R$ 100 de 2003 a 2006; R$ 60 e R$ 120 de 2006 a 2009; R$ 70 e R$ 140 de 2009 a 2013, e R$ 77 e R$ 154 a 
partir de junho de 2014. Por sua vez, os benefícios foram reajustados cinco vezes, em 2007, 2008, 2009, 2011 e 
em 2014. 
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consubstanciada no benefício monetário, a objetivos estruturais de longo prazo, no que 

concerne à emancipação das famílias beneficiárias e rompimento dos círculos viciosos de 

transmissão intergeracional da pobreza, com foco nas novas gerações. 

Dentro desse espeque, os objetivos declarados para o Bolsa Família são de: 

 
a) combater a fome, a pobreza e as desigualdades por meio da transferência de um 
benefício financeiro associado à garantia doa acesso aos direitos sociais básicos – 
saúde, educação, assistência social e segurança alimentar. b) promover a inclusão 
social, contribuindo para a emancipação das famílias beneficiárias, construindo 
meios e condições para que elas possam sair da situação de vulnerabilidade em que 
se encontram. (BRASIL, 2006) 

 

Importante destacar, ainda, que apesar de ser um programa de caráter nacional, a 

execução do Bolsa Família se desenvolve de forma descentralizada, com a conjugação de 

esforços de entes públicos em nível federal, estadual e municipal, bem como pela participação 

da sociedade, que exerce o controle social. Esse último aspecto significa que há a 

participação85 da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento e 

avaliação do programa com vistas a aumentar o nível da eficácia e efetividade de suas 

ações86.  

Essa característica de conclamar em único programa os diversos entes federativos 

e sociedade para o combate à fome e pobreza, em forma de responsabilidade compartilhada, 

pode ser apontada como uma evolução dos programas de transferência de renda e um passo 

adiante no campo das políticas sociais.  

As palavras de Silva et al. (2014 p. 149) destacam ainda outras virtudes, 

consideradas inovadoras: 

 
O Bolsa Família é considerado uma inovação no âmbito dos Programas de 
Transferência de Renda por se propor a proteger o grupo familiar como um todo; 
pela elevação do valor monetário do benefício; pela simplificação que representa e 
pela elevação de recursos destinados a programas dessa natureza, de modo que, 
segundo os idealizadores do Programa, não há possibilidade de diminuição da 
transferência monetária em relação ao benefício então prestado por qualquer dos 
outros programas.  

 

Ao que se percebe, a posição de que o Bolsa Família representa uma evolução no 

sistema brasileiro de proteção social foi mesmo acompanhada pelo meio científico. Sobre esse 

85 Essa participação é obrigatória e cada município deve criar o seu mecanismo de participação social. 
86 Os estados e municípios devem criar a sua instância de controle social para acompanhar o desenvolvimento do 
Programa Bolsa Família, respeitando-se a paridade e a intersetorialidade na composição, que deverá contemplar 
a sociedade civil e governo, assim como as diversas áreas, como saúde, educação e assistência social. 
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assunto, Paiva (2013) sustenta que o Bolsa Família significou uma ruptura com a trajetória do 

sistema de proteção social brasileiro, que estava fundamentalmente voltado para concessão de 

benefícios – preferencialmente pela via contributiva - aos que perderam capacidade produtiva, 

além de ter realizado a importante tarefa de unificar os programas de renda já existentes.  

A respeito, confira-se:  

 
Do ponto de vista do surgimento do Programa Bolsa Família, assim, os dois fatos 
marcantes parecem ser a ruptura com a trajetória de proteção social brasileira, por 
um lado, e o fato de ser resultado da unificação de diversos programas de 
transferência de renda existentes. (PAIVA et al., 2013, p. 27-28) 

  

Destaca-se, também, que pelas exposições feitas no presente trabalho é possível 

dizer que o Bolsa Família foi a primeira política de transferência de renda adotada em nível 

nacional que assistiu adultos em condições de trabalhar e sem filhos, levando em conta apenas 

o aspecto da necessidade, como é o caso do atendimento dispensado àqueles que se encontram 

em situação de extrema pobreza.  

Questão que também não pode ser esquecida é que o Bolsa Família manteve o 

viés de gênero visto em outros programas preexistentes, em razão do pagamento dos 

benefícios ser preferencialmente direcionado às mulheres, por meio da rede bancária. 

Destarte, se por um lado a divisão social do trabalho mostrava – e ainda mostra - um 

privilégio à mão de obra masculina, por outro o Bolsa Família constitui-se em um 

significativo instrumento de empoderamento feminino, conferindo às beneficiárias maior 

poder de barganha intrafamiliar e capacidade de decisões alocativas. (MEDEIROS, 2007) 

Inobstante os aperfeiçoamentos no desenho do programa Bolsa Família em 

relação às políticas anteriores, fato é que houve dificuldades já esperadas na sua implantação. 

A focalização foi uma das questões tormentosas encontradas pelo governo, já que se 

verificaram muitos erros de inclusão ou exclusão na cobertura do programa, o que para 

melhor entendimento ocorre, no primeiro caso, quando uma pessoa não beneficiária recebe o 

benefício, já no segundo quando uma família elegível não recebe a transferência87. 

Parte do problema da focalização, principalmente nos anos de 2003 e 2004 que 

marcam o período inicial do programa, deu-se por conta de problemas no Cadastro Único 

(CadÚnico), base de dados para a qual foram migrados os cadastros dos programas anteriores 

87 Rocha (2013) traz a informação de que o erro de inclusão em 2004 chegava a 59%. Por sua vez, o erro de 
exclusão, compreendido pela relação entre os elegíveis não beneficiários e total de beneficiários correspondia a 
49%. 
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do governo FHC. Essa ferramenta foi aos poucos aprimorada88 e, uma vez viabilizada pelo 

Bolsa Família, tornou-se um registro administrativo primordial para as políticas sociais 

brasileiras. 

Com relação à evolução do programa, nos três primeiros anos desde sua criação 

em 2003 o governo promoveu grande esforço no sentido de unificar os programas criados na 

década de 1990 e eliminar as fortes superposições entre eles, isto é, evitar o recebimento de 

mais de benefícios oriundos de diferentes programas pelas mesmas famílias. Para tanto, 

empreendeu a revisão cadastral com intuito de eliminar as superposições. Assim, por conta de 

sua substituição em relação aos outros programas, o número de transferências pelo Bolsa 

Família mais que dobrou naquele período, passando de cinco milhões em 2004 para onze 

milhões em 2006, que era a meta estabelecida.89 

Em 2006 ocorreram as primeiras mudanças no Bolsa Família, com o aumento do 

parâmetro de elegibilidade, que passou de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais) 

para R$ 60,00 (sessenta reais) e 120,00 (cento e vinte reais). Já o primeiro reajuste do valor 

dos benefícios se deu em 2007, quase quatro anos após a criação do programa, quando o valor 

do benefício passou de R$ 50,00 (cinquenta reais) para R$ 68,00 (sessenta e oito reais). 

Já o ano de 2008 marcou o programa por ter ocorrido, pela primeira vez, uma 

alteração no seu desenho, que se relacionava de certa forma à ampliação de sua clientela. Foi 

estabelecido um benefício de R$ 30,00 (trinta reais), limitado a dois por domicilio, para as 

famílias com adolescentes de dezesseis a dezessete anos frequentando a escola. Ou seja, foi 

previsto um benefício de um valor mais alto, para uma clientela que antes não era assistida 

pelo programa. Já em 2009, foi fixada uma nova meta de atendimento, de 12,4 milhões de 

famílias até o fim de 2009 e 12,9 milhões de famílias até o final de 2010.  

Mesmo estando focado em uma clientela ampla e dispondo de um benefício 

relativamente baixo em vista do BPC (um salário mínimo), após os primeiros anos de sua fase 

inicial (2003-2006) já foi possível notar que o Bolsa Família foi capaz de exercer um impacto 

significativo e sustentado sobre os indicadores de pobreza e desigualdade no país. Assim, ao 

mesmo tempo em que afirmava a prevalência da transferência de renda no combate à pobreza 

88 “Em 2007, o Decreto do CadÚnico foi aperfeiçoado, definindo com maior clareza os objetivos, os processos, 
os instrumentos, a operacionalização e as competências dos entes federados.” (PAIVA, et al. 2013, p.30) 
89 “É possível constatar que a expansão do Bolsa Família se deu em substituição aos diversos programas que o 
precederam, de modo que o número total de transferências realizadas pouco aumentou, de 11,2 milhões em 
2004, para 11,8 em 2006. Ocorreu, no entanto, um progresso importantíssimo: a unificação dos programas sob o 
Bolsa Família, eliminando a notória e nefasta superposição de transferência concedidas aos mesmos domicílios 
por diferentes programas”. (ROCHA, 2013, p. 120) 
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no país, o Bolsa Família atraía atenção de organismos nacionais e internacionais interessados 

na estratégia brasileira de combate à pobreza pela transferência de renda, que já parecia estar 

edificada mas não isenta de críticas. 

 

 

3.3.2 As críticas ao Bolsa Família e a resistência à redistribuição 

 

Tendo nascido com a retórica de defesa dos pobres, o Partido dos Trabalhadores 

(PT) gerou em seus eleitores e na sociedade certa expectativa de que desenvolveria políticas 

públicas capazes de atender a demanda social, tônica que acabou influenciando na eleição de 

Luis Inácio Lula da Silva à Presidência da República em 2002. 

Não à toa, uma vez eleito numa conjunta econômica adversa, o governo de Lula 

assumiu a faceta social com alarde da criação de um programa chamado Fome Zero. Assim, o 

mote da fome acabou se tornando uma bandeira eficaz para o governo em busca de apoio e 

simpatia, nacionais e internacionais. Tanto que, a respeito da aceitação da “bandeira da fome”, 

Moura (2007) diz que a maioria da opinião pública à época parecia comprar a imagem do 

Fome Zero pela ideia generosa subjacente à marca. 

Vale lembrar que, no Brasil, as demandas sociais eram mesmo grandes, já que nos 

anos de 1990 o país passou por uma reformulação político-econômica de cunho neoliberal – 

sob a batuta FHC, tendo o país enfrentado altos índices de inflação e onerosos custos sociais, 

que fizeram declinar ainda mais as condições de vida das pessoas mais carentes. 

Voltando novamente ao governo Lula, apesar do lançamento do programa do 

Fome Zero, coube ao Bolsa Família, diante das falhas operacionais e resultados insatisfatórios 

daquele programa, o papel de manter sob o governo petista uma marca social, pela qual podia 

ser mantido ou reconquistado o apoio da classe média e daqueles que tinham no governo a 

expectativa de solução dos problemas sociais do país. 

Para tanto,  o Bolsa Família foi colocado como uma marca do governo petista. 

Isso se tornou possível principalmente pelo fato de o Bolsa Família ser um programa lançado 

por um governo específico (o governo Lula), diferente, por exemplo, do BPC, que tem uma 

previsão bem sedimentada na legislação, em especial na Constituição de 1988. Diante disso, o 

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), do ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso, que ocupou o Executivo federal por dois mandatos (1995- 2002) tencionou muito 

contra o Bolsa Família. Na condição de oposição ao governo Lula, o discurso por muito 
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tempo propagado foi de que o Bolsa Família é uma “esmola” dada aos pobres com fins 

meramente eleitorais. 

Dessa maneira, principalmente devido à ressonância da disputa política, mesmo 

parecendo enfrentar positivamente a pobreza no país, é possível dizer que desde sua 

concepção o Bolsa Família recebeu “fortes críticas pelo seu possível apelo eleitoreiro e pela 

forte ligação ideológica a um governo específico”. (GRISOTTI; GELINSKI, 2010)  

Além da disputa política, no seio da sociedade levantaram-se inúmeras outras 

vozes contra a adoção da política de transferência de renda para o combate à pobreza no 

Brasil, especialmente contra o Bolsa Família, que ganhava mais destaque entre o público e 

mídia. Nesse contexto, alguns aspectos da política federal foram questionados por parte da 

sociedade como, por exemplo, a destinação que as famílias dariam aos recursos. Nisso, 

levantaram-se visões tuteladoras que afirmavam – em graus variados – que a população de 

menor renda não saberia fazer uso adequado e idealmente pretendido dos recursos 

transferidos. Também, foi bem difundida junto à população a crença de que as famílias 

beneficiárias teriam um comportamento oportunista e passariam a ter mais filhos com o 

intuito de ter acesso a um volume maior de recursos. Um terceiro e talvez mais propagado 

discurso foi de que o Bolsa Família provocaria uma situação de dependência e 

acomodamento, que desincentivaria o trabalho dos beneficiários adultos. (CAMPELLO, 

2013) 

De toda forma, não é demais dizer que as vozes levantadas contra a política de 

transferência de renda por parte do Estado escondem um imaginário conservador, que em 

muitos casos assume a crítica apenas no seu caráter aparente e têm um tom preconceituoso 

com relação aos pobres e a pobreza. Esse imaginário conservador talvez explique a razão 

porque, tempos depois da adoção de políticas de transferência de renda para o combate à 

pobreza, ainda existia uma parcela da população que se mostrava contra a atuação do Estado 

no combate à pobreza.  

Nesse sentido, pesquisa de Castro et al. (2009), realizada em 2008, já mostrava 

que apesar do programa Bolsa Família ser bem conhecido (menos de um por cento não sabia 

do que se tratava), cerca de dezoito por cento dos entrevistados consideravam que o programa 

traz mais coisas ruins do que boas para o país.90 

90 Castro et al. (2009, p. 339) constatou que “entre os de menor renda 5% desaprovam o Bolsa Família, 
percentual que cresce até 26% entre os de renda maior que 10 salários mínimos”. 
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Quase dez anos depois do surgimento do Bolsa Família, que marca a estratégia da 

transferência de renda no combate à pobreza, a contrariedade de uma parte da população 

parece ser mantida quanto a políticas distributivas adotadas pelo Estado. Em pesquisa mais 

recente, aplicada em 2012 para captar a percepção dos brasileiros sobre as políticas sociais, 

Lavinas (2014) realizou survey de âmbito nacional em que os entrevistados foram instados a 

responder se concordavam com diversas afirmativas que traziam questões de apoio a políticas 

de caráter redistributivo.91 Os resultados mostram que não obstante o maior grau de 

concordância tenha ocorrido com relação à afirmação de que o governo deve interferir na 

economia para reduzir as desigualdades (61,6% em total acordo), menos da metade das 

pessoas concordaram totalmente com a afirmação de que o governo é o principal responsável 

em assegurar o bem-estar das pessoas pobres (45,6%). Essa proporção cai mais ainda quando 

se nota que somente 23,9% dos entrevistados concordam totalmente que o governo deveria 

assegurar uma renda mínima para todas as pessoas. Segundo Lavinas (2014), isso demonstra 

que medidas redistributivas mais severas como, por exemplo, a proposta do PGRM, não são 

tão bem recebidas pelo povo brasileiro.  

Mas, o que vale mesmo para o presente trabalho é que a respeito dessas mesmas 

três proposições percebe-se a existência de uma proporção de 14,9% dos entrevistados 

(escalas 1 e 2 somadas) com resistência à intervenção do governo na economia para redução 

das desigualdades e de 20,5% à posição de que o governo deve ser o principal responsável em 

assegurar o bem-estar dos pobres. Essa resistência é de 22,8% à afirmação de que as pessoas 

ricas devem pagar mais impostos sobre a renda do que as pessoas com rendas mais baixas e 

de 50,1% para a assertiva de que o governo deve assegurar renda mínima aos pobres. 

Embora não tenha relação direta com o presente trabalho, observa-se, ainda, que 

na distribuição dos resultados do survey por regiões brasileiras, as regiões Norte e Nordeste 

tenderam a concordar com mais intensidade com as afirmativas redistributivas que as demais 

regiões. Isso se deu, segundo Lavinas (2014), talvez por serem justamente essas as regiões 

que mais se ressentem dos efeitos da pobreza, desigualdade e exclusão. Ainda segundo a 

autora, a percepção que se tem do survey é que enquanto as afirmativas estão na generalidade 

o grau de concordância é maior e, por conseguinte, o de resistência é menor. À medida que a 

91 Para mensuração dos resultados, foi estabelecida uma escala de 1 a 5 às respostas, sendo 1 equivalente à 
discordância total das afirmativas que foram apresentadas aos entrevistados e 5 a concordância total. As escalas 
ficaram então da seguinte forma: 1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo; 3 – Nem concordo nem 
discordo/indiferente; 4 - Concordo; 5 – Concordo totalmente. 
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afirmativa se torna mais pessoal, referindo-se à possibilidade de ação direta da pessoa sobre o 

problema, o grau de concordância com as políticas distributivas se reduz. 

Especificamente sobre o Bolsa Família, apesar dos resultados gerais do survey 

terem sido de que o programa é entendido pela maioria como um programa necessário, que 

“não deve acabar” (52,4% em total acordo com isso), persistiu uma parcela importante com a 

opinião de que ele não atinge o objetivo a que se propõe, pois somente 16,3% concordaram 

totalmente que ele retira muita gente da pobreza92. Aliado aos demais resultados da pesquisa, 

isso permite inferir que no país ainda permanece um grupo de pessoas que entende o 

programa Bolsa Família como uma medida assistencialista. 

Com relação ao Bolsa Família, também chamou atenção nessa mesma pesquisa a 

concordância da maioria dos pesquisados com a afirmação de que as mulheres pobres vão se 

empenhar em ter mais filhos para receber mais dinheiro do governo, o que é contrário ao 

exposto em dados do IBGE, que denotam o declínio da fecundidade no Brasil em todas as 

classe de renda. Tal posição dos entrevistados, consoante expõe Lavinas (2014, p. 66), revela 

um viés discriminatório contra os pobres, pois “indica que a pobreza ainda é vista como 

consequência de um número elevado e até passível de crescer de filhos de famílias pobres, o 

que é uma percepção absolutamente infundada e sem respaldo nos fatos e indicadores 

sociais”. 

Também, deixa escapar a ideia ainda renitente de que a pobreza e a elevada 

desigualdade são questões naturais,  a respeito do que atesta Jaccoud (2014, p.646): 

 
(...) o volume de resistências que em pleno século XXI ainda se levantam contra o 
Programa revela que a leitura naturalizadora da miséria e da desigualdade ainda se 
encontra operante na sociedade brasileira, com impactos também no formato e 
legitimidade das ofertas de serviços e benefícios sociais.  
 

É bem verdade que essas visões contrárias ao Bolsa Família foram, em muitos 

casos, rebatidas por pesquisas empíricas, que trouxeram conclusões contrárias ao discurso 

propagado contra a política de combate à pobreza adotado pelo país. Contudo, em meio aos 

inúmeros estudos nesse sentido, certo é que a perspectiva político-filosófica do combate à 

pobreza no país é pouco explorada, o que confere maior relevância ao presente trabalho.  

Assim, pelo que foi visto até aqui e como ainda será discutido, o que se sugere é 

que para além de uma medida assistencialista, eleitoreira ou de qualquer outra qualificação 

92 Contraditoriamente, quase metade dos entrevistados entenderam que o governo não deve, entretanto, aumentar 
o valor do benefício. 
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negativa, o combate à pobreza por via da transferência de renda é uma medida de justiça, em 

especial de justiça distributiva. É algo necessário e que se coaduna com a moderna ideia de 

justiça distributiva, pela qual o pobre tem o direito de deixar de ser pobre, ao mesmo tempo 

em que o Estado chama para si essa responsabilidade, de modo que a distribuição das riquezas 

socialmente produzidas possa se dar de maneira justa, ou o mais próximo disso possível. 

 

 

3.4 O Plano Brasil sem Miséria e a pobreza além da renda 

 

Antes de aproximar a moderna ideia de justiça distributiva ao combate à pobreza 

experimentado pelo Brasil, torna-se oportuna ainda a constatação de algumas modificações e 

evoluções recentes na política social brasileira, que caminham no sentido da consolidação do 

tratamento da pobreza pelo Estado e no enfoque multidimensional do fenômeno. 

Pois bem, como se viu, parte da agenda de combate à pobreza foi desenvolvida 

pela implementação do Bolsa Família, que estabeleceu metas de atendimento a milhões de 

pessoas em situação de pobreza. É fato que de 2003 a 2010, o Bolsa Família contribuiu para 

uma redução sustentada dos indicadores clássicos de pobreza, com diminuição da 

desigualdade e aumento do nível de renda das famílias – dados relativos a isso serão vistos no 

próximo capítulo. Isso possibilitou que, no ano de 2011, Dilma Roussef (PT) assumisse então 

o governo em condições francamente positivas, em uma conjuntura que combinava melhoria 

das condições de vida, aumento da renda e queda da desigualdade, em um cenário de 

considerável satisfação social. (ROCHA, 2013) 

Por se tratar de um governo de continuidade do PT, o objetivo foi de prosseguir e 

aperfeiçoar o Bolsa Família. Nesse intuito, o governo federal lançou em 2011 o Plano Brasil 

sem Miséria (PBSM) com o objetivo, ousado e pela primeira vez assumido, de superar a 

extrema pobreza no país, definida oficialmente como renda familiar mensal inferior a R$ 70 

per capita.93 

Sobre isso, vale o alerta de que quando se fala em superar a extrema pobreza não 

quer dizer que o Plano Brasil sem Miséria pretendesse zerar a extrema pobreza no país, mas 

93 O Plano Brasil sem Miséria estabeleceu uma linha administrativa de extrema pobreza, com característica de 
linha absoluta com valor referenciado em uma cesta de alimentos. Também, levou em conta à época de seu 
estabelecimento as linhas do Bolsa Família e a linha do Banco Mundial, de US$ 1,25 per capita por dia, que no 
momento de concepção do Brasil sem Miséria se traduzia em cerca de R$ 67 mensais. (FALCÃO; COSTA, 
2014) 
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sim fazer com que ela fosse reduzida de tal forma que o percentual dos que vivem abaixo da 

linha da pobreza fosse apenas residual. Também, calha dizer que embora não fosse ideal o 

Plano Brasil sem Miséria estabeleceu um critério absoluto para definição da pobreza extrema. 

Isso foi, na verdade, um artifício de certa forma necessário para definir um parâmetro de 

aferição do nível de sucesso do plano ou, de outro modo, como o governo passaria a ser 

cobrado pela população. 

Com um público-alvo estimado em 15 milhões de pessoas, segundo o Censo de 

2010, o que equivale a 7,9% da população brasileira que subsistem com renda per capita 

mensal inferior a R$ 70, o Plano Brasil sem Miséria articula uma série de ações divididas em 

22 ministérios do governo federal. Dentre eles, coube ao Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS) a função de coordenar e implementar as principais ações, de forma articulada e 

integrada entre a União, estados e municípios. 

O Plano Brasil sem Miséria foi então organizado em três eixos de atuação. O eixo 

da renda, que diz respeito às transferências monetárias para alívio imediato da situação de 

pobreza e tem como expoentes o Bolsa Família e o BPC; um outro eixo, de inclusão 

produtiva, que oferece oportunidades de qualificação, ocupação e renda ao público alvo do 

programa; já o eixo de acesso aos serviços públicos tem como intuito ampliar e prover o 

acesso a serviços públicos, induzindo o atendimento prioritário a quem mais precisa. 

(CAMPELLO, 2013) 

No eixo do acesso aos serviços, pelo menos três áreas estão envolvidas. Na saúde, 

há os seguintes programas: Brasil Sorridente, Saúde da Família, Distribuição de 

Medicamentos, Olhar Brasil, Unidades Básicas de Saúde, Rede Cegonha e Saúde na Escola, 

todos com finalidade de melhorar a condição de vida na área da saúde. Na educação, 

destacam-se os programas Brasil Alfabetizado e o programa Mais Educação, conhecido como 

“escola em tempo integral”, de expansão concentrada nas escolas cuja maioria dos alunos são 

integrantes de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Já na área de assistência social e 

segurança alimentar, há os seguintes programas: o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social, além das cozinhas 

comunitárias e banco de alimentos. (WEBER et al., 2014) 

No eixo de inclusão produtiva, o Plano Brasil sem Miséria tem atuação tanto na 

zona urbana quanto na rural, em ambos os casos visando promover a articulação entre 

proteção e promoção social, especialmente através do trabalho, que tem o condão de fazer as 

famílias auferir mais renda e desenvolver melhor suas capacidades.   
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Ações na zona rural que integram a estratégia da inclusão produtiva vão desde 

questões de infraestrutura básica, como água e luz, a um conjunto de medidas de apoio à 

produção e comercialização. Nesse sentido, destacam-se programas como o Assistência 

Técnica, com intuito de prestar auxílio especializado ao campo e o Fomento, que tem como 

intuito estruturar a produção de alimentos, tanto para o consumo próprio das famílias quanto 

para sua comercialização através da transferência direta de recursos financeiros. Também, há 

o Acesso aos Mercados, que encaminha a compra da produção dos agricultores familiares 

pelo poder público; o Água para Todos; Luz para Todos e o Bolsa Verde, sendo este último 

destinado à conservação de ativos ambientais. 

Já na zona urbana, o intuito do eixo de inclusão produtiva é gerar ocupação e 

renda aos mais pobres, com estímulo ao empreendedorismo e economia solidária. Além de 

outras iniciativas, há a intermediação junto às empresas para captação de vagas e colocação de 

trabalhadores. Também, são ofertados cursos profissionalizantes pelo Programa Nacional de 

Acesso à Escola Técnica (Pronatec). O esquema abaixo, melhor favorece o entendimento: 
 

Figura 1 – Mostra esquema relativo ao eixo da inclusão produtiva. 

 
Fonte: MDS, 2011. 

 

O eixo garantida de renda – do qual fazem parte o Bolsa Família e o BPC – tem 

um papel fundamental para o Plano Brasil sem Miséria. É que, apesar da existência do dois 

outros eixos, o Plano Brasil sem Miséria manteve a transferência de renda como foco central 

da política antipobreza. Contudo, buscou articular uma resposta social organizada às 

demandas da população extremamente pobre, em um nível mais amplo, “considerando a 
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pobreza como um fenômeno multidimensional e multifacetado, que se manifesta de diferentes 

maneiras em cada região, em cada localidade e para cada público do país”. (COSTA; 

FALCÃO, 2014, p. 237) 

Assim, considerando o desenho do Plano Brasil sem Miséria e as características 

de suas ações é possível entender o quanto contribuiu o Bolsa Família para sua elaboração. 

Uma primeira contribuição paradigmática trazida pelo Bolsa Família é articulação de ações de 

diversas áreas, notadamente as de saúde, educação e assistência social, em razão das 

condicionalidades. Um segundo ponto foi que o Bolsa Família proporcionou o 

desenvolvimento do CadÚnico, importante instrumento para identificação do público-alvo e 

planejamento das ações de combate à pobreza. Um último ponto é que o Bolsa Família, assim 

como o Plano Brasil sem Miséria, funciona em uma perspectiva de responsabilidade 

compartilhada entre os entes federados. (COSTA; FALCÃO, 2014) 

Dentro do Plano Brasil sem Miséria, a transferência de renda teve especial atenção 

e foi mesmo intensificada, com mudanças no Bolsa Família. Em 2011, três novas medidas 

foram tomadas. A primeira, uma elevação três para cinco do número de benefícios variáveis 

que a família poderia receber para crianças e adolescentes, gerando, assim, 1,3 milhão de 

novos benefícios na faixa de zero a quinze anos. A segunda alteração foi que o Bolsa Família 

começou a pagar benefícios para famílias com gestantes ou com bebês em fase de 

amamentação94. Uma terceira medida adotada no ano de 2011 foi o “retorno garantido”, com 

objetivo de dar segurança às famílias que aumentaram a renda e saíram voluntariamente do 

Bolsa Família. Por ele, a família fica registrada no CadÚnico e, caso precise novamente do 

benefício, terá garantido o retorno imediato ao programa durante o prazo de até três anos, sem 

necessidade de passar por processos de avaliação. 

Mas, em que pesem as alterações mencionadas, a mais significativa modificação 

recente no Bolsa Família veio mesmo em 2012, com o lançamento da Ação Brasil Carinhoso, 

desenhado para tirar da miséria todas as famílias assistidas pelo Bolsa Família com filhos na 

primeira infância, ou seja, com idade de zero a seis anos95, fase decisiva para o 

desenvolvimento emocional, intelectual e físico.  

Para fazer frente ao desafio de superação da pobreza extrema posto pelo Plano 

94 No caso do pagamento para nutrizes, o pagamento é feito tão logo a família notifique a assistência social do 
município sobre o nascimento. O bebê é incluído no CadÚnico e a permanece recebendo o pagamento por seis 
meses, sem prejuízo do recebimento do benefício por criança de 0 a 15 anos que a família tiver direito com a 
chegada do bebê. 
95 O foco foi ampliado no final de 2012, atingindo também as famílias com crianças e jovens de 7 a 15 anos.  
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Brasil sem Miséria, foi estabelecido o Benefício de Superação da Extrema Pobreza, que varia 

de acordo com a intensidade de pobreza em cada família, o que representa uma inovação na 

política de transferência de renda, que sempre trabalhou com valores fixos de benefícios. 

Dessa forma, sem alterar os benefícios fixos e variáveis, foi estabelecido que ao benefício 

calculado para cada família seria acrescida uma margem variável que garantisse a todas as 

famílias com crianças atingir o valor mínimo de R$ 70,00 (setenta reais) per capita. A 

finalidade da alteração foi eliminar o hiato de renda, em outras palavras acabar com a 

diferença entre a renda da família e o valor da linha de pobreza extrema, permitindo que ao 

menos pelo critério de pobreza adotado (linha absoluta de pobreza extrema) as famílias 

beneficiárias saíssem da extrema pobreza. 

A respeito dessa modificação, simulações feitas por Osório e Souza (2012) com 

base na PNAD 2011 mostram que esse novo desenho do Bolsa Família foi, até então, o mais 

efetivo dentre os adotados para reduzir a extrema pobreza e, em particular, a pobreza entre as 

crianças. O estudo desses autores apontou que o mecanismo de preenchimento do hiato tinha 

o potencial de reduzir a extrema pobreza de 3,4% para 0,8%, sendo teoricamente quase 

possível zerá-la. 

Dado o sucesso do benefício de superação da extrema pobreza, em maço de 2013 

ele foi concedido a todas as famílias atendidas pelo Bolsa Família que ainda não tinham 

superado a extrema pobreza, independentemente da composição familiar. Assim, se antes as 

atenções estavam voltadas primordialmente para as famílias extremamente pobres com 

crianças, com a ampliação do escopo em 2013 todas as famílias pobres atendidas passaram a 

ter garantida a saída da extrema pobreza por intermédio do Bolsa Família, especialmente pelo 

incremento do benefício de superação da extrema pobreza. 

 E a magnitude da extrema pobreza no país parece ter sido consideravelmente 

diminuída pelo Brasil Carinhoso. Sobre o público atendido, Costa e Falcão (2014) estimam 

com base em dados do CadÚnico que o número de extremamente pobres no país seria de 36 

milhões de pessoas se não houvesse o Bolsa Família. Em 2010, com o Bolsa Família o 

número de pobres caiu para 22 milhões. Com as medidas do Brasil sem Miséria, a quantidade 

recuou para dezenove milhões em 2011. E com o Brasil Carinhoso, em 2012, o número foi 

para 2,5 milhões de extremamente pobres, sendo apontado que no início de 2014 os 

beneficiários do programa saíram da extrema pobreza, tendo o Plano Brasil sem Miséria 

atingido sua meta. 

Assim, diante do que foi exposto e à guisa de conclusão, verifica-se então que a 
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transferência de renda é um mecanismo que foi eleito como principal elemento para o 

combate à pobreza no país, no que toca à pobreza encarada de modo absoluto, pelo corte de 

renda. Contudo, o aspecto de dever cumprido, que emana da publicidade oficial, não pode 

levar a crer que a luta contra a pobreza reside apenas no provimento de maior renda.  

Nesse sentido, o Plano Brasil sem Miséria trata-se de evidente avanço na política 

do Estado frente ao fenômeno da pobreza, já que ampliou a sua atuação. Dessa forma, 

tomando por conta que a pobreza vai além do aspecto financeiro, o Plano Brasil sem Miséria 

continua tendo importante papel no combate à pobreza no Brasil, hoje realizado por meio de 

uma política que continua tendo a transferência de renda como mecanismo privilegiado, mas 

que agora articula ações estruturadas de acesso a serviços e inclusão produtiva, a revelar a 

tendência de tratamento multidimensional da pobreza no país. 

 

 

3.5 A transferência de renda e sua consistência com a justiça distributiva de Rawls 

 

De início, é de se dizer que analisar a atuação do Estado frente ao fenômeno da 

pobreza não é tarefa trivial. Primeiramente porque a pobreza, como visto, passou a ser 

considerada como um fenômeno multidimensional, que liga-se a inúmeros fatores. Assim, 

dada a amplitude do fenômeno, várias ações do Estado podem ou poderiam ser classificadas 

como ações de combate à pobreza. Contudo, entre as diversas ações do Brasil no combate à 

pobreza, não é difícil evidenciar uma característica: o Brasil, como visto no capítulo anterior, 

tem privilegiado o mecanismo da transferência de renda para os mais pobres, com objetivo de 

mitigar ou amenizar a situação de pobreza de grande parte da população. Em vista disso, o 

presente trabalho foca-se principalmente na transferência de renda para efetuar uma 

aproximação com a moderna ideia de justiça distributiva. 

Pois bem, nesse contexto de atuação do Estado frente à pobreza, fato é que o 

Programa Bolsa Família assumiu papel de destaque, pois foi com base nele que o governo 

brasileiro mostrou maior disposição de encarar a pobreza. Mesmo em meio a polêmicas desde 

o seu surgimento, é pacífico que o Bolsa Família produziu efeitos sobre a pobreza e 

desigualdade, superou mitos, ganhou grande repercussão e solidificou o enfoque dado pelo 

país ao tratamento da pobreza pela via da transferência condicionada de renda. (CAMPELLO, 

2013) 
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No caso brasileiro, como já foi visto no presente trabalho, a desigualdade de renda 

é, pois, uma importante característica da estrutura social, que assume papel ainda mais crucial 

quando se leva em consideração que o Brasil conta com uma quantidade considerável de 

pessoas abaixo da linha da pobreza, mesmo não sendo considerado um país pobre pelo 

tamanho do seu PIB. Diversos estudos mostram ser esse um problema marcante, histórico e 

crônico no país. Em vista disso, a intensa desigualdade acaba se tornando um evidente indício 

de que a perpetuação das carências de parte da população passa pela grave iniquidade na 

distribuição dos bônus sociais.  

Diante disso, parece existir certo consenso de que a redução da desigualdade de 

renda deve ser eleito como objetivo a ser estrategicamente perseguido pelo país, sob pena de 

transferir para um horizonte futuro a eliminação da pobreza absoluta. Isso porque nem sempre 

o crescimento econômico foi suficiente para melhorar significativamente os indicadores de 

pobreza no pobreza no país96.  Os estudos de Hoffman (2005), Menezes e Pinto (2005), 

Barreto (2005) e Lima et al (2003) caminham nesse sentido.  Assim, depreende-se ser mesmo 

fundamental, como diz Marinho et al. (2011), que os efeitos do crescimento sejam 

potencializados sobre os mais pobres por meio de políticas redistributivas, como no caso da 

transferência de renda.  

A respeito dos indicadores sociais, dados captados pela PNAD mostram que a 

renda média no país melhorou no período de 2004 a 2014. Conforme a tabela abaixo, a média 

da renda domiciliar per capita passou de R$ 549,83 (quinhentos e quarenta e nove reais e 

oitenta e três centavos) por mês em 2004 para R$ 861,23 (oitocentos e sessenta e um reais e 

vinte e três centavos) por mês em 2014, a preços de junho de 2011. O crescimento real para 

o período foi de 56,6%, o que equivale a 4,6% ao ano. Ainda, convertendo os valores de reais 

para dólares internacionais, nota-se que a renda média passou de US$ 11,13/dia para US$ 

17,44/dia. (CALIXTRE; VAZ, 2015) 

Tabela 5 - Média da renda domiciliar per capita 

Ano Em R$/mês (junho, 2011)  Em US$/dia (PPC, dezembro, 2011) 

 Média  Erro (I.C. 95%) Média  Erro (I.C. 95%) 

2004  R$ 549,83  ±11,43  US$ 11,13 ±0,23 

2005  R$ 582,71  ±12,20  US$ 11,80 ±0,25 

96 No Brasil, por exemplo, as décadas de 1960 a 1980 foram tempos de crescimento econômico, mas com baixo 
desenvolvimento humano. 
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2006  R$ 637,71  ±13,43  US$ 12,91 ±0,27 

2007  R$ 655,30  ±13,41  US$ 13,27 ±0,27 

2008  R$ 686,06  ±13,12  US$ 13,89 ±0,27 

2009  R$ 705,32  ±13,30  US$ 14,28 ±0,27 

2011  R$ 747,93  ±13,28  US$ 15,14 ±0,27 

2012  R$ 806,86  ±16,38  US$ 16,33 ±0,33 

2013  R$ 836,02  ±15,33  US$ 16,92 ±0,31 

2014  R$ 861,23  ±15,96  US$ 17,44 ±0,32 

Fonte: CALIXTRE; VAZ, 2015. 

 

Esse aumento da renda é um ponto importante e poderia ser explicado apenas por 

melhorias no cenário econômico. Mas o que mais chama atenção para o período em questão é 

que diante da adoção de uma postura mais enérgica do Estado no combate à pobreza, sob a 

batuta do Bolsa Família, também ocorreu uma redução da desigualdade97. Nesse sentido, o 

índice de Gini, indicador mais popular usado para medir a desigualdade, mostra um cenário 

diferente daquele indicado na Tabela 3, relativo ao período de 1977 a 1999 e anterior aos 

programas de transferência de renda. Se naquele período é percebida uma estabilidade da 

altíssima desigualdade, o período de 2004 a 2014 evidencia uma queda sustentada do índice 

de Gini. A Tabela 6, abaixo, mostra que a cada ano o valor do indicador foi menor que no ano 

anterior, chegando ao menor índice desde que a PNAD começou a ser colegada, qual seja 

0,515. (CALIXTRE; VAZ, 2015) 

Dada a sensibilidade de alguns indicadores à presença de renda muito acima ou 

muito abaixo da média, a mesma Tabela 6 traz também o GE(0,01), mais sensível à 

presença de extremamente pobres; o GE(1,01), indicador neutro; e o GE(2) sensível à 

presença de ricos. Apesar da desigualdade ter crescido no GE(2) de 2008 para 2009, e, 

consideravelmente, de 2011 para 2012 e de, no caso do GE(1,01) também ter sido registrado 

um aumento da desigualdade de 2011 para 2012, esses indicadores também apontam  a queda 

da desigualdade para o período de 2004 a 2014. (CALIXTRE; VAZ, 2015) 

Tabela 6 - Indicadores de desigualdade na distribuição da renda domiciliar per capita 

97 Embora não se possa dizer que a redução da desigualdade de rendimentos estivesse entre os objetivos do 
programa. 
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Ano Gini  GE(0,01) GE(1,01) GE(2) 

2004  0,570 0,594 0,653 1,620 

2005  0,567 0,586 0,648 1,542 

2006  0,561 0,573 0,633 1,511 

2007  0,554 0,555 0,609 1,394 

2008  0,544 0,533 0,589 1,382 

2009  0,540 0,526 0,583 1,455 

2011  0,529 0,505 0,555 1,285 

2012  0,526 0,496 0,574 1,986 

2013  0,525 0,493 0,545 1,219 

2014  0,515 0,478 0,531 1,274 

Fonte: CALIXTRE; VAZ, 2015.98 

 

Ao analisar a desigualdade no período de 2001 a 2011 no país, Neri (2012) afirma 

que as influências para a inédita redução observada nesse período podem ser vistas na 

decomposição das diversas fontes de renda captadas pela PNAD, da seguinte forma: Trabalho 

(58%), Previdência (19%), Bolsa Família (13%), BPC (4%) e outras. Segundo o referido 

autor, a maior parte da queda da desigualdade se deveu ao efeito da renda advinda do 

trabalho. No entanto, Neri (2012) ressalta que sem as políticas redistributivas patrocinadas 

pelo Estado brasileiro, a desigualdade teria caído 36% menos no período de 2001 a 2011. 

Levanto em conta outros pontos analisados em seu trabalho, Neri (2012, p. 40) fez 

a seguinte conclusão: 

 
Não há na história brasileira, estatisticamente documentada desde 1960, nada similar 
à redução da desigualdade de renda observada desde 2001. A queda é comparável ao 
aumento da desigualdade dos anos 60 que colocou o Brasil no imaginário 
internacional como a terra da iniqüidade inercial. (...) Se a década de 90 foi a da 
estabilização da economia, a de 00 foi a da redução de desigualdade de renda. (...) A 
segunda década do novo milênio parece ser a de múltiplos caminhos em direção a 
superação da pobreza, diversos deles serão trilhados sobre a estrutura do Bolsa 
Família. 

 

Hoffman (2013), por sua vez, também destaca a importância da transferência de 

renda para redução da desigualdade no período de 1995 a 2011. Nesse passo, ao analisar a 

contribuição das diferentes parcelas da renda brasileira para diminuição da desigualdade 

98 A redução da desigualdade em 2008, mesmo o país tendo atravessado naquele ano uma crise econômica. 
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argumenta que “todas as análises constatam a grande importância das mudanças na 

distribuição do rendimento do trabalho, mas todas mostram também a extraordinária 

contribuição das transferências sociais, particularmente do Bolsa Família”. (HOFFMAN, 

2013, p. 215) 

Com efeito, a conjugação do aumento da renda média com a redução da 

desigualdade foi fator decisivo para a redução da extrema pobreza no país, que pode ser 

percebida na Tabela 7, abaixo, relativa ao mesmo período de 2004 a 2014. 

Tabela 7 - Taxa de pobreza e pobreza extrema segundo critérios internacionais 

Ano US$ 1,25/dia (dez., 2005) US$ 1,90/dia (dez., 2011) US$ 3,10/dia (dez., 2011) 

 Taxa  Erro (I.C. 
95%) 

Taxa  Erro (I.C. 
95%) 

Taxa  Erro (I.C. 
95%) 

2004  9,37% ±0,43  12,35% ±0,47  24,95% ±0,56 

2005  7,99% ±0,37  10,87% ±0,42  22,71% ±0,53 

2006  6,76% ±0,32  8,88% ±0,35  19,42% ±0,47 

2007  6,55% ±0,38  8,34% ±0,40  17,48% ±0,49 

2008  5,36% ±0,30  7,01% ±0,33  15,39% ±0,43 

2009  5,25% ±0,29  6,71% ±0,34  14,53% ±0,43 

2011  4,74% ±0,23  5,73% ±0,26  12,07% ±0,35 

2012  4,04% ±0,21  4,98% ±0,22  10,31% ±0,31 

2013  4,30% ±0,21  5,16% ±0,23  10,01% ±0,32 

2014  3,09% ±0,16  3,90% ±0,19  8,54% ±0,29 

Fonte: CALIXTRE; VAZ, 2015. 

 

Dessa forma, pelo que foi visto a redução da pobreza no Brasil, nos moldes com 

operada, foi diretamente afetada pela diminuição da desigualdade, que foi, por sua vez, 

influenciada pela transferência direta de renda para a população de baixa renda. Portanto, pelo 

que se vê, são inegáveis as contribuições das transferências de renda para a queda da pobreza 

no país, sem as quais dificilmente a redução do número de pobres atingiria níveis toleráveis 

em um horizonte de tempo razoável. 

No que diz respeito à relação entre o combate à pobreza no Brasil e a ideia de 

justiça distributiva, não é possível dizer que a política empreendia no país, baseada na 

transferência de renda, foi arquitetada à luz da justiça distributiva de Rawls, já que o combate 

à pobreza, do modo como é feito, não é fruto de uma reorientação das instituições do Estado 
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oriunda da aplicação de princípios de justiça distributiva em suas práticas sociais. Além do 

mais, caso o enfrentamento da pobreza fosse mesmo pautado pela concepção de justiça 

distributiva, na forma como proposto por Rawls, isso exigiria, evidentemente, atitudes bem 

mais enérgicas do Estado na distribuição de renda aos partícipes de nossa sociedade, 

principalmente tendo em vista a permanência de elevado grau de desigualdade no país. 

Portanto, a ideia de que o programa foi elaborado com base na moderna concepção de justiça 

distributiva e que a distribuição no país ocorre de maneira justa pode ser prontamente 

afastada.  

Por outro lado, isso não quer dizer que a transferência de renda, como no caso do 

Bolsa Família, não tenha ligação com a moderna ideia justiça distributiva. Ao que nos parece, 

embora o Bolsa Família não se ajuste perfeitamente às ideias de John Rawls – e seria muito 

difícil que isso acontecesse - a moderna concepção de justiça distributiva desse autor serve de 

importante sustentáculo político-filosófico para a política brasileira de combate à pobreza. 

Como foi mencionado no segundo capítulo, Rawls segue uma vertente liberal-

igualitária de justiça. Com isso, ao mesmo tempo em que preza pela liberdade dos indivíduos, 

o pensador estadunidense também preceitua que os recursos da sociedade não devem estar 

concentrados nas mãos de poucos, cabendo ao Estado reequilibrar as relações a partir de 

princípios distributivos que hão de ser previamente estabelecidos para suas instituições.  

Apenas como contraste, vale relembrar aqui que essa postura rawlsiana colide 

com a tese de Robert Nozick, que defende que a aplicação de recursos públicos no combate à 

pobreza fere a liberdade do homem de bem gozar de sua propriedade, não devendo ele 

sustentar quem não consegue, por mérito próprio, sair da situação de pobreza. Essa mesma 

posição de Rawls, em termos político-econômicos contraria também a doutrina neoliberal, 

que prevê um Estado mínimo, não intervencionista, de modo que as principais questões 

sociais (inclusive a pobreza) possam ser resolvidas pelo mercado. 

A respeito da postura do Brasil, não se nega que a assistência social foi 

impulsionada pela Constituição de 1988, que previu que “a assistência social será prestada a 

quem dela necessitar”. Esse mesmo diploma trouxe, também, como um dos objetivos 

fundamentais da República, a erradicação da pobreza e marginalização, além da redução das 

desigualdades sociais. Esse compromisso com a justiça social, assumido pela Carta, abriu 

caminhos para que o país pudesse criar condições de dar início à superação de seus passivos 

históricos na área social. (BRASIL, 1988) 

Com a estabilidade macroeconômica conquistada nos anos 1990, o Estado foi 
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passando aos poucos a assumir um compromisso social maior com a pobreza, com o advento 

de programas sociais ao longo dos anos 2000, mas ainda de maneira potencialmente tímida 

para fazer frente ao contingente de pobres no país. A partir de 2003, com a criação do Bolsa 

Família, o país mostrou maior comprometimento com o fenômeno da pobreza, já que os 

programas de transferência de renda anteriores não apresentavam potencial suficiente para 

diminuição do número de pobres no país. Além disso, o Estado brasileiro consolidou uma 

postura pró-ativa em face da pobreza, que já vinha se desenhando frente às carências de 

considerável parcela de sua população.  

Assim, levando em conta a postura adotada pelo Brasil nas últimas décadas de 

assumir responsabilidade no tratamento da pobreza, principalmente depois do Bolsa Família, 

traduz um certo alinhamento do Brasil à moderna ideia de justiça distributiva. Isso porque, 

como afirma Fleischacker (2006) e como foi visto no segundo capítulo, a moderna ideia de 

justiça distributiva atribui ao Estado o papel de protagonista da missão de, se possível, retirar 

todos da pobreza. Ao mesmo tempo, também significa um afastamento do pensamento 

político-filosófico libertarianista, visto especialmente em Robert Nozick, uma vez que a 

intervenção do Estado nesse sentido é rechaçada. 

 Rawls (2008, p. 275), a quem é atribuída a base da moderna ideia de justiça 

distributiva, destaca o papel do Estado no estabelecimento de situações sociais mais justas: 

 
Além de manter os tipos usuais de capital social, o governo tenta assegurar 
oportunidades iguais de educação e cultura para pessoas similarmente dotadas e 
motivadas, seja subsidiando escolas privadas ou estabelecendo um sistema de escola 
pública. Deverá também aplicar e subscrever a igualdade de oportunidade nas 
atividades econômicas e na livre escolha de ocupações. Isso é conseguido através do 
policiamento da conduta das empresas e das associações privadas, e evitando o 
estabelecimento de restrições e barreiras monopolísticas às posições mais desejáveis. 
Finalmente, o governo garante um mínimo social seja través de dotações familiares 
e pagamentos especiais por doença e desemprego, seja mais sistematicamente 
através de recursos tais como um suplemento de renda (o chamado imposto de renda 
negativo).   

 

A posição de responsabilidade do Estado frente ao cidadão é, também, espelhada 

por uma destacada frase de Uma Teoria da Justiça, em que o Rawls afirma o seguinte: “A 

justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos sistemas de 

pensamento”. (RAWLS, 2008, p. 4) Com isso, Rawls quer dizer que as instituições que 

compõem a estrutura básica da sociedade devem embasar-se em princípios de justiça. Logo, 

as instituições do Estado hão de cuidar para que suas ações sejam virtuosas, justas, de modo a 

evitar, por exemplo, que a distribuição de recursos faça com que alguns permaneçam em 
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situação de miséria. Diante disso, em tempos nos quais se discute a “nova questão social” e a 

postura do Estado frente à pauperização, temos que a ideia de justiça distributiva fornece 

elementos político-filosóficos que justificam a atuação do Brasil quanto ao fenômeno da 

pobreza, ainda que insistam existir vozes contrárias com relação a essa postura. 

Além do papel do Estado, existem ainda outras similitudes entre a justiça 

distributiva e a estratégia adotada pelo Brasil. Ponto também interessante da política de 

combate à pobreza no país é que o Estado, ao prestar assistência à parcela mais carente da 

população, desperta atenção para o fenômeno da pobreza e contribui para o espírito de 

cooperação social que deve cercar a sociedade, por meio de uma ação pública concreta, 

permanente e sistêmica. Destarte, na medida em que o país estabelece políticas públicas e 

metas para a superação de tal fenômeno social, acaba por influenciar a criação de um 

ambiente social favorável ao bem-estar coletivo, em uma sociedade com ares mais equânimes.  

O próprio desenho do Bolsa Família parece ser contributivo para esse espírito de 

cooperação. A responsabilidade pela gestação e execução do programa foi colocada, nesse 

caso, de forma compartilhada entre os entes federativos, o que ajuda a espalhar a ideia de 

responsabilidade pelo tratamento da pobreza, que não fica concentrada somente na União. 

Também, a cooperação social guarda relação com a previsão de participação da sociedade na 

política empreendida pelo Bolsa Família, o que garante não só o controle social da sociedade 

civil, mas também a participação no planejamento, acompanhamento e avaliação do 

programa. Com isso, provoca uma aproximação mutuamente contributiva entre o âmbito 

público e o privado em torno de um eixo central: o fenômeno da pobreza. 

Vale destacar, pois, que essa ideia da sociedade como um sistema de cooperação 

social é mesmo defendida por Rawls e reflete questões que estão cercam a ideia de justiça 

distributiva. Ocorre que Rawls, antes de mencionar como uma distribuição há de ser justa, 

parte justamente da ideia de sociedade como um sistema de cooperação tendente a 

proporcionar benefícios comuns aos seus indivíduos. Nesse sentido, argumenta que se a 

distribuição de bens sociais e a realização de políticas públicas melhorarem a situação dos 

menos favorecidos, a sociedade estará se beneficiando como um todo. 

 A propósito, Rawls bem diz na seguinte passagem: 

 
Entretanto, quando as contribuições das posições mais favorecidas se espalham de 
forma geral por toda a sociedade, não ficando confinadas a setores particulares, 
parece plausível que, se os menos favorecidos se beneficiam, o mesmo acontece 
com os outros das camadas intermediárias. (RAWLS, 2008, p. 88) 
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Mas, para que os benefícios sociais se espalhem tanto o sistema econômico e 

político devem ser fruto de uma construção coletiva, quanto devem possibilitar o 

desenvolvimento de todos. Para isso, além dos cidadãos participarem desse intuito 

cooperativo como pessoas livres e iguais, também se faz necessário, segundo Rawls, que a 

sociedade seja bem-ordenada, ou melhor, que as suas instituições possam ser pautadas por 

princípios que se mostrem aptos a, uma vez aplicados, proporcionar o bem de seus membros.  

Dentro disso, a questão fundamental posta por Rawls é: 

 
(...) considerando-se a sociedade como um sistema eqüitativo de cooperação entre 
cidadãos livres e iguais, que princípios de justiça são mais apropriados para 
determinar direitos e liberdades básicas, e para regular as desigualdades sociais e 
econômicas das perspectivas de vida dos cidadãos? (RAWLS, 2003, p. 58) 

 

Como visto, Rawls estabelece dois princípios por meio do exercício hipotético da 

posição original e do véu da ignorância. Esses princípios definem um ideal de organização e 

podem, de fato, ajudar a pensar e organizar o sistema político e econômico, no que alguns 

falam de uma utopia realista. Os princípios de justiça de Rawls prezam basicamente pela 

liberdade e igualdade dentro da sociedade e convém ser relembrados: 

 
(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente 
adequado de direitos e de liberdades básicas iguais, que seja compatível com o 
mesmo esquema de liberdades para todos; e  
(b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e a posições acessíveis a todos, em 
condições de igualdade eqüitativa de oportunidades, e, segundo, têm de beneficiar 
ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade. (RAWLS, 2003, p. 60) 

 
 

Esses princípios, na ótica de Rawls, devem orientar a atribuição de direitos e de 

deveres nas instituições do país e determinar a distribuição dos benefícios e dos encargos da 

vida social. E, com relação aos princípios, reside mais um ponto de convergência. Dentre os 

dois princípios, o segundo princípio é de especial interesse para o caso da presente análise, 

pois ele reza sobre a distribuição e prevê que as desigualdades econômicas e sociais somente 

podem ocorrer quando fornecerem condições equitativas de oportunidades e quando 

beneficiar ao máximo os menos favorecidos da sociedade.  

Então, pelo que se depreende a teoria de Rawls não exclui as desigualdades, desde 

que elas operem em favor dos menos favorecidos. Isso se dá porque Rawls não conta com a 

existência de uma sociedade sem divisão de classes e distribuição desigual de recursos, por 

entender que a desigualdade que afeta os homens é inevitável. Porém, as desigualdades 
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acentuadas, comuns ao sistema capitalista e à custa da marginalização de determinadas 

pessoas (Marx diria “classe”), devem ser contidas por uma justa distribuição de bens sociais.99 

Assim, levando-se em conta que a política de transferência de renda verificada no 

país correspondem a recursos públicos captados por meio de impostos e saídos dos cofres 

federais, pode-se dizer que ela assumem um caráter de política pública distributiva, na medida 

em que fazem, como apontado pelos autores mencionados, que a distribuição da renda assuma 

um caráter “pró-pobre”, e gere diminuição da pobreza e da extrema desigualdade 

experimentada pelo Brasil, algo extremamente desejável à luz da justiça distributiva. 

Com efeito, para aqueles que insistem em desqualificar a atuação do Estado em 

prol da pobreza, não há como fugir do fato de que a mitigação das desigualdades gerada pela 

política de combate à pobreza guarda estreita relação com o chamado princípio da diferença, 

visto em Rawls. Esse princípio, fruto de uma rica construção político-filosófica, tem potencial 

para funcionar, aqui, como um importante instrumento teórico, apto a justificar não só a 

política vigente adotada pelo Brasil, como também ações mais contundentes do Estado 

brasileiro no combate à pobreza, mormente com relação à distribuição dos recursos sociais. O 

princípio da diferença é, dessa forma, uma forte base moral no que se refere à distribuição de 

bens, que expressa a ideia de justiça distributiva e serve de contraponto às iniquidades sociais 

produzidas pelo sistema capitalista de produção, podendo inclusive ser aplicado – aliado com 

o princípio da liberdade - como meta para o país (utopia realista). 

Outra preocupação de Rawls, também inserida no segundo princípio de justiça, 

liga-se diretamente à política brasileira de combate à pobreza e diz respeito à questão da 

igualdade de oportunidades. O autor entende que seria injusto que pessoas em piores 

condições econômicas não tivessem chances semelhantes às outras de melhorar suas vidas. 

Dessa forma, ao estabelecer condicionalidades focadas na educação de crianças e jovens o 

programa Bolsa Família pretende garantir um futuro melhor para esses membros da 

sociedade, uma vez que em geral graus mais elevados de estudo ampliam as oportunidades de 

acesso a cargos e posições sociais mais privilegiados. É o que foi dito nos materiais oficiais 

do governo e que foi bem captado por Pires (2013, p. 514):  

 
Em relação à educação, a exigência de frequência escolar mínima, para crianças e 
jovens de famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família, foi estabelecida com 

99 Uma frase que vi em meus estudos a respeito da igualdade, atribuída a Berlin, diz que ao se tratar da justiça “a 
suposição é de que a igualdade não carece de motivos, apenas a desigualdade precisa ser justificada”. Isso, 
particularmente, parece-me interessante. 
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intuito de romper o chamado ciclo intergeracional da pobreza. Neste entendimento, 
o incremento da frequência escolar de crianças e jovens de famílias  pobres 
promover melhores condições para que essas pessoas ingressem no mercado de 
trabalho, quando adultas, aumentando a renda e, consequentemente, fazendo com 
que saiam da condição de pobreza em relação à geração de seus pais.  

 

É inegável, portanto, que a atenção à educação no combate à pobreza guarda 

estreita ligação com o “princípio da igualdade de oportunidades”, da teoria rawlsiana. Isso se 

dá porque o incentivo à educação corrobora para o desenvolvimento intelectual das crianças e 

jovens, de modo que – idealmente - os empregos e demais posições sociais possam ser 

alcançados por todos, independentemente de sua condição social. De tal maneira, tem-se, 

assim, a pretensão de contribuir para o rompimento do ciclo da pobreza, principalmente pelo 

aumento da renda auferida pelo trabalho. 

Essa estratégia, quando analisada por Calgaro e Weber (2015, p. 210), levou esses 

autores à seguinte conclusão quanto ao Bolsa Família e os princípios de justiça de Rawls: 

 
Conclui-se que existe a presença dos princípios da teoria da justiça como equidade 
de Rawls no PBF. (...) Já, o princípio da igualdade equitativa de oportunidades, é 
contemplado no Programa Bolsa Família, na medida em que este é uma ação 
afirmativa com base material de romper o ciclo estrutural de pobreza e 
vulnerabilidade social existente no país. Ou seja, é a possibilidade de romper a 
condição básica que faz “o filho do pobre continuar pobre”.  

 

Não obstante a posição de Calgaro e Weber (2015), entendemos que a expressão 

“existe a presença dos princípios da teoria da justiça” merece ser vista com ressalvas, porque 

afirmar a sua existência pode levar a crer que o Bolsa Família foi instituído com base neles, o 

que já esclarecemos não ser verdade. De toda forma, o que parece ser inegável mesmo é que o 

incentivo à educação vai ao encontro do princípio da igualdade de oportunidades, e este, por 

seu turno, também funciona como importante fundamento deontológico para ações que 

pretendam uma postura substantivamente igualitária quanto ao acesso a oportunidades e 

cargos sociais no país. 

Demais disso, vale dizer que a preocupação vista desde o início do Bolsa Família 

com a educação e rompimento da pobreza intergeracional contempla, também, a ideia vista 

em Rawls de que a geração atual não tem preferência sobre as gerações futuras pelo fato de se 

situarem em uma fase anterior na linha do tempo. Segundo ele, a aplicação da justiça no 

presente não pode fazer com que as escolhas em prol da sociedade atual acarretem 
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consequências intoleráveis para o futuro100. De outro lado, cabe às gerações anteriores, além 

de preservar instituições justas já estabelecidas, também poupar, a cada período de tempo, um 

montante adequado de capital real. E essa poupança, conforme Rawls, pode assumir várias 

formas, desde o investimento líquido em meios de produção ao investimento escolarização e 

educação. Afinal, as pessoas em gerações diferentes não podem fazer o que bem lhe aprouver, 

pois “para que todas as gerações ganhem (exceto, talvez, as primeiras), as partes devem 

concordar com um princípio de poupança que assegure que cada geração receba de seus 

predecessores o que lhe é devido e faça a sua parte justa em favor daqueles que virão depois”. 

(RAWLS, 2008, p. 359) 

Diante do que foi exposto, ao analisar a política pública de combate à pobreza no 

país percebe-se que a mesma trouxe resultados positivos na diminuição da pobreza, 

principalmente porque, junto com o aumento da renda média, fez diminuir a grave  

desigualdade de renda no país. Essa atitude do Estado está, sem dúvida, amparada pela 

moderna ideia de justiça distributiva, uma vez que, da forma como é realizada, não só atesta o 

papel protagonista do Estado, como também alimenta o espírito de cooperação social, 

contribui para a melhor distribuição de recursos e diminuição da desigualdade e, ainda, 

favorece a existência de melhores oportunidades sociais para os assistidos.  E moderna ideia 

de justiça distributiva funciona, nesse caso, como importante subsídio teórico para a política 

empreendida no país, inclusive para que ela se aprimore e se torne, caso haja vontade política, 

ainda mais contundente, de modo a proporcionar uma distribuição de recursos sociais e a 

oferta de oportunidades cada vez mais próxima daquela que pode ser considerada justa. 

 

 

3.6 O Plano Brasil sem Miséria sob a ótica das capacidades 

 

Com relação à distribuição, deve-se ter em mente que uma das principais questões 

da teoria da justiça relaciona-se ao fato de que somente se pode começar a falar em uma 

distribuição justa se as necessidades humanas estão, de alguma forma, atendidas. Isso tem a 

ver diretamente com a ideia de dignidade humana, que é uma construção histórica da razão. 

Alçada a princípio constitucional na Carta de 1988, a dignidade parte da premissa de que 

100 Nesse sentido, Rawls critica o utilitarismo ao dizer que “a doutrina utilitarista pode nos levar a exigir grandes 
sacrifícios das gerações mais pobres em nome de maiores vantagens apara gerações posteriores que estarão em 
situação melhor”. (RAWLS, 2008, p. 357) 
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todos os seres humanos tem idêntico valor entre si e devem ter condições materiais e 

imateriais necessárias à existência plena. É uma qualidade intrínseca humana, do homem 

como fim em si mesmo, para usar uma expressão kantiana. 

No entanto, se há relativo consenso sobre o que se trata a dignidade humana, o 

mesmo não ocorre a respeito das condições básicas necessárias para o exercício de tal direito, 

até mesmo porque, como já dizia Marx: 

 
A extensão das chamadas necessidades imprescindíveis e o modo de 
satisfazê-las são produtos históricos e dependem, por isso, de diversos 
fatores, em grande parte do grau de civilização de um país e, particularmente, 
das condições em que se formou a classe dos trabalhadores livres, com seus 
hábitos e exigências peculiares. (MARX, 1988, p. 191) 

 

Em vista disso, a ideia de necessidade é um parâmetro impreciso e também 

limitado para, a partir dele, investigar a justiça de uma determinada distribuição. Do mesmo 

modo, a distribuição de bem-estar, como defendido pelo utilitarismo, diz respeito a um objeto 

um tanto quanto subjetivo, que foi atacado por autores como Rawls e Amartya Sem, como 

visto no segundo capítulo.  

No que toca ao objeto da distribuição, Rawls, em uma teoria não  

consequencialista, trouxe a ideia dos bens primários como elementos a serem distribuídos a 

partir de seus princípios de justiça. Conforme o autor, os bens primários constituem coisas 

que, independentemente da concepção de bem, qualquer cidadão racional desejaria possuir em 

maior quantidade possível, uma vez que eles servem como meios para a realização dos 

diversos planos de vida. Dessa forma, ao focar nos meios, Rawls acaba encontrando uma 

interessante forma para comparações interpessoais de bem-estar e justiça, que serão feitas 

com base na lista de bens primários.  

A renda é um dos bens referidos por Rawls, que o cerne do programa Bolsa 

Família, já que por meio dele realiza-se uma transferência monetária para famílias em 

situação de pobreza e pobreza extrema. Não obstante o pequeno valor do benefício101, os 

101 O valor do benefício básico do Bolsa Família, ainda hoje, pode ser considerado pequeno. Tomando por conta 
o valor da cesta básica de alimentos, que segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Econômicos (Dieese, 2016) variou no mês de fevereiro de 2016 de R$ 341,53 (trezentos e quarenta e um reais e 
cinquenta e três centavos) em Rio Branco - AC a R$ 451,76 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis 
centavos) em São Paulo – SP, percebe-se que o de R$ 77,00 (setenta e sete reais) do benefício básico é pouco 
para fazer frente às necessidades alimentares da população. Isso fica mais evidente quando considerado que, 
segundo o Dieese (2016), o salário mínimo necessário em fevereiro de 2016 - calculado com base na 
determinação constitucional de que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um 
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resultados positivos quanto ao aumento da renda média, queda da desigualdade e pobreza, 

mostrados no tópico anterior, ajudaram ainda mais a firmar o Bolsa Família como a política 

distributiva mais destacada do país. 

Porém, apesar do destaque da transferência de renda no combate à pobreza, é 

certo que há algum tempo a pobreza não é mais considerado um fenômeno ligado tão somente 

à restrição de renda. Para essa mudança de compreensão da pobreza e também para uma 

mudança de postura do Estado frente ao fenômeno, Amartya Sen contribuiu substancialmente. 

Nesse sentido, já alertava ele que é preciso não perder de vista o fato fundamental de que a 

renda não pode ser a motivação suprema das políticas de combate à pobreza:  

 
É perigoso ver a pobreza segundo a perspectiva limitada da privação de renda e a 
partir daí justificar investimentos em educação, serviços de saúde etc. com o 
argumento de que são bons meios para atingir o fim da redução da pobreza de renda. 
Isso seria confundir os fins com os meios. (SEN, 2010, p. 114) 

 

No tocante à justiça distributiva, Sen (2010), como já tivemos oportunidade de 

ver, dialoga com John Rawls a respeito daquilo que deve ser objeto de distribuição pelos 

princípios de justiça. Enquanto Rawls traz a métrica dos bens primários, Sen argumenta que o 

foco deve estar nas capacidades dos homens. Como exemplo, cita o fato de que uma pessoa 

com renda elevada, mas sem oportunidade de participação política não é pobre no sentido 

usual da palavra, porém deve ser considerada pobre no que diz respeito a uma liberdade 

importante.102 Com isso, sustenta que há outras desigualdades, além da renda, que devem ser 

consideradas e “atacadas” pelas políticas públicas de combate à pobreza. 

Dentro dessa ótica, não só a renda, mas contingências como idade, gênero, 

deficiências, propensão a doenças, condições climáticas e ambientais, condições sociais, 

padrões de comportamento estabelecidos (incluindo padrões de fecundidade, igualdade entre 

os sexos, a natureza dos cuidados dispensados aos filhos) e distribuição de renda na família 

são também cruciais, uma vez são questões sob as quais uma pessoa pode não ter controle - 

ou ter um controle apenas limitado - e que afetam a capacidade das pessoas de conversão de 

recursos no que Sen (2010) chama de funcionamentos.  (SEN, 2010) 

Com base nesse alargamento do conceito de pobreza, o combate à pobreza no 

Brasil passou a ter propósitos e ações mais amplas com o Plano Brasil sem Miséria, a partir de 

trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e 
previdência – deveria ser de R$ 3.795,24 (três mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos). 
102 A ideia de liberdade na obra de Sen é ampla. Para saber mais, consulte Sen (2010). 
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2011,  já que a pobreza deixou de ter caráter meramente absoluto, com base apenas na renda. 

Dessa forma, ao prever outros eixos de atuação além da renda, o Plano Brasil sem Miséria  

caminha de acordo com a evolução do conceito de pobreza e contribui para a expansão das 

“capacidades” das pessoas, favorecendo a construção da autonomia individual e da posição do 

sujeito como agente social. 

 A propósito disso, o sucesso da integração da renda com outras áreas como 

saúde, educação e assistência social proporcionada pelo Bolsa Família e a influência da obra 

de Amartya Sen foram mesmo determinantes103 para que o Estado brasileiro elaborasse o 

Plano Brasil sem Miséria, que, como dito, constitui-se em uma clara e evidente ampliação da 

atuação do Estado no combate à pobreza, para além do aspecto da renda104.  

Evidentemente que a renda ainda continua sendo fator fundamental para o 

desenvolvimento das capacidades, uma das razões pela qual a transferência de renda 

permanece como política pública de destaque no país. Renda essa que tem sua importância 

ressaltada por (2010, p. 123-124):   

 
Embora seja importante distinguir conceitualmente a noção de pobreza como 
inadequação de capacidade da noção de pobreza como baixo nível de renda, essas 
duas perspectivas não podem deixar de estar vinculadas, uma vez que a renda é um 
meio importantíssimo de obter capacidades. 

 

Contudo, como Sen (2010) deixa claro, há problemas que precisam da intervenção 

do Estado porque expressam outras importantes desigualdades que limitam a liberdade das 

pessoas. Portanto, pelo que se nota, a ideia de pobreza seniana abraça a ideia de que a 

transferência de renda deva ser combinada com outras ações para alcançar novos fatores de 

privação das capacidades, tal como visto no Plano Brasil sem Miséria105. Diante disso, a ótica 

das capacidades serve, assim, de fonte capaz de justificar a atuação mais ampla do Estado no 

combate à pobreza. 

Outro ponto que merece se ressaltado, ainda, diz respeito à relação entre aumento 

das capacidades e aumento da renda. Assim como uma maior renda pode proporcionar 

103 Sem a exclusão de outros fatores. 
104  O Plano Brasil sem Miséria traçou como meta a erradicação da pobreza extrema no país. No entanto, o fato 
de ter um corte de renda para definição da pobre não significa dizer que a pobreza seja trabalhada em uma visão 
limitada. A presença de outros eixos acaba por promover uma rede muita mais ampla de proteção do que a mera 
garantia de renda.  
105 Conforme Câmara (2014) a implantação de políticas de combate à pobreza no Brasil, inclusive o Brasil sem 
Miséria, utilizou como suporte teórico as análises e propostas do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – PNUD, que tem como um dos principais consultores o economista Amartya Sen. 
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maiores capacidades para um sujeito, a ampliação das capacidades dele aumenta 

potencialmente as chances do mesmo, caso queira, tornar-se mais produtivo e auferir mais 

renda. Então, indiretamente, o investimento do Estado em políticas como educação e saúde 

também acabam tendo reflexo indireto no aumento da renda do cidadão brasileiro, pela 

elevação da qualidade de vida e de suas oportunidades sociais106. Dessa forma, “quanto mais 

inclusivo for o alcance da educação básica e dos serviços de saúde, maior será a probabilidade 

de que mesmo os potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a penúria”. 

(SEN 2010, p. 124) 

A respeito disso, vimos que o Plano Brasil sem Miséria atua em pelo menos três 

eixos de atuação, utilizando a linha de pobreza para definir o público atendido. Mas, ao 

mesmo tempo que se baseia em um corte de renda107, presta assistência por meio de uma rede 

muito mais ampla de proteção social, a demonstrar que o olhar do Brasil para o fenômeno da 

pobreza já não é mais limitado. Dentre os inúmeros setores de atuação do Plano Brasil sem 

Miséria, que envolve ações articuladas entre vários Ministérios, destacamos três áreas de 

atuação no combate à pobreza para efeitos de aproximação com a ótica das capacidades: a 

educação e saúde, que influenciam diretamente o indicador do IDH; e a inclusão produtiva..108 

A educação, dentro da ótica das capacidades, é sem dúvida elemento fundamental 

– considerado por muitos como o principal – para o rompimento do ciclo geracional da 

pobreza. Como se sabe, o Bolsa Família já trazia condicionalidade específica para a educação, 

consistente na necessidade da presença dos jovens assistidos na escola, uma vez que os jovens 

em situação de pobreza e extrema pobreza são os primeiros a abandoná-la. O controle da 

frequência escolar foi intensificado a partir de 2006 com o Sistema de Acompanhamento da 

106 “Acontece que o aumento das capacidades humanas também tende a andar junto com a expansão das 
produtividades e do poder de auferir renda. Essa conexão estabelece um importante encadeamento indireto 
mediante o qual um aumento de capacidades ajuda direta e indiretamente a enriquecer a vida humana e a tornar 
as privações humanas mais raras e menos pungentes.” (SEN, 2010, p. 126) 
107 Entendemos que a definição da linha de pobreza trata-se de uma praticidade e dificuldade no estabelecimento 
de critérios mais amplos para mensuração da pobreza. Isso não comunga com a visão do Plano sobre o 
fenômeno. Também, já foi argumentado neste trabalho que uma das razões para a estipulação de uma linha de 
pobreza diz respeito à maior facilidade para o estabelecimento de metas. Também, já foi argumentado neste 
trabalho que uma das razões para a estipulação de uma linha de pobreza diz respeito à maior facilidade para o 
estabelecimento de metas.   
108 Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, o IDH tem três pilares, 
quais sejam a saúde, educação e renda, mensurados da seguinte forma: “Uma vida longa e saudável (saúde) é 
medida pela expectativa de vida; O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de 
educação de adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 
25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o 
número total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os 
padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da 
criança; E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de 
paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência”. (PNUD)  

                                                           



133 

 

Frequência Escolar (Sistema Presença), que ajuda a identificar aqueles que, porventura, 

descumprem a condicionalidade.  

No Plano Brasil sem Miséria, a ação Brasil Carinhoso trouxe um foco especial 

para educação da primeira infância, momento em que, segundo Fernandes (2014, p. 545), 

deseja-se “o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, com estímulos às suas necessidades de interação e experimentação para a 

formação de sua identidade”. O foco nas crianças de zero a seis anos de idade se dá com o 

apoio à criação de creches e pré-escolar, tendo como um dos intuitos promover a 

alfabetização na idade certa, questão importante para o combate à desigualdade na origem.  

Também, o Programa Mais Educação, em articulação com o Bolsa Família, a 

partir de 2011 favoreceu ainda mais a implantação da educação integral para o público mais 

carente. Assim, várias escolas, com prioridade para aquelas com maioria de crianças e 

adolescentes pobres assistidos pelo Bolsa Família, aderiram ao programa e ampliaram a 

jornada escolar. Conforme Costa et al. (2014), “em 2014 do total de 58,3 mil escolas que 

aderiram à educação em tempo integral, 35,7 mil tinham maioria de estudantes do Bolsa 

Família”. 

Sob a ótica das capacidades, o investimento na educação dos mais necessitados 

funciona, pois, como vetor indispensável para que os cidadãos possam atuar como agentes e 

desenvolver condições para escolherem o tipo de vida que valorizam. Ela proporciona o 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, condições internas da autonomia. Com 

efeito, quando determinado indivíduo ou parcela da população não tem acesso à educação, ou 

quando ela é de má qualidade, são reduzidas as suas capacidades de realizar funcionamentos.  

Dessa forma, a estrutura educacional é também um importante elemento de atuação do Estado 

para empreender um processo articulado e eficaz de construção de uma sociedade mais justa, 

na forma como Rawls preceitua -  por tender à igualdade de oportunidades – e também dentro 

do sentido seniano de pobreza, por via do aumento das capacidades.  

Destarte, ações educacionais focalizadas, sobretudo em crianças pobres e 

extremamente pobres, em conjunto com a tão necessária melhoria na qualidade do ensino, são 

medidas necessárias para o desenvolvimento das capacidades dos assistidos. Também, ajuda a 

combater a desigualdade, que não é atinente somente à renda, como sustenta Moll (2014, p. 

563):  

 
(...) a história da educação escolar no Brasil é marcada pelas mesmas desigualdades 
que nos constituem como sociedade. Os degredados pela pobreza no campo e nas 
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cidades e, também, muitas vezes, pela sua condição étnico-racial, só tardiamente 
começaram a ter acesso ao sistema educativo. (MOLL, 2014, p. 563) 

 

Mas, muito mais do que possibilitar mediante  uma política focalizada o acesso à 

educação àqueles que ainda não têm - o que já constitui um considerável avanço - é desafio 

para o país atentar para a eficiência e conteúdo da educação, com o intuito de prestar um 

serviço público de qualidade, com vistas a universalizar o conhecimento e seus efeitos para 

toda a sociedade. A educação, nesse caso, não deve ser vista somente como um direito. O seu 

papel é abrangente, instrumento hoje em dia, além da renda, imprescindível para que seja 

proporcionado ao cidadão melhores oportunidades sociais e meios para uma vida ao menos 

digna. 

Outro ponto de destaque da política de combate à pobreza refere-se à saúde. Entre 

os investimentos realizados, essa área também ocupa lugar fundamental na política brasileira 

sob a ótica das capacidades, seja porque a saúde tem valor em si mesma, já que de modo geral 

valoriza-se o funcionamento de “estar livre de doenças”, seja porque a saúde (assim como a 

educação) também possui um valor instrumental, uma vez que atua como condição essencial 

para o exercício de outras capacidades. 

Nesta direção, embora a saúde seja direito de todos e constitua uma política 

evidentemente universal, o governo brasileiro tem atuado com maior focalização quanto a 

distribuição dos recursos relativos à saúde. Como acrescentam Jaime et al. (2014), critérios 

relacionados às desigualdades sociais e de acesso à saúde passaram, pela primeira vez, a 

serem utilizados para orientação de ações e investimentos. De 2010 a 2014, houve aumento de 

mais de cem por cento no investimento na atenção básica, com direcionamento de recursos 

para os municípios considerando o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, percentuais de 

população em extrema pobreza, de beneficiários do Programa Bolsa Família e de pessoas com 

planos de saúde suplementar. Também houve, a partir de 2011, aumento do aporte de recursos 

para ampliação e qualificação da infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS), com 

fomento federal à reforma, ampliação e construção de novas unidades, que atuam na atenção 

básica à população. Já em 2013, foi criado o Programa Mais Médicos, para enfrentar as 

dificuldades de provimento, fixação e formação de médicos para atuar nos serviços de atenção 

básica. Demais disso, houve ainda a ampliação do acesso aos medicamentos para doenças 

mais comuns para os cidadãos de baixa renda, com o programa Farmácia Popular do Brasil, 

regulamentado em 2012. E, também, a organização dos serviços para acompanhamento da 
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vacinação e da vigilância nutricional de crianças menores de sete anos, bem como a 

assistência ao pré-natal de gestantes e ao puerpério, especialmente com o Brasil Carinhoso. 

Dessa forma, levando em conta que a atenção básica é o primeiro nível de atenção 

em saúde e que se constitui em um conjunto de iniciativas para cuidar da população no 

ambiente em que vive, percebe-se que os investimentos em tal setor tornaram ele mais 

abrangente e possibilitaram ao Estado estar, na área da saúde, mais perto da população de 

baixa renda. Esse conjunto de ações que prioriza a atenção básica tem importante papel social, 

pois é sabido que muitas causas de óbito são facilmente evitáveis com medidas de certa forma 

simples, que podem ser praticadas pela equipe de “saúde da família” em conjunto com o 

cidadão assistido e sua família109. Não bastasse isso, a estimulação de hábitos saudáveis, 

considerando a realidade de vida e habitação das famílias, acaba por gerar resultados 

satisfatórios com relação à prevenção e riscos e doenças. E o acesso a medicamentos, por sua 

vez, cumpre um papel claramente distributivo, ao evitar que parcela dos rendimentos da 

população pobre seja comprometida em função dos gastos com a saúde, que tem impactos 

mais amenos na renda da população acima da linha da pobreza. 

Assim, no caminho do que Sen (2010) aponta, essas ações focalizadas no público 

de baixa renda e verificadas no Plano Brasil sem Miséria contribuem para a saúde de uma 

parcela da população que até então tinha dificuldades em ser atingida pelo Estado. A saúde, 

para distribuição na ótica de Sen (2010) é algo essencial, pois uma pessoa saudável apresenta 

maiores possibilidades de se dedicar ao trabalho, de se sentir valorizada e estimulada, de 

buscar conhecimento e desenvolver-se. Enfim, com uma maior assistência à saúde o homem 

tende a ser mais livre, no sentido seniano, portanto amplo, da palavra.  

Ainda sob a ótica das capacidades, outro ponto de destaque do Plano Brasil sem 

Miséria diz respeito à inclusão produtiva, questão inovadora da política de combate à pobreza 

no Brasil. Embora a maioria da população pobre adulta seja economicamente ativa, é fato que  

sua  inserção no mercado de trabalho em geral é precária e está ligada à instabilidade dos 

empregos e rendas baixas, principalmente pelo fato dessas pessoas não terem tido acesso a 

educação e qualificação profissional. Dessa forma, a construção da estratégia de inclusão 

produtiva urbana trouxe novas perspectivas a esse público. 

Com intuito de aproveitar a disposição das pessoas para o trabalho e promover a 

melhor inserção no mercado, o Plano Brasil sem Miséria elegeu como carro-chefe o Programa 

109 Conforme Sen (2010), em razão de não terem acesso a serviço de saúde muitas pessoas convivem com a 
morbidez desnecessária e muitas vezes com a morte prematura. 
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Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que oferece cursos gratuitos 

para pessoas maiores de 16 anos, com prioridade para as pessoas assistidas por programas 

sociais federais. São mais de 640 cursos oferecidos, como operador de computador, auxiliar 

administrativo, recepcionista, pedreiro e eletricista, com material didático desenvolvido sob a 

ótica do público-alvo de baixa renda e escolaridade. Para aumentar as chances de contratação, 

a demanda em cada município leva em consideração a vocação econômica e os déficits de 

mão de obra na região. 

Conforme Costa et al. (2014b) informam, essa estratégia gerou resultados 

positivos e permitiu que pela primeira vez cursos de qualificação para as pessoas de mais 

baixa renda ganhassem escala e capilaridade no país. Segundo esses autores, em novembro de 

2014, 3.966 municípios já tinham oferta de cursos pelo Pronatec Brasil sem Miséria. E, de 

janeiro de 2012 a outubro de 2014, o Pronatec Brasil sem Miséria teve 1,5 milhão de 

matrículas, com jovens de 18 a 29 anos correspondendo a 48% delas.110  

Tal iniciativa é por demais importante dentro da ideia de pobreza como privação 

das capacidades, porque contribui para que o cidadão possa auferir maior renda através do seu 

trabalho. Mas, não somente por isso. A questão do desemprego, que é enfrentada pelas 

atividades do eixo da inclusão produtiva, é vista por Sen (2010) não apenas como uma perda 

de renda. Os seus efeitos, segundo ele, são abrangentes e vão desde o dano psicológico, à 

perda de motivação para o trabalho, autoconfiança, doenças, intensificação da exclusão social, 

da assimetria entre os sexos, entre outros fatores responsáveis por diversos tipos de privações. 

Com isso, na medida em que as pessoas passam a ter melhor qualificação profissional e 

qualificação de acordo com as demandas do mercado esses problemas tendem a ser menores. 

Contudo, apesar dos benefícios do emprego formal, ele não é o único meio para a 

inserção do público-alvo no mundo do trabalho. Nesse sentido, muitos têm encontrado no 

microempreendedorismo e na economia solidária uma alternativa de trabalho e renda. Assim, 

tanto o microempreendedorismo, por meio da redução de custos na formalização, benefícios 

previdenciários e demais vantagens; quanto o trabalho coletivo, com o apoio no processo de 

organização, produção, comercialização e acesso a crédito, são iniciativas que também são 

estimuladas pelo Plano Brasil sem Miséria. (COSTA et al., 2014b) 

Assim, vistas essas questões pontuais sobre Plano Brasil sem Miséria – na 

verdade outras ainda poderiam ser mencionadas - percebe-se o combate à pobreza no Brasil 

110 A maior parte das matrículas do Pronatec Brasil sem Miséria em 2014 foram feitas na região Nordeste (32%), 
seguida por Sudeste (24,1%), Sul (23,6%), Centro-Oeste (11,6%) e Norte (8,6%). 
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teve uma perspectiva ampliada. E combater a pobreza hoje implica proporcionar, através da 

transferência de renda e outros serviços públicos, maiores possibilidades de escolha à 

população (capacidades), não podendo isso ser considerado um ônus, mas sim um 

investimento no futuro do país e da sociedade brasileira diante das graves iniquidades 

históricas e ainda presente nestas terras tupiniquins.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como foi visto no presente trabalho, por volta do século V A.C, os sofistas 

contribuíram para que o objeto da especulação filosófica pudesse estar centrado nas coisas 

humanas, para o homem e seus problemas psicológicos, morais e socais. A partir de então, a 

noção de justiça foi contemplada por autores como Sócrates, que entendia que a justiça se 

concretizava por um comportamento humano reto, por meio da prática das virtudes pelo 

homem, independentemente de bens materiais ou da posição social do indivíduo. Para ele, o 

homem se faz justo, não nasce justo. Platão, por seu turno, partia da ideia de que a justiça 

ocorre quando o homem desempenha o seu papel natural, quando ele faz aquilo para o qual 

nasceu para fazer. Em outras palavras, ocorre quando cada um procura cumprir a tarefa que 

corresponde a sua aptidão dominante111. Desse modo, para Platão a justiça no homem e na 

cidade acabam coincidindo, pois ao agir de maneira justa o homem estabelece a ordem do 

conjunto, a harmonia entre suas diversas partes constitutivas. 

Mas foi Aristóteles que trouxe pela primeira vez, em Ética a Nicômacos, a 

expressão da justiça distributiva, assim como tratou também do que ele chamou de justiça 

corretiva. Neste caso, Aristóteles sustenta que a justiça corretiva se dá quando aplicada uma 

proporção aritmética entre os sujeitos envolvidos, para o reestabelecimento de uma situação 

mediante a participação de um juiz, que deverá recuperar o justo, o meio termo entre o ganho 

e a perda. Já quanto a sua noção de justiça distributiva, diz que ela opera quando há 

necessidade de atribuição às pessoas de honras, bens pecuniários e cargos, bem como deveres 

e responsabilidades sociais. Dentro dessa ideia, Aristóteles defende que para uma distribuição 

ser justa deve existir uma proporcionalidade geométrica entre os sujeitos e os objetos a serem 

distribuídos, caso em que o mérito individual é usado como critério. Dessa maneira, ao se 

promover a distribuição, ela será considerada justa quando, dentro de uma proporcionalidade 

entre sujeitos e objetos, dar a cada um o que lhe é devido, de acordo com seus méritos.112 

 

 

111 Vale lembrar que para Platão a alma humana era divida em três tipos, logística, corajosa e apetitiva, às quais 
se ligam o filósofo, o soldado e o povo. 
112 A nosso ver o problema da justiça distributiva aristotélica está justamente em trazer o mérito como 
equalisandrum, considerando para efeitos da distribuição a diferença de talentos e habilidades, o que é 
neutralizado pela justiça distributiva rawlsiana.   
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Bem de se ver, então, que a justiça distributiva aristotélica113 não trazia a ideia de 

que a pobreza pudesse ser fundamento para a reivindicação de qualquer auxílio material, 

quanto menos que a compreensão da justiça distributiva exige que o Estado organize a 

estrutura fundamental da posse de bens materiais entre seus cidadãos. Na verdade, o que é 

possível perceber é que Aristóteles demonstrou uma maior preocupação, de uma maneira mais 

formal do que substancial, sobre como a participação política devia ser distribuída, dando 

mais atenção aos bens políticos do que os bens materiais.  

Mais adiante, alguns autores contribuíram para a evolução da ideia primeva de 

justiça distributiva e para que a assistência à pobreza fosse vista, à luz da justiça, como tarefa 

necessária, não só da sociedade como também do Estado. No século XVIII, Rousseau, em seu 

Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, citou as bases 

sobre as quais se firma o processo gerador de desigualdades sociais e morais e colocou sob 

suspeita o progresso da humanidade. Ele passou a ideia de que a sociedade deveria ser capaz 

de curar a maioria dos males humanos, já que ela era a causa da maioria desses problemas. 

Dessa forma, para Rousseau os problemas da sociedade devem ser solucionados pela própria 

sociedade.  

Adam Smith, por sua vez, fez algumas recomendações distributivas em suas 

obras, ligadas à ideia de tributação maior dos ricos e à tomada de iniciativa do Estado para 

que os trabalhadores tenham uma educação que lhes dê capacidade de julgamento moral e 

político. Ademais, relacionou os danos que a pobreza causa à vida privada das pessoas e 

chamou atenção para o fato de que os pobres são seres humanos e, como tais, têm direito a 

uma vida melhor. Já Imannuel Kant, de quem John Rawls buscou clara inspiração, defendeu 

que os homens são moralmente iguais e existem como fins em si mesmos. Assim, Kant 

contribuiu para o entendimento de que as pessoas têm valor não pelo que possuem ou pelas 

virtudes exercem – como em Aristóteles – mas têm valor em si mesmas. Por último, Karl 

Marx, embora tenha se afastado das discussões sobre justiça, chamou atenção para o 

sofrimento e desumanização dos trabalhadores, sobretudo em razão das privações materiais. 

A influência desses autores, destacados no primeiro capítulo, contribuiu para que 

houvesse uma mudança na visão da pobreza, que antes era tida como problema isolado e 

passou a exigir atenção do Estado. Tais influências contribuíram, também, para evolução da 

ideia de justiça distributiva, que apesar de ter sido permanecido estagnada durante muito 

113 Apesar de Tomás de Aquino ter trazido uma ideia de justiça distributiva no mesmo sentido, usamos o adjetivo 
aristotélica nesse caso por ter sido Aristóteles o primeiro a trazer a ideia de justiça distributiva. 
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tempo na filosofia política passou novamente a ser bem discutida, principalmente a partir de 

John Rawls, que reavivou as discussões na filosofia política contemporânea sobre a 

construção de uma sociedade justa, assentada em critérios de equidade social, que a torne 

mais igualitária possível dentro dos limites do sistema capitalista. 

Rawls, em sua obra Uma Teoria da Justiça, debateu-se inicialmente contra a 

corrente utilitarista, de Jeremy Bentham e Stuart Mill, que predominou durante bom tempo na 

filosofia política. Como foi destacado, Rawls fez fortes críticas à ideia de que a distribuição 

de recursos na sociedade deve-se dar com base no preceito de maximização de bem-estar, 

ressaltando a tendência que o utilitarismo carrega de impor sacrifícios a uma parcela da 

população em prol da maioria. Diante disso, Rawls apresentou sua concepção de justiça, 

partindo da premissa da sociedade como meio de cooperação social ao benefício de todos. Por 

meio das ideias de posição original e véu da ignorância, Rawls argumenta que os homens 

escolheriam, em um contrato social hipotético, certos princípios de justiça para distribuição 

do que ele convencionou chamar de bens primários, isto é, bens que funcionam como meios 

para que as pessoas possam exercer seus objetivos pessoais. 

Segundo Rawls, os princípios de justiça são vistos como primeiras virtudes que 

devem reger as instituições sociais. Por meio deles, as atividades do Estado e demais 

instituições estariam “reguladas”, de modo que a desigualdade na distribuição dos recursos 

produzidos pela sociedade somente poderia existir mediante justificativa, a partir de uma 

igualdade equitativa de oportunidades quanto ao acesso a cargos e posições sociais e quando 

trouxerem o máximo benefício aos menos favorecidos da sociedade. Nesse sentido, Rawls 

firma a concepção moderna de justiça distributiva ao defender, por meio de uma teoria da 

justiça, que o Estado deve intervir para que os pobres saiam da pobreza, para que as 

desigualdades somente ocorram mediante justificativa. 

Com efeito, a partir de uma complexa evolução histórica, da qual participaram os 

autores mencionados no presente trabalho, notou-se que em seu sentido moderno, rawlsiano, a 

justiça distributiva já não está mais calcada no mérito, como em Aristóteles. Ela continua 

sendo uma virtude114, mas, em vez de considerar o mérito para distribuição de recursos, 

enfatiza o preceito da necessidade e deve ser exercitada por meio da eleição dos princípios de 

justiça – que conjugam os valores da liberdade e igualdade - como garantidores de uma 

equitativa atribuição de ônus e benesses angariados pela sociedade.  

114  Para Rawls, a mais importante virtude das instituições. 
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Ainda a respeito da justiça distributiva, viu-se também que Amartya Sen ampliou 

o debate sobre o objeto da distribuição, que para Rawls estaria centrado nos bens primários. 

Como foi esclarecido, Amartya Sen entende que a justiça distributiva deve, no lugar dos bens 

primários, priorizar as liberdades substantivas, ou melhor, as capacidades que as pessoas têm 

de escolher o tipo de vida que valorizam. Isso porque, para ele, algumas pessoas (como idosos 

e deficientes) podem ter maiores dificuldades de converter bens em liberdades, ideia cara em 

sua teoria. 

Do mesmo modo, foi ressaltado no presente trabalho que essa moderna concepção 

de justiça distributiva não é unânime e encontra resistência, por exemplo, nos preceitos 

libertarianistas. Nesse passo, Robert Nozick, expoente dessa corrente, condena uma maior 

assunção de responsabilidades por parte do Estado, que pare ele deve ser enxuto e oferecer 

poucos serviços à população. Nesse sentido, qualquer auxílio estatal à pobreza é visto como 

uma agressão à propriedade dos demais sujeitos, que nada devem à pior condição do outro, 

senão por mera liberalidade. 

No que toca à pobreza, foi visto no presente trabalho que ela se trata de um 

fenômeno que teve seu conceito ampliado nos últimos tempos, principalmente a partir da 

segunda metade do século XX, pelo que passou a ser vista de maneira multidimensional, não 

se ligando apenas à renda auferida pela pessoa. Analisando a realidade do país, foi visto que o 

elevado número de pobres é uma característica histórica do Brasil. Da mesma forma, 

evidenciou-se que a quantidade de pobres é acompanhada também de uma persistente 

desigualdade na distribuição de renda, o que é refletido no elevado índice de Gini apresentado 

historicamente pelo Brasil. 

Assim, levando em consideração que o país figura entre as economias com maior 

PIB no mundo, ressaltou-se que a falta de recursos não pode ser invocada como causa 

preponderante da pobreza no país. Na verdade, como visto, a perversa simbiose entre a 

existência de recursos e a desigualdade de renda sugere que um dos principais determinantes 

da pobreza no país é a grave iniquidade na distribuição de recursos sociais, que faz com que 

boa parte dos recursos materiais da sociedade esteja concentrada nas mãos de uma parcela 

relativamente pequena da população, deixando vários cidadãos na condição de pobreza 

material. 

Levando em conta tal fato, frisou-se que o Brasil elegeu a transferência de renda 

como o principal mecanismo para o combate à pobreza no país. Viu-se que o país, não 

obstante tenha mostrado anteriormente certa disposição para enfrentar a pobreza pela 
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transferência de renda, só a partir da Constituição de 1988 assentou sua política de assistência 

social, garantindo aos idosos pobres o direito ao recebimento do BPC e aos trabalhadores 

pobres rurais a “aposentadoria” rural, mesmo sem contribuição à previdência. 

Mais adiante, no final da década de 1990, o Brasil lançou os programas Bolsa 

Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e PETI, que mostraram uma maior disposição do 

governo da época par o enfrentamento da pobreza pela renda, muito embora esses dois 

últimos não tivessem o combate à pobreza como intuito primordial. No entanto, foi somente 

com o Bolsa Família, criado em 2003, que a estratégia da transferência de renda foi assentada 

como política pública de combate à pobreza.  

O Bolsa Família é um programa que presta transferência monetária e, ao mesmo 

tempo, traz condicionalidades às famílias assistidas nas áreas de saúde, educação e assistência 

social. Essa iniciativa teve, desde o seu início, grande repercussão, angariando uma contra si 

uma série de críticas de parte da sociedade que se mostrava cética quanto aos seus propósitos 

e efeitos para com a pobreza no Brasil. O Estado, na ótica de alguns desses críticos, não devia 

se preocupar com a pobreza de tal forma, dando “esmola” e estimulando o ócio. Os 

argumentos foram variados e, como foi demonstrado, uma parcela mais conservadora da 

população ainda apresenta resistência não só ao Bolsa Família, mas também às políticas 

distributivas e ao fato de que o Estado brasileiro deve ser protagonista com relação ao 

combate à pobreza. 

Mas, apesar das críticas ainda existentes, o que se viu foi que o país ampliou sua 

atuação no combate à pobreza com a edição, em 2011, do Plano Brasil sem Miséria. Essa 

nova iniciativa passou a tratar a pobreza com enfoque multidimensional, pautando a atuação 

do Estado em três eixos: o da garantia de renda, da inclusão produtiva e de acesso aos 

serviços públicos. E, pelo menos com relação à pobreza de renda, o Plano Brasil sem Miséria 

conseguiu retirar inúmeras pessoas da situação de pobreza extrema, fazendo com que o 

número de pessoas extremamente pobres no país tenha hoje um caráter residual. 

O combate à pobreza feito pelo país, principalmente através da transferência de 

renda, teve impacto não somente no aumento imediato da renda da população assistida. Nesse 

sentido, diversos estudos apontam que a queda sustentada da histórica desigualdade no país 

foi afetada diretamente pelos programas sociais, em especial o Bolsa Família. Com isso, 

infere-se que o Estado brasileiro, no intuito de combater as carências da população pela 

transferência de renda, acaba redistribuindo – ainda que de maneira tímida – os recursos 
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produzidos pela sociedade, apresentando obstáculo à concentração dos benefícios do sucesso 

econômico nas mãos de poucos. 

Não obstante as críticas a essa postura do Estado, o aspecto político-filosófico 

parece pouco explorado para o combate à pobreza empreendido no país. E a ideia de justiça 

distributiva, trazida a lume no presente trabalho, fornece elementos que induzem a 

interferência do Estado para evitar que parte da população permaneça em situação de pobreza 

ou miserabilidade. As discussões contemporâneas dentro da filosofia política inclinam-se para 

a construção de uma sociedade justa, mais equitativa em meio aos paradoxos e iniquidades 

produzidos pela própria sociedade em meio ao sistema capitalista de produção. Assim, pelo 

menos por parte de alguns pensadores, já não é mais possível aceitar (e justificar) que alguns 

tenham tanto e outros tenham tão pouco.  

Quanto a realidade do Brasil, uma vez aproximada a moderna noção de justiça 

distributiva com o combate à pobreza experienciado no país, foi possível notar que o Brasil 

não orientou suas práticas conforme os princípios vistos na teoria de Rawls. Contudo, 

percebeu-se que a teoria de Rawls, que tão bem conseguiu aliar os valores da liberdade e 

igualdade, funciona como importante fundamento para a política de combate à pobreza no 

país, inclinando o país para a diminuição das desigualdades.  

Inicialmente, destaca-se que a moderna ideia de justiça distributiva exige do 

Estado uma postura no sentido de mitigar as desigualdades. E, apesar das críticas existentes 

quanto a essa postura do país (que encontram guarida teórica em Nozick), o que se viu no 

Brasil nas últimas décadas foi uma maior assunção de responsabilidade do Estado para com a 

pobreza, fazendo cair por terra o discurso de que a melhoria econômica é capaz de, sozinha, 

prover os recursos materiais a todos. Essa postura do Estado contribui, ainda, para o espírito 

de cooperação social que deve existir na sociedade, tal como visto em Rawls. 

Notou-se, também, uma aproximação entre o princípio da diferença e a 

transferência de renda empreendida pelo Bolsa Família. Isso porque, como foi visto, a 

transferência monetária realizada foi um dos fatores responsáveis pela saída de famílias da 

pobreza e, também, pela queda da desigualdade de renda no país, que até então historicamente 

mantinha-se em alto nível. Com efeito, essa redistribuição de recursos tendente à igualdade e 

provocada pelo Estado é algo desejável, à luz do princípio da diferença. Ademais, percebeu-se 

também que o destaque dado à educação de crianças e jovens caminha no sentido do princípio 

da igualdade de oportunidades, pois a melhoria da educação desse público assistido é capaz de 

ampliar o leque de cargos e posições sociais que o indivíduo pode ter acesso.  
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Da análise realizada viu-se, também, que o Plano Brasil sem Miséria significou 

uma ampliação do Estado no combate à pobreza, para além da questão da renda. Tal forma de 

atuação, como foi possível compreender, vai ao encontro das contribuições de Amartya Sen, 

pois, sem ignorar a necessidade do aumento da renda (que é um fator de privação de 

capacidades) favorece a ampliação das liberdades das pessoas, com “ações capacitantes”, por 

exemplo, nas áreas da educação, saúde e inclusão produtiva.  

Assim, pela análise empreendida, pode-se concluir que moderna ideia de justiça 

distributiva pauta as atuais discussões sobre a construção de uma sociedade mais justa, a qual 

os indivíduos tenham acesso, pelo menos em parte, às riquezas produzidas pela sociedade, 

criando condições para o exercício de seus planos de vida. E, quanto ao Brasil, apesar das 

críticas ainda existentes à postura do Estado, essa mesma ideia de justiça distributiva fornece 

fortes elementos para justificar o posicionamento do país em prol do combate à pobreza, 

inclusive para que as ações nesse sentido possam ser intensificadas no intuito de aproximar a 

distribuição dos recursos sociais daquilo que pode ser idealmente considerado como justo.  

É fato que a política social avançou, que o pobre e a pobreza passaram a ter maior 

visibilidade no país. No entanto, embora os resultados dos últimos anos sejam positivos, não 

se pode desprezar que os desafios são muitos para um país ainda marcado pela elevada 

desigualdade. Pelo menos, ao contrário de antes, hoje uma forte base teórica abre espaço para 

que os recursos sejam redistribuídos e para que a sociedade brasileira seja mais igualitária. O 

alento é que base teórica para mudança tem. 
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