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“A teoria da justiça de John Rawls representa um ponto de 
viagem na história recente da filosofia prática. Com essa obra, 
as questões morais, há muito tempo reprimidas, foram 
reabilitadas por Rawls como objeto a ser levado a sério nas 
investigações científicas.” Juergen Habermas, A Inclusão do 
Outro, 2018, p. 107.  
 
“Podemos colocar nossa discussão de justiça distributiva sobre 
luz mais clara, estudando com algum detalhe a recente 
contribuição de John Rawls ao assunto. O A Theory of Justice é 
um trabalho vigoro, profundo, sutil, sistemático sobre filosofia 
política e moral como nunca se viu igual desde as obras de John 
Stuart Mill.” Robert Nozick, Anarquia, Estado e Utopia, 1991, p.   
201-2.  
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PREFÁCIO 
 

 
A obra Uma Teoria da Justiça é lançada nos Estados 

Unidos e ganha o mundo no ano de 1971 em sua primeira 
versão. Através dela, John Rawls torna-se conhecido na 
comunidade acadêmica internacional. Em menos de uma 
década, a obra já havia sido publicada em mais de 25 países, e 
atualmente está traduzida para mais de 30 línguas Além de 
filósofos, o livro chama a atenção de economistas, cientistas 
políticos, juristas e outros pesquisadores por suscitar questões 
que dialogam com diversas áreas. O interesse em torno do 
pensamento de Rawls, que este ano completa cinquenta anos 
desde seu lançamento, em pouco tempo dá origem a uma série 
de novas discussões, gerando milhares de novos escritos. 

É importante mencionar que Uma Teoria da Justiça recebe 
revisões no ano de 1975, como o próprio Rawls faz notar, por 
conta da preparação de sua tradução para o alemão. A partir 
dali, o autor recomenda que todas as edições posteriores, 
pesquisas e traduções passem a contar com essas revisões. A 
obra é apresentada em três partes: a teoria, as instituições e os 
fins. Na primeira parte, a teoria, podemos encontrar alguns 
conceitos fundamentais que caracterizam o conceito de justiça 
como equidade: a ideia de justiça; o conceito de sociedade e a 
caracterização da estrutura básica; os princípios de justiça; além 
da ideia de posição original, a qual se somam o véu da 
ignorância e o equilíbrio reflexivo e os argumentos em defesa 
dos princípios de justiça propostos pelo autor. Na segunda 
parte da obra, denominada Instituições, nos deparamos com 
argumentos que buscam reforçar aspectos importantes da 
teoria da justiça como equidade e a preocupação com um 
conjunto de instituições que possam, então, dar conta dos 
princípios de justiça. Por último, na terceira parte da obra, 
denominada Fins, Rawls apresenta os argumentos de defesa da 
teoria da justiça como equidade como a concepção que tem 
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maiores condições de promover a estabilidade social, 
pressupondo a aplicação dos princípios de justiça às 
instituições sociais que formam a estrutura básica da sociedade 
e o apoio voluntário e contínuo dos cidadãos a tais instituições, 
formando o que define de sociedade bem ordenada.  

Uma Teoria da Justiça é considerada por muitos 
pensadores contemporâneos como um marco na história do 
pensamento moral e político. A proposta central da obra é 
prescrever uma concepção pública de justiça que possa ser 
reconhecida por todos os membros da sociedade, levando-se 
em conta a pluralidade de concepções presentes na sociedade, 
o que é característico das democracias. Em sua proposta, Rawls 
considera que os princípios da justiça como equidade (princípio 
da igual liberdade, princípio da igualdade de oportunidades e 
princípio da diferença) sejam obtidos através da escolha 
racional numa posição original hipotética, tendo o véu de 
ignorância o papel de garantir a equidade do acordo. Os 
princípios derivados desse acordo deverão ser aplicados às 
instituições da estrutura básica da sociedade, de modo a regular 
os direitos e deveres e determinar a distribuição dos recursos 
econômicos e sociais decorrentes da cooperação social. 

Tomando por ponto de partida as circunstâncias da 
justiça, que apontam para sociedades marcadas por profundos 
conflitos sociais, Rawls descarta o intuicionismo e o utilitarismo 
como alternativas viáveis, capazes de apresentar uma solução 
para tais conflitos. Nesta perspectiva, apresenta a teoria da 
justiça como equidade como a alternativa com condições de 
propor o “alicerce moral” adequado para as sociedades 
democráticas. 

O impacto de Uma Teoria da Justiça se verifica na 
reabilitação do debate a respeito de filosofia moral e política e 
no estabelecimento de uma nova agenda para a pesquisa 
acadêmica nessas áreas. Rawls empreende uma tentativa de 
reformular algumas hipóteses do contratualismo clássico de 
Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e 
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Imamnuel Kant. Mas, importante ressaltar que diferentemente 
do contratualismo clássico, que fundamenta o ingresso na 
sociedade política a partir de uma situação originária de 
ausência de Estado civil ou um estado de natureza, a visão 
rawlsiana, por sua vez, já parte da presente incorporação do 
indivíduo na sociedade e, assim,  indaga quais seriam os 
princípios de justiça que deveriam regular a estrutura básica da 
sociedade.  

A ideia é que todos os indivíduos nascem em uma 
sociedade política específica e somente saem da mesma através 
da morte. Além disso, a sociedade como um arranjo 
cooperativo entre pessoas livres e iguais permite que sejam 
desenvolvidos mais recursos através desse empreendimento 
cooperativo do que seriam produzidos pelos indivíduos de 
maneira completamente isolada. Por causa disso, a sociedade 
produz um incremento de recursos e a questão de justiça básica 
está relacionada com o fato de que as pessoas geralmente 
discordam a respeito de como os benefícios e encargos da 
cooperação social devem ser distribuídos. Deste modo, uma 
teoria da justiça se faz necessária para tentar encontrar um 
denominador comum a respeito da maneira como tais bens 
deveriam ser distribuídos.  

A fim de alcançar a imparcialidade no juízo a respeito 
de como decidir sobre questões de justiça básica, Rawls 
desenvolve o conceito de posição original como correlato do 
contratualismo clássico do estado de natureza. Como já dito, em 
Rawls, esse mecanismo hipotético trata da escolha de princípios 
básicos de justiça para um objeto específico, que é a a estrutura 
básica da sociedade e que consiste num conjunto de instituições 
sociais como a constituição política. Essa situação hipotética, 
por sua vez, tem traços bastante específicos, entre os quais os 
representantes responsáveis pela escolha dos princípios de 
justiça dentre uma lista de princípios  a partir das teorias do 
utilitarismo, perfeccionismo, intuicionismo e os dois princípios 
da concepção de justiça como equidade de Rawls.   
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No mundo anglofônico, Rawls teve uma influência no 
fortalecimento dos estudos acadêmicos a respeito do 
pensamento de Immanuel Kant, mesmo que o foco do 
construtivismo rawlsiano tenha sido muito mais a 
Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 1785 do que as 
obras de filosofia política do filósofo alemão. A intenção de 
apresentar uma alternativa ao utilitarismo como visão 
hegemônica no mundo anglofônico certamente fez parte da 
motivação para essa reabilitação de uma versão construtivista 
da filosofia de Kant, sem os comprometimentos metafísicos que 
Rawls interpreta que são suposições do pensamento kantiano. 

O pensamento de John Rawls foi amplamente discutido 
no V Workshop Teorias da Justiça: 50 Anos da Publicação de Uma 
Teoria da Justiça de John Rawls. O evento foi realizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade 
Estadual de Londrina nos dias 28 e 29 de Abril de 2021. Deste 
evento, realizado para celebrar os cinquenta anos do 
pensamento político de Rawls, se originaram alguns dos 
capítulos escritos de professores e pesquisadores das áreas de 
filosofia, direito, educação entre outras que agora compõem o 
Volume IV da Série Temas em Teorias da Justiça. Além disso, 
outros capítulos foram adicionados através da chamada de 
trabalhos aberta a pesquisadores em geral conforme é prática 
na elaboração da coletânea Temas em Teoria da Justiça.  

O presente volume é aberto com o capítulo  De "Dois 
conceitos de regras" a Uma teoria da justiça, ou do fracasso do 
utilitarismo de regras ao contratualismo. Nele, Faggion trata da 
necessidade de Rawls abandonar, em sua teoria, o 
consequencialismo de regras e assumir o contratualismo e uma 
abordagem do princípio da equidade ainda no início do 
desenvolvimento de sua concepção de justiça.  
 Em seguida, o capítulo Explorando a ideia de separabilidade 
entre os indivíduos, Dos Santos trata da questão da 
separabilidade das pessoas em três importantes filósofos 
políticos: Mill, Rawls e Nozick. O autor busca mostrar que a 
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sociedade resultante de uma concepção libertária como a 
defendida por Nozick não seria desejável e que o desacordo 
entre Rawls e o utilitarismo não diz respeito à separabilidade 
das pessoas, mas se refere à questão da interferência na esfera 
individual.  
 No capítulo Liberdade e responsabilidade moral em Kant 
segundo Rawls, Pavão reconstrói alguns traços gerais da 
interpretação de Rawls da psicologia moral kantiana e busca 
mostrar um acordo global quanto à interpretação apresentada 
por Rawls, porém com algumas divergências locais ou 
específicas a respeito do mesmo tema. Pavão concorda que seja 
possível atribuir um tipo de psicologia moral agostiniana a 
Kant, mas discorda que Kant tenha abandonado a distinção 
entre mundo sensível e mundo inteligível em sua obra A religião 
dentro dos limites da simples razão como sugere Rawls, 
principalmente porque a interpretação de Kant como 
comprometido com uma psicologia moral agostiniana supõe a 
distinção supracitada.  
 O capítulo de Felipe, A posição original e sua 
caractarização, procura mostrar como se interrelacionam as 
noções de posição original, véu de ignorância, princípios de 
justiça e estrutura básica da sociedade. A autora enfatiza, 
principalmente, como tais conceitos são operacionalizados em 
diferentes momentos da obra de Rawls para justificar uma 
escolha imparcial de princípios de justiça para orientar as 
principais instituições da sociedade que Rawls chama de 
estrutura básica da sociedade. 

Em Os animais não humanos na teoria da justiça rawlsiana: 
uma questão de justiça ou de moralidade?, Pereira amplia os temas 
e examina em que medida a concepção de justiça como 
equidade de Rawls poderia incorporar os animais não humanos 
na esfera da justiça. Ela defende que Rawls está comprometido 
como um tipo de especismo uma vez que os animais não são 
incorporados como beneficiários dos princípios da justiça como 
equidade. Por isso, a autora sugere algumas adaptações a fim 
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de incluir os animais na esfera da justiça na tradição 
contratualista da qual Rawls é seguidor.  
 Em A obediência às leis em John Rawls: uma revisão a partir 
da filosofia de Joseph Raz, Feldhaus e Balera tratam do dever de 
obediência ao Estado no pensamento de Rawls. A análise dos 
autores parte do artigo de 1964, em que ele justifica a obediência 
às leis do Estado com base no dever de equidade, até Uma Teoria 
da Justiça, em que ele recorre ao dever natural de obediência às 
leis como estratégia de justificação. Além disso, é realizada uma 
interlocução com a maneira como Joseph Raz trata da questão, 
particularmente focando na noção de obrigações associativas.  

No capítulo Uma análise sobre a interpretação rawlsiana da 
filosofia kantiana, Orben argumenta como Rawls parte da 
filosofia moral de Kant para elaborar seu procedimento de 
escolha dos princípios de justiça e, com isso, atribui uma 
concepção de construtivismo a Kant que provavelmente nunca 
seria endossada pelo próprio pensador alemão. Além disso, ele 
procura traçar semelhanças e diferenças entre o pretenso 
construtivismo de Kant e de Rawls e como certos aspectos da 
posição rawsliana se interrelacionam e terminam na ideia de 
uma justificação pública de uma concepção de justiça na obra O 
Liberalismo Político.  

Em O vínculo entre multiculturalismo e sociedade bem-
ordenada: a visão política de John Rawls, Mion reflete sobre as 
interrelações entre pluralismo e coesão social na estratégia de 
justificação de uma concepção política de justiça rawlsiana na 
obra O Liberalismo Político. A autora investiga como num 
sociedade bem-ordenada, marcada pelo pluralismo de 
concepções abrangentes de vida boa a concepção de justiça 
fundamenta a estabilidade social com base apenas em valores 
restrito à esfera do político, restritos à cultura pública de uma 
democracia constitucional liberal.  

O capítulo intitulado Em busca da dignidade humana: 
convergências entre Rawls e Habermas, Salomão discute como o 
conceito de dignidade humana ocupa um papel importante nas 
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obras de Rawls e Habermas. A autora também apresenta como 
seria possível traçar alguns tipos de interlocuções entre esse 
conceito e a abordagem dos dois pensadores.  

Em Considerações sobre a relevância do pensamento 
rawlsiano na atualidade, De Souza reconstrói os traços gerais do 
mecanismo hipotético de escolha da posição original de Rawls 
e examina a pertinência de empregar tal mecanismo a algumas 
questões atuais. A autora analisa o problema da desigualdade 
social e como se faz importante interpretar um mundo em que 
a desigualdade global é crescente à luz dos princípios de justiça 
da justiça como equidade, em que a desigualdade exige uma 
justificação à luz do princípio da diferença e uma lista de bens 
sociais primários a todos. 

O livro é finalizado com o capítulo Reflexões a respeito 
da justiça tributária brasileira a partir de John Rawls, onde os 
autores De Oliveira e Lazaroto reconstroem os principais 
aspectos da justiça como equidade de Rawls e buscam 
operacionalizar o arcabouço teórico rawsliano para tratar da 
questão da justiça do regime de tributação progressiva, 
trazendo uma análise do caso específico do sistema tributário 
brasileiro. 

Pretendemos, com este livro, não apenas 
comemorar os 50 anos da publicação desta importante 
obra da filosofia política, mas, principalmente, fomentar e 
contribuir com as pesquisas no Brasil em torno das 
questões de justiça trazidas pela publicação da obra Uma 
teoria da justiça de Rawls. 

 
Charles Feldhaus 

Camila Dutra Pereira 
Nelsi Kistemacher Welter 
Wesley Felipe de Oliveira 
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Introdução 

 
No artigo Two Concepts of Rules (1955), John Rawls 

defende que as objeções mais conhecidas ao utilitarismo podem 
ser afastadas, desde que adotemos uma versão mais sofisticada 
dessa teoria, que viria a ser conhecida como utilitarismo de 
regras. Neste artigo, eu apresento, em linhas gerais, a 
dificuldade com o utilitarismo de atos que deu origem ao 
utilitarismo de regras inicialmente defendido por Rawls. A 
seguir, eu descrevo as razões que levaram o mainstream da 
filosofia acadêmica a abandonar o utilitarismo de regras depois 
de 1955 e antes de 1971, com o intuito de esclarecer por que 
Rawls precisava abandonar essa teoria em nome do princípio 
da equidade, defendido de maneira contratualista, em Uma 
Teoria da Justiça (1999, originalmente publicada em 1971). Ao 
longo deste artigo, eu vou me utilizar também de bibliografia 
posterior a 1971 para explicar os problemas com o 
consequencialismo de regras, mas, geralmente, se considera 

                                                            
1 Este trabalho foi financiado pelo “Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq”. 
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que o consequencialismo de regras foi colocado de lado, por 
essas razões que serão explicadas, desde 1965 até por volta dos 
anos 2000. 

 
 

O Problema com o Utilitarismo de Atos 
 
Toda ética utilitarista é uma teoria sobre a correção 

moral das ações, e não sobre a responsabilidade pessoal do 
agente (GIBBARD, 1965, p. 213; CARGILE, 1964, p. 24). A 
correção de uma ação, segundo o utilitarismo de atos, é uma 
função de suas consequências, sendo essas consequências 
avaliadas de acordo com algum bem intrínseco (GIBBARD, 
1965, p. 211). As consequências de uma ação podem depender 
do que os outros estão fazendo, fizeram ou farão, 
independentemente do que o agente sabe sobre isso. Por isso, a 
melhor ação, segundo o utilitarismo de atos, muda conforme o 
contexto social (LYONS, 1965, p. 62; GIBBARD, 1965, p. 213). 
Isso significa que, em situações em que o bem já está sendo 
produzido de toda forma, o benefício pode ser maximizado se 
um agente se poupa do esforço de contribuir com ele. Quer 
dizer, a medida necessária já foi ultrapassada mesmo, de forma 
que não é necessário despender mais esforços, uma vez que 
esses esforços não aumentarão os benefícios (LYONS, 1965, p. 
128-30). Por outro lado, quando o mal já está feito e uma dada 
ação não pode aumentá-lo, ou quando o bem não será feito 
mesmo e uma ação isolada não pode promovê-lo, o utilitarismo 
de atos prescreverá a minimização do mal, ou seja, que um 
agente não arque com o ônus de uma ação ou omissão de forma 
improdutiva (LYONS, 1965, p. 128-31). 

Deve ser notado que isso não significa que o 
utilitarismo de atos seja uma teoria egoísta, mas muito pelo 
contrário (HOOKER, 2000, p. 152). Ao avaliarmos a correção de 
uma ação do ponto de vista do utilitarismo de atos, não se trata 
do que é melhor para o sujeito da ação, mas de como 
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diminuímos as perdas e aumentamos os ganhos no total dos 
efeitos de uma ação. Em outras palavras, o utilitarismo de atos 
é neutro ou imparcial, por exemplo, quanto a quem será o 
agente beneficiado por um comportamento de exceção quando 
um limiar já foi ultrapassado pela somatória das ações 
precedentes e um benefício já está sendo produzido sem que 
mais esforços sejam demandados. O utilitarismo de atos apenas 
aponta que esse comportamento de exceção maximizaria 
ganhos no geral, evitando desperdício de esforço. 

Essas condições maximizadoras e minimizadoras, 
relacionadas com os efeitos das ações de um agente no contexto 
das práticas dos demais, explicam as dificuldades do 
utilitarismo de atos para explicar nossas supostas intuições 
morais em situações como o caso da ilha deserta (CARGILE, 
1964; NAVERSON, 1963). Nesse famoso experimento de 
pensamento, Jones e Smith estão abandonados em uma ilha 
deserta. Jones cultiva flores com sucesso. Smith não tem um 
gosto particular por flores ou uma afeição especial por Jones. 
Jones adquire uma doença fatal e, em seus últimos momentos, 
pede a Smith para cuidar de suas flores até que os nastúrcios 
parem de florescer. Sem que fique claro por que, Smith promete 
a Jones fazer isso. Nem Smith nem Jones acreditam em 
imortalidade ou em qualquer doutrina religiosa específica. 
Jones morre. Smith tem que admitir que há algum valor moral 
em cuidar das flores de Jones até que os nastúrcios parem de 
florescer? 

 Não é por acaso que a ilha é deserta. Significa que a 
instituição social em questão, no caso, a promessa, não será 
afetada pela decisão de Smith de cumprir ou não sua promessa. 
Quer dizer, presumivelmente, os outros, os membros da 
sociedade da qual os habitantes da ilha deserta foram excluídos, 
continuam cumprindo suas promessas e os benefícios dessa 
prática geral seguem sendo gerados. Então, por que um agente 
deveria arcar com o ônus de cumprir uma promessa para um 
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morto, quando sua ação nem sequer contribuirá para um 
enfraquecimento dos efeitos positivos das promessas em geral?  

Parece que, contrariamente a nossas intuições morais, 
o agente, se fosse utilitarista, realmente deveria quebrar a 
promessa feita na ilha deserta. Porém, mais do que uma simples 
questão de desacordo com intuições morais, essa conclusão 
parece ser problemática, porque esse modo de ver as promessas 
está em desacordo com a utilidade da prática de prometer em 
alguns casos menos remotos do que o caso da ilha deserta, como 
no exemplo de John Rawls de um filho que faz uma dada 
promessa ao pai moribundo, que, de fato, morre na sequência, 
antes que alguém mais fique sabendo dessa promessa feita 
(RAWLS, 1955, p. 28-29). Há utilidade na existência de 
promessas do tipo, mas parece que ao menos as versões mais 
simples do utilitarismo de atos não podem explicá-la2. 

                                                            
2 Talvez, o utilitarismo de atos sofisticado possa ter uma saída 
para esse tipo de problema. Eu chamo de utilitarismo de atos 
sofisticado aquele utilitarismo de atos que não recomenda a 
aplicação direta do seu critério de correção moral para ações nos 
processos de tomada de decisão (ARNESON 2005, p. 246; 
CARD, 2007, p. 246). No limite, pode ser que o critério 
utilitarista em questão deva até ficar para sempre oculto da 
humanidade. Significa que o indivíduo na ilha deserta (ou no 
quarto do hospital) não aplicaria o cálculo utilitarista para 
decidir o que fazer, mas, sim, um código moral internalizado, 
enquanto a decisão seria correta ou incorreta conforme o 
critério utilitarista, que poderia ser desconhecido para o 
indivíduo. Isso aproximaria muito o utilitarismo de atos do 
utilitarismo de regras, que será explicado na sequência. Mas 
ambos ainda seriam diferentes por terem critérios de correção 
moral diferentes e, consequentemente, posições diferentes 
sobre a natureza das regras. Infelizmente, um aprofundamento 
deste ponto me desviaria por demais dos propósitos mais 
modestos deste trabalho. 
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O Utilitarismo de Regras como Solução 
 
O utilitarismo de regras é proposto como uma solução 

utilitarista para os impasses enfrentados ao menos pelas 
versões mais simples do utilitarismo de atos. O utilitarista de 
regras pretende poder prescrever, por exemplo, o cumprimento 
da promessa na ilha deserta. Isso significa, portanto, que teria 
que ser possível para o utilitarismo de regras prescrever ações 
diferentes daquelas prescritas pelo utilitarismo de atos, ou seja, 
o critério de correção moral do utilitarismo de regras seria 
diferente. Essa possibilidade seria aberta por dois elementos 
cruciais do critério de correção moral do utilitarismo de regras 
explicados por Rawls em Two Concepts of Rules: a adoção do 
modelo de justificação de ações em duas etapas; e a adoção de 
uma certa concepção de regras.  

O modelo de justificação em duas etapas é um modelo 
segundo o qual ações particulares são consideradas corretas em 
função de sua conformidade com certas regras, e não 
diretamente por considerações utilitaristas3, ao passo que as 
regras, sim, são justificadas por considerações utilitaristas 
(RAWLS, 1955, p. 3-4; LYONS, 1965, p. 140; GIBBARD, 1965, p. 
213; HOWARD-SNYDER, 1993, p. 102; HOOKER, 2000, p. 102; 
ARNESON, 2005, p. 236). No utilitarismo de regras, as regras 
em questão, e este é o principal ponto de Rawls no artigo, por 
sua vez, não são meras rules of thumb. Rules of thumb, que são 
regras aceitas em procedimentos de decisão do utilitarismo de 
atos, são generalizações empíricas sobre decisões passadas, e 
não critérios de correção moral. Rawls (1955, p. 22-4) diz que 
essas regras são sumários de decisões passadas. Essas decisões 
precedem as rules of thumb, que, portanto, não se aplicam se o 
agente tem boas razões para julgar que suas circunstâncias são 

                                                            
3 Este é o cerne da diferença entre o utilitarismo de regras e o 
utilitarismo de atos (mesmo o mais sofisticado deles) 
mencionada na nota anterior. 
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extraordinárias, ou seja, que a justificação para a regra não se 
aplica ao seu caso particular.  

Já as regras em sentido estrito do critério de correção 
moral de dois níveis do utilitarismo de regras são regras que 
constituem as ações às quais se aplicam (RAWLS, 1955, p. 24-9). 
Por exemplo, um ato conta como uma promessa se se adequa à 
definição do que é uma promessa contida na regra das 
promessas. A tese do utilitarismo de regras é que regras desse 
tipo requerem comportamentos estritamente, isto é, 
determinam se a ação é correta independentemente da 
aplicabilidade ao caso das considerações que justificam a regra. 
Assim sendo, o utilitarismo de regras não padeceria dos 
mesmos problemas do utilitarismo de atos, porque, embora as 
regras sejam justificadas por suas consequências, os atos seriam 
justificados pura e simplesmente por serem demandados por 
essas regras. No caso da ilha deserta, por exemplo, o sujeito só 
precisaria saber se seu ato de dizer ao outro que cuidaria de 
suas flores contou como uma promessa. Se for o caso, a regra e 
o ato de prometer contam como razão completa ou suficiente 
para a realização do ato prometido. Em suma, a coisa correta a 
se fazer seria manter a promessa, simplesmente porque é isso 
que a regra requer. 

Nesse sentido, ao elevar o procedimento de decisão em 
duas etapas a critério de correção moral e, consequentemente, 
as regras a regras definidoras de práticas, podemos dizer, como 
comumente se diz, que o utilitarismo de regras seria uma 
espécie de fruto do cruzamento de duas tradições: a utilitarista 
e a deontológica. Afinal, a tradição deontológica é que se 
caracteriza pela exigência ou proibição de comportamentos em 
virtude de seus tipos. Para o utilitarismo de regras, os atos 
particulares também são considerados certos ou errados por 
seus tipos. A diferença com a tradição deontológica é que as 
regras em si se justificam pelo bem esperado de suas 
consequências, à semelhança da justificação dos atos 
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particulares no utilitarismo de atos4. Então, seria o utilitarismo 
de regras realmente capaz de solucionar o problema colocado 
para o utilitarismo de atos, como pensava John Rawls?  

 
 

Equivalência Extensional, Rule Worship ou Incoerência 

 
Graças à tese de doutorado de David Lyons, a acusação 

mais conhecida que se faz ao utilitarismo de regras é justamente 
a acusação de equivalência extensional com o utilitarismo de 
atos. Essa acusação de equivalência extensional entre os dois 
critérios de correção moral utilitaristas é devastadora, pois 
significa exatamente que, na verdade, um autêntico utilitarismo 
de regras sempre faria as mesmas prescrições que o utilitarismo 
de atos (LYONS, 1965; GOLDMAN, 1974; GIBBARD, 1965). 

À primeira vista, poderíamos supor que o artigo de 
Allan Gibbard (1965), Rule-Utilitarianism: merely an illusory 
alternative?, seria uma objeção ou resposta à famosa tese de 
David Lyons, já que Gibbard nega a tese da equivalência 
extensional no seu artigo. Mas o artigo de Gibbard, que sequer 
cita Lyons, até vem ao encontro da tese do último, ou, ao menos, 
nos ajuda a entendê-la.  

É verdade que Lyons sustenta a tese da equivalência 
extensional entre o utilitarismo de regras e o utilitarismo de 
atos, enquanto Gibbard nega essa tese. Porém, Gibbard 
demonstra que o utilitarismo de regras não é extensionalmente 
equivalente ao utilitarismo de atos, partindo do pressuposto de 

                                                            
4 Este também é um ponto que mereceria mais 
aprofundamento, se eu pudesse oferecê-lo aqui. Como não é o 
caso, eu remeto o leitor ao instigante artigo de Howard-Snyder, 
Rule Consequentialism Is a Rubber Duck (1993), e à resposta 
para ele de Brad Hooker, Is Rule-Consequentialism a Rubber 
Duck? (1994). 
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que só o último incluiria referências a ações de terceiros em seu 
critério de correção moral. Enquanto isso, Lyons quer 
justamente provar que o utilitarismo de regras teria também 
que incluir tais referências em suas descrições das ações 
generalizadas e, portanto, em seu próprio critério de correção 
moral.  

A explicação para a geração da equivalência 
extensional, a partir da inclusão de referências ao contexto 
social no utilitarismo de regras, é a seguinte. O critério de 
correção moral do utilitarismo de atos considera os efeitos reais 
de cada ação particular. Por isso, ele tem que incluir 
considerações sobre o que outros agentes estão fazendo 
também. Por exemplo5, não é errado atravessar uma dada área 
por um gramado para fazer o caminho mais curto, em vez de 
usar a calçada, se você for o único a fazer isso e o fizer 
raramente. Uma pessoa cruzando um gramado, digamos, uma 
vez por ano, não será o suficiente para provocar dano a esse 
gramado. Portanto, se os outros não passam pelo gramado, o 
critério do utilitarismo de atos prescreveria que você fizesse o 
caminho mais curto pelo gramado. Agora, imagine que um 
utilitarista de regras pense na regra que deveria ser adotada por 
todos a partir da mesma situação problema: passaremos todos 
pelo gramado ou pela calçada? Ele partiria da pergunta contida 
na generalização utilitarista: “o que aconteceria se todos 
passassem pelo gramado?” Parece que esse utilitarista chegará, 
então, a uma regra que determinará como correta sempre a ação 
de passar pela calçada, enquanto o utilitarista de atos poderia 
recomendar a passagem pela grama, a depender do 
comportamento dos outros. Por isso, não haveria equivalência 
extensional. Mas, agora, suponha que o utilitarista de regras 
tenha que considerar também o que os outros estão fazendo ao 
formular suas regras. Lyons (1965, cap. 3) defende que esse é 
exatamente o caso, porque, só assim, o utilitarista de regras 

                                                            
5 O exemplo é de Lyons (1965) e é usado ao longo de sua obra. 
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pode oferecer uma descrição completa da ação generalizada, 
identificando quem são esses "todos" que passariam pelo 
gramado ou pela calçada. Por exemplo, todos que tenham o 
desejo e a oportunidade de passar pelo gramado, e que estejam 
em uma situação em que os outros não estejam fazendo o 
mesmo com a devida frequência para provocar danos ao 
gramado, seja por qual razão for, podem passar pelo gramado. 
Mas, se é assim, as regras do utilitarismo de regras prescrevem, 
sim, as mesmas ações prescritas pelo utilitarismo de atos.  

Contudo, esse utilitarismo de regras que equivale ao 
utilitarismo de atos é apenas uma versão possível do 
utilitarismo de regras6. Lyons (1965, p. 119) a chama de 
utilitarismo de regras primitivas, porque essas regras são 
geradas diretamente pela generalização utilitarista. Como 
Lyons (1965, p. 120) reconhecia, outras formas mais sofisticadas 
de utilitarismo de regras podem evitar a equivalência 
extensional. Por exemplo, um utilitarista de regras pode 
considerar justificado o conjunto de regras com o maior bem 
esperado caso sejam aceitas por todos, o que difere do conjunto 
de regras com o maior bem esperado caso sejam seguidas com 
sucesso por todos. Afinal, quem aceita uma regra pode se 
desviar dela, seja por falhas cognitivas ou volitivas. Mas apenas 
o conjunto das regras com o maior bem esperado caso sejam 
seguidas com sucesso por todos poderia ser extensionalmente 
equivalente ao critério de correção moral do utilitarismo de 
atos. 

Então, devemos concluir que o utilitarismo de regras, 
realmente, é melhor do que o utilitarismo de atos, desde que ele 
seja sofisticado o bastante para se diferenciar dele? Não! Como 
concordam Lyons (1965, p. 160) e Gibbard (1965, p. 220) em seus 

                                                            
6 Da mesma forma que o utilitarismo de atos, o utilitarismo de 
regras também possui versões mais sofisticadas, que não são 
imediatamente vulneráveis às críticas mais bem conhecidas. 
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trabalhos seminais, essa diferença extensional pode ser pior 
para o utilitarismo de regras.  

Existe mais de uma maneira de abordarmos esse 
ponto, mas o que me interessa neste artigo é que os casos em 
que o utilitarismo de regras e o utilitarismo de atos se 
mostrariam extensionalmente diferentes são justamente casos 
em que o critério de correção moral do utilitarismo de regras 
aprovaria uma ação que não tem as melhores consequências nas 
circunstâncias particulares do agente. É aqui que surgem as 
bem conhecidas e muito debatidas acusações de rule worship ou 
incoerência contra o consequencialismo de regras.  

A acusação de rule worship é feita se consideramos 
correto que se siga uma regra mesmo quando sabemos que ela 
não produz as melhores consequências nas circunstâncias 
particulares do agente. Segundo a acusação, se aderíssemos a 
tal critério de correção moral, estaríamos nos portando como 
adoradores de um dispositivo de valor meramente pragmático 
ou instrumental. A regra, no caso, seria o nosso bezerro de 
ouro7.  

Uma possível saída diante da acusação de rule worship 
seria justamente negarmos que a regra seria um simples 
instrumento para gerarmos mais bem, procurando justificar 
algum valor intrínseco ao ato de seguir uma regra. Mas isso 
seria incoerência, porque o utilitarismo de regras só pode 
justificar regras por suas consequências, não por algum valor 
nelas mesmas. Lembre-se, afinal, que não estamos falando de 
uma teoria deontológica8. Portanto, se um utilitarismo de regras 

                                                            
7 Consequencialistas de atos fazem a mesma acusação a teorias 
deontológicas (CARD, 2007, p. 257; HOWARD-SNYDER, 1993, 
p. 276). 
8 Ou, pelo menos, não estamos falando de uma teoria 
assumidamente deontológica. 



Andrea Faggion 

31 
 

realmente se diferencia do utilitarismo de atos, tanto pior para 
ele9.  

 

Considerações Finais 

 
Segundo Lyons (1965, p. 162), muitas vezes, o 

utilitarismo de regras se diferencia extensionalmente do 
utilitarismo de atos justamente por incluir elementos estranhos 
ao utilitarismo, sobretudo, algum princípio implícito de 
equidade. Isso é natural, porque, como foi visto acima, um dos 
maiores problemas com o utilitarismo de atos é justamente sua 
provável incapacidade de explicar, por exemplo, o que haveria 
de errado com alguém que abrisse uma exceção para si mesmo 
em situações em que um bem coletivo já estaria assegurado pelo 
esforço de outros, tornando-se o chamado “carona”. O 
problema é justamente que um princípio de equidade nada tem 
a ver com a maximização da utilidade, e até a contraria. É 
verdade que, como queria Rawls, em 1955, um tal princípio, 
supondo que seja legítimo, é capaz de justificar regras que 
realmente requerem o comportamento estritamente, à diferença 
de rules of thumb. Só que esse tipo de princípio demanda uma 
                                                            
9 Depois da publicação de Uma Teoria da Justiça, Brad Hooker 
reascendeu esse debate com seus artigos dos anos 90 do século 
XX e, sobretudo, com seu livro Ideal Code, Real World (2000). 
Segundo Hooker, sua teoria consequencialista de regras pode 
afastar as acusações de inconsistência e adoração sem recair na 
acusação de colapso (coisa em que eu, particularmente, não 
acredito). Novamente, a discussão dos argumentos de Hooker 
seria um desvio impossível para este trabalho. Mas, felizmente, 
esse desvio também não se faz necessário, justamente por se 
tratar de uma discussão posterior ao abandono de Rawls do 
utilitarismo de regras, sendo que este modesto artigo apenas 
contextualiza esse abandono na história da filosofia. 
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outra teoria moral, não utilitarista, para ser justificado. O meu 
ponto é que essa história toda contada acima ajuda a explicar 
por que Rawls procurou elaborar essa outra teoria não 
utilitarista em Uma Teoria da Justiça. A minha intenção foi 
apenas descrever o contexto histórico-filosófico que fez com 
que Rawls abandonasse o utilitarismo de regras e saísse em 
busca de uma alternativa contratualista. Se alguma forma de 
consequencialismo de regras pôde ser resgatada pós-Uma Teoria 
da Justiça, já é uma outra história, a ser contada em outra 
oportunidade. 
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Introdução 
 
Suponha, para efeitos argumentativos, que você seja 

um governante de um país e esteja preocupado com o bem-estar 
das pessoas. Seus concidadãos são pessoas autointeressadas em 
seu próprio bem-estar. Elas estão interessadas em aumentar 
seus níveis de bem-estar sempre que possível, pois acreditam 
firmemente que isso dará a elas uma vida melhor. Esse é um 
traço cultural muito forte em seu país fictício. Dada a crença 
acerca do aumento do bem-estar, a sociedade civil se organiza 
em instituições sociais para requerer e pressionar o governo, o 
qual você chefia, para aumentar os níveis de bem-estar dos 
indivíduos. Imagine que a sociedade civil organizada considera 
que a melhor forma de aumentar o bem-estar é exigindo uma 
renda adicional que seria oferecida pelo governo central. Como 
bom e preocupado governante, você atende aos pedidos da 
sociedade. Você considera seriamente a proposta: oferecer uma 
renda adicional para que as pessoas possam aumentar seu bem-
estar. Porém, depois dos cálculos feitos, você chega à conclusão 
de que o Estado não possui fundos suficientes para oferecer a 
renda adicional. Então, você desenvolve um plano, qual seja: 
tomará de uma pequena parte da sociedade seus bens, recursos 
e riquezas deixando-a, infelizmente, à mingua. No entanto, com 
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essa decisão você terá os fundos para a renda adicional que lhe 
é exigida. Ao executar seu plano, a grande maioria da sociedade 
em seu país terá, finalmente, a renda adicional demandada e, 
teoricamente, o seu bem-estar incrementado, mesmo que 
irrisoriamente. E o custo da implementação será o profundo 
dano causado àquela pequena parcela da sociedade da qual 
tudo foi tomado. Bem, ao menos há mais bem-estar, mesmo que 
o aumento seja irrisório. Mas isso parece uma coisa boa.  

Considerando o exemplo, eis a pergunta que não quer 
calar: violar a esfera individual ignorando, portanto, a 
separabilidade entre os indivíduos deixando-os sem direitos e 
bens para melhorar a vida da grande maioria parece correto? Se 
a resposta for negativa, sua intuição aponta para uma crítica 
feita ao Utilitarismo, por uma série de filósofos nos últimos dois 
séculos. Segundo eles, o utilitarismo sofre de uma falha 
catastrófica em sua teoria: não reconhece que cada indivíduo 
possui valor por si mesmo e que, por isso, possui uma 
individualidade que é protegida por direitos e liberdades. Em 
outros termos, há uma separabilidade inviolável entre os 
indivíduos, protegida por direitos e liberdades. Tais direitos e 
liberdades nunca poderiam ser violados, mesmo que sua 
violação aumente o bem-estar da grande maioria das pessoas, é 
o que argumentam os críticos (como, por exemplo, Rawls 
(1971); Dworkin (2002); Hart (1979); Nozick (1974); Nagel 
(1970); Williams (1981) dentre outros).  

O exemplo acima ilustra uma das críticas de Rawls ao 
utilitarismo. Todavia, o que queremos dizer com a 
“separabilidade entre os indivíduos”? Há gradação entre a 
separabilidade? É legítimo interferir na alegada separabilidade 
e, portanto, em direitos? Meu objetivo neste trabalho é 
conjecturar uma hipótese. Pois bem, minha hipótese é a de que se 
levarmos realmente a sério a separabilidade entre os indivíduos 
– como, penso, faz Nozick -, nem as teorias utilitaristas nem a 
visão igualitarista liberal de Rawls a respeitam de fato – pelo 
menos sob certa interpretação. Adicionalmente, como vou 
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sugerir, talvez não seja desejável tomar a separabilidade em 
termos muito fortes, quando estamos falando de sociedades 
justas. 

Para abarcar o problema, proponho começar com uma 
caracterização do que seja “separabilidade entre os indivíduos” 
– ou se desejarem, o que é inviolabilidade da esfera individual. 
Em um segundo momento, irei expor as visões de Mill, Rawls e 
Nozick sobre a esfera individual e a relevância dela para cada 
teoria. Além da exposição, que não pretende ser exaustiva, 
defenderei que apenas a tese nozickiana, que neste trabalho será 
a representante das teorias libertarianistas, realmente leva a 
sério a ideia de “separabilidade entre os indivíduos”. Por fim, 
defenderei que a sociedade resultante da teoria libertarianistas 
nozickiana não é desejável, porque considera a separabilidade 
de forma muito rígida. Adicionalmente, defenderei que a 
discordância de Rawls com as teorias utilitaristas não é sobre a 
separabilidade entre os indivíduos em si, mas sim com a 
legitimidade do grau de interferência na esfera individual. Em 
outros termos, o que se disputa entre o igualitarismo liberal de 
Rawls e o utilitarismo liberal é quanta interferência podemos 
exercer na esfera individual e sob quais justificativas.   

 
 

Uma caracterização de “separabilidade entre os indivíduos” 
e as posições de Mill, Rawls e Nozick. 

 
A tradição liberal de considerar que os indivíduos 

possuem uma espécie de esfera individual que não pode ser 
violada, remonta, pelo menos a Locke (1998). No século XVII, a 
ideia geral era a de que nós, seres humanos, temos uma espécie 
de “direito natural” que deveria ser respeitado e protegeria a 
esfera individual, nos mantendo separados uns dos outros. No 
século XVIII, Kant (2009) parece ter mantido a tradição do 
direito natural em algum sentido – na verdade no sentindo 
próprio do Kant, como parece ter sido o costume dele. Já no 
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século XIX, com utilitaristas como Bentham (2001) e Mill (2015), 
a ideia de “direito natural” fora abandonada, mas, mesmo 
assim, argumentou-se – como veremos mais abaixo – que a 
esfera individual deveria ser protegida de interferências 
externas sem uma boa justificativa. Contemporaneamente, a 
tese construtivista de Rawls (1971) obteve os holofotes, mas as 
abordagens filosóficas variam a respeito daquilo que justifica os 
direitos que protegeriam a esfera individual mantendo, assim, 
a separabilidade entre os indivíduos. Mas a ideia mais geral das 
teorias mencionadas é que a esfera individual e, portanto, os 
indivíduos se manterem separados, é mantida por direitos, seja 
lá o que isso for1. Meu ponto, aqui, é mais basal, qual seja: será 
plausível manter a ideia de separabilidade entre os indivíduos, 
ou em outros termos, manter a esfera individual intocada, no 
sentindo de não haver qualquer justificativa moral para a 
interferência legítima nela? Dada a miscelânea de posições, 
precisamos estabelecer um chão comum no qual possamos nos 
apoiar para discutir a plausibilidade das visões que iremos 
explorar.  

Penso que o importante para o ponto de discussão é ter 
uma ideia mais clara de “separabilidade entre os indivíduos”. 
Mas, como entender tal ideia? A separabilidade entre os 
indivíduos pode ser entendida como: cada indivíduo possui 
uma existência separada dos demais e, sendo assim, (i) uma 
reivindicação moral legítima que a esfera individual não seja 
invadida e; (ii) e a reivindicação é baseada em alguma 

                                                            
1 Não é meu objetivo discutir a natureza dos direitos. Uma 
discussão sobre o que são direitos e quais as fundamentações 
oferecidas ver: OZAR, D. T. Direitos: o que eles são e de onde 
eles vêm. In: BONJOUR, L. & BAKER, A. Filosofia: textos 
fundamentais comentados. Porto Alegre: Artmed, 2010. p.455-
467. 
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característica moral relevante e/ou valor prudencial2. Não 
formulei a ideia de separabilidade entre os indivíduos, nem 
recorrendo a uma característica moral relevante e/ou valor 
prudencial específico, pois ao fazê-lo estaria a enviesar a 
discussão para uma ou outra teoria. Por exemplo, se formulo 
que a separabilidade se deve exclusivamente a característica de 
sermos fins em nós mesmo, envieso a discussão para as 
posições deonto-contratualistas e deixo de fora visões 
teleológicas. Se defino em termos de seres capazes de usufruir 
de bem-estar, envieso para as teorias que aceitam tal valor como 
central. Também evito, ao máximo, falar em termos de 
“direitos”, pois as diferentes teorias possuem concepções de 
direitos diferentes, mesmo que as diferenças sejam pequenas. 
Assim, a caracterização de separabilidade entre os indivíduos 
se torna mais vaga e abstrata propositalmente, mas que deve ser 
capaz de servir como “guarda-chuva” que abarcaria as três 
posições que vou expor. Todavia, para todos os efeitos, penso 
que podemos comparar e avaliar as posições sobre a 
separabilidade entre os indivíduos com essa ideia de fundo. 
Isso posto, passemos a posição de Mill, Rawls e Nozick sobre a 
separabilidade – ou esfera individual. 

Segundo Mill, as pessoas possuem direitos morais e 
tais direitos devem ser protegidos pela sociedade, garantindo a 

                                                            
2 Provavelmente, há discordância acerca do que é uma 
“reivindicação moral legítima” ou “característica moral 
relevante e/ou valor prudencial”, mas devemos partir de 
algum lugar, supondo que podemos chegar a um consenso 
mínimo sobre esses pontos. Por exemplo, parece ser consenso 
entre as três teorias aqui expostas que não estamos moralmente 
autorizados a causar danos a terceiros e, portanto, a 
reivindicação moral de “não cause danos” é legítima, 
independentemente de como entendemos o conceito de 
“danos”. 
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esfera individual e nos mantendo, portanto, separados. Mill 
defendeu acerca dos direitos que: 

 
Quando falamos do direito de uma pessoa sobre 
alguma coisa, queremos dizer que tal pessoa tem 
uma pretensão válida a que a sociedade a proteja na 
posse dessa coisa, seja pela força da lei, seja pela 
força da educação e opinião. (...) Ter um direito é 
então, segundo penso, ter alguma coisa cuja posse a 
sociedade deve defender. E se algum contraditor 
insiste em perguntar por que deve a sociedade fazê-
lo, não posso dar-lhe nenhum outro motivo senão a 
utilidade geral. (MILL, 2000b, p.260). 

 
Além disso, ele afirma que: 

 
As regras morais que proíbem aos homens 
prejudicarem-se uns aos outros (e nas quais nunca 
devemos deixar de incluir a interferência injusta na 
liberdade de outro) são as mais vitais para o bem-
estar humano (MILL, 2000b, p. 269). 

 
E em On Liberty, Mill expressa o chamado princípio do 

dano (ou princípio da liberdade). Segundo Mill: 
 

O princípio e que o único fim para o qual a 
humanidade está justificada, individual ou 
coletivamente, em interferir com a liberdade de 
ação de qualquer de seus membros é a 
autoproteção. O único propósito pelo qual o poder 
pode ser corretamente exercido sobre qualquer 
membro de uma comunidade civilizada, contra a 
sua vontade, é prevenir dano aos outros (MILL, 
2015, p.12-3, tradução minha).   
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Pode-se não concordar com a defesa de Mill sobre o 
que é um direito. No entanto, parece plausível a ideia de Mill3 
de que as pessoas possuem uma esfera individual protegida por 
direitos, mas que alguma interferência pode ser justificada 
moralmente. Dessa forma, dado o princípio do dano, a 
separabilidade entre os indivíduos não é total. Além disso, ao 
contrário do exemplo criado no início deste trabalho, Mill não 
concordaria que aquela sociedade seria uma sociedade 
utilitarista, haja visto que a separabilidade dos indivíduos 
apenas pode ser quebrada pelo princípio do dano, ou seja, é 
melhor do ponto de vista do bem-estar manter a esfera 
individual o máximo possível, apenas interferindo quando o 
exercício de nossas liberdades causa danos a terceiros. Assim, 
do ponto de vista milliano, teríamos o dever de não causar 
dano, e este dever pode ser negativo ou positivo dado que, por 
vezes, a única forma de evitar danos a terceiros é beneficiando-
os (FRANKFURT, 1998)4.  

Já John Rawls defende acerca da separabilidade entre 
os indivíduos que:  

                                                            
3 As concepções de direitos das três teorias exploradas aqui são 
diferentes, mas o que elas têm em comum é que, seja lá o que 
for um direito, ele funciona como uma justificativa moral (mais, 
ou menos, forte).  
4 Haveria justificativa moral relevante, do ponto de vista 
utilitarista para que, por exemplo, possamos retirar bens 
supérfluos dos mais favorecidos para redistribuir aos mesmos 
favorecidos. Portanto, teríamos um duplo critério para a 
intervenção, a minimização dos danos e a maximização do bem-
estar. Não há concordância sobre este ponto, mas defendi em 
outros lugares uma interpretação que sugere a união desse dois 
pontos, quais sejam, evitar danos e promover bem-estar sem 
cair no problema do exemplo dado na Introdução, ver SANTOS 
(2013, cap.3; 2017, cap.5) 
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cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na 
justiça que nem o bem-estar de toda a sociedade 
pode desconsiderar [...].[p]or conseguinte, na 
sociedade justa as liberdades da cidadania igual são 
consideradas irrevogáveis; os direitos garantidos 
pela justiça não estão sujeitos a negociações políticas 
nem a cálculos de interesses sociais.” (RAWLS, 
2008, p.4).  

  
Transparece nas citações que Rawls está, a meu ver, 

defendendo que os indivíduos possuem uma característica 
moral relevante que deve ser protegida contra a interferência 
externa, mesmo que isso melhore a vida de terceiros, ainda que 
irrisoriamente (como no exemplo da Introdução). Porém, Rawls 
pensa que há justificativa moral relevante para interferir na 
esfera individual, de certa forma.  

Pensem, por exemplo, no chamado princípio da 
diferença que diz “2ºAs desigualdades sociais e econômicas 
devem ser ordenadas de modo que sejam: [...] (b) O Princípio da 
Diferença: para o maior benefício dos que têm menos vantagem” 
(RAWLS, 1971, p.302-3). Bem, estaríamos justificados em 
interferir na esfera individual, de certa forma, para amenizar as 
desvantagens de uma parcela da sociedade. Dessa forma, não 
estaríamos autorizados, por exemplo, a acumular, digamos, 
bens e recursos se de alguma forma não trouxéssemos algum 
benefício aos menos favorecidos. Assim, teríamos deveres 
positivos e negativos resultantes da tese de Rawls. Mas, mesmo 
que se argumente que os princípios são fruto da concordância 
livre entre os indivíduos – na posição original - e que, portanto, 
a suposta violação da esfera individual seja legítima (ou 
legitimada), não se pode negar que, de certa forma, a 
separabilidade é enfraquecida, dado que não haveria qualquer 
reivindicação legítima restante para manter a acumulação de 
recursos e bens por qualquer indivíduo, por exemplo. Então, 
parece que Rawls defende a legitimidade de interferência na 
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vida das pessoas, afinal, não podemos fazer o que quisermos 
com o resultado do nosso esforço – não que eu pense que esse 
resultado seja implausível. Dessa forma, a ideia de 
separabilidade entre os indivíduos de Rawls, não é de alguma 
forma absoluta, assim como a ideia do utilitarismo liberal de 
Mill, apesar das duas ideias serem diferentes.  

Se até aqui tive algum sucesso em comparar duas 
visões liberais acerca da separabilidade entre os indivíduos e a 
legitimidade da intervenção na esfera individual, podemos 
considerar, o que penso ser, a ideia mais forte de separabilidade 
entre os indivíduos, qual seja, a ideia libertarianistas de Nozick. 
Segundo Nozick “os indivíduos têm direitos e há coisas que 
nenhuma pessoa ou grupo lhes pode fazer (sem violar os seus 
direitos)” (NOZICK, 2009, p.21). Para sustentar essa ideia, o 
filósofo recorre à restrição dada pelo fato de que vivemos vidas 
separadas e que não pode haver entre as pessoas qualquer ato 
compensador, pois somos portadores de uma característica 
moral relevante, qual seja, somos fins em nós mesmos. Dada a 
característica moral relevante, nós teríamos apenas deveres 
negativos, segundo Nozick. Diz ele que:  

 
As restrições secundárias morais ao que podemos 
fazer, segundo afirmo, refletem o fato das nossas 

existências distintas. Refletem o fato de não poder 
haver entre nós qualquer ato moral compensador; 
não há qualquer superação moral de uma das 
nossas vidas por outras, de modo a levar a um bem 
social geral. Não há qualquer sacrifício justificado de 
alguns de nós por causa de outros (NOZICK, 2009, 
p.64, grifo meu). 

 
Ainda segundo Nozick: 

 
as restrições secundárias à ação refletem o princípio 
kantiano subjacente de que os indivíduos são fins e 
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não meros meios; não podem ser sacrificados ou 
usados na obtenção de outros fins sem o seu 
consentimento. Os indivíduos são invioláveis 
(NOZICK, 2009, p.62). 

 
Como pode ser observado, a teoria de Nozick é 

deontológica em essência. Se seguirmos sua linha de raciocínio, 
conseguimos identificar apenas um conjunto de ações que é 
moralmente errada, qual seja, aquele conjunto de ações que 
violam os direitos dos indivíduos. Ao que parece, a ideia mais 
forte de separabilidade entre os indivíduos advém das 
considerações libertarianistas – como a de Nozick5.  

Os indivíduos não possuiriam “deveres positivos”6 
para com os próximos como, por exemplo, pagar impostos para 

                                                            
5 Importante notar que a discordância de Nozick e Rawls pode 
ser ainda mais básica do que se imagina. Nozick é um defensor 
contemporâneo da teoria do direito natural. Ele é a favor da tese 
de que ninguém tem uma reivindicação legítima contra o 
direito natural das pessoas à propriedade, por exemplo. Assim, 
não haveria qualquer dever positivo forte por parte do detentor 
do direito em auxiliar terceiros – apesar que o detentor pode 
escolher ajudar. Já Rawls é construtivista e pensa que os 
princípios podem ser estabelecidos em certa posição e a partir 
deles legitimar deveres positivos fortes. Mas, no que eles 
parecem discordar mesmo é em como entender a característica 
moral relevante e o respeito a ela, ou seja, apesar dos dois 
pensarem que somos fins em si mesmos e merecemos respeito, 
Rawls pensa que os princípios garantem tal respeito, enquanto 
Nozick pensa que de partida Rawls fere tal respeito. 
6 Brennan (2012) argumenta que não são todas as formas de 
libertarianismo que defendem que temos apenas deveres 
negativos. Ele mesmo (2016) defende uma posição 
libertarianistas que implica que temos, pelo menos, alguns 
deveres positivos do quais não podemos retrair em obedecer. 
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manter um sistema público de saúde que atenda aos mais 
desfavorecidos. O indivíduo compreendido dessa forma é 
totalmente protegido por seus direitos e nada além de outro 
direito pode fazê-lo abrir mão do que quer que seja. Desse ponto 
de vista, a teoria de Rawls não respeita a separabilidade entre 
os indivíduos dada a operação do segundo princípio de justiça 

e a teoria de Mill, por sua vez, também não o faz se defender 

que devemos não causar danos aos indivíduos quando a única 
forma de o fazer é beneficiando-os. Afinal, operar o princípio 
da diferença é aceitar que podemos tomar parte da propriedade 
de um indivíduo para beneficiar um terceiro, no caso rawlsiano. 
Já no caso utilitarista, a intervenção está justificada pela ideia de 
maximização de bem-estar e minimização de dano. 

A questão agora é a seguinte: ao que parece, todas as 
três visões aqui expostas têm algum compromisso com a 
separabilidade entre os indivíduos, pelo menos em relação à 
caracterização mais abstrata oferecida acima. Então, todas elas 
podem aceitar, pelo menos prima facie, que todos os indivíduos 
possuem reivindicações morais legítimas para serem 
protegidos da interferência (ilegítimas) de terceiros, baseados 
em alguma característica moral relevante e/ou valor 
prudencial. Porém, qual dessas teorias tem o ponto da 
separabilidade? Em outros termos, qual delas de fato garante a 
separabilidade? 

 
Levando a separabilidade dos indivíduos a sério:  

a implicações do libertarianismo e para onde devemos nos 
mover 

 
Ao que parece, a tese libertarianistas é a que considera 

a separabilidade seriamente – ela tem o ponto mais forte, pelo 
menos -, porque os indivíduos teriam sua propriedade moral 
relevante protegida da interferência externa e daria a eles a 
reivindicação legítima para que seus bens, por exemplo, não 
fossem “tomados” para beneficiar terceiros, vedando como 
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legítima qualquer reivindicação sobre o que está na esfera de 
um indivíduo. Assim, tanto a tese de Rawls (ou igualistarismo 
liberal, como um todo), quanto o utilitarismo liberal, ferem a 
separabilidade nesses termos, ou seja, ambas aceitam que há 
alguma reivindicação moral legítima de interferir na esfera 
individual – que podem ser colocadas sob a alcunha de 
“direitos”. Em suma, ao que parece, para o libertarianismo de 
Nozick, não há qualquer reivindicação moral para interferência 
na esfera individual para beneficiar terceiros7, para o 
liberalismo há alguma, pelo menos. A não existência de deveres 
positivos na tese libertarianistas parece sugerir que os 
indivíduos podem “se proteger” de qualquer reivindicação de 
terceiros que não estejam ancoradas em outros direitos. Mas, 
mesmo considerando que apenas direitos são concorrentes em 
termos de justificação, será plausível aceitar a ideia de Nozick?  

Para refletir sobre isso, tomemos o seguinte exemplo: 
Imaginemos uma sociedade libertarianista. Nela, o Estado tem 
apenas o dever de manter os direitos dos indivíduos, sendo 
vedado, por exemplo, a coerção para manter programas sociais. 
Também é proibido ao Estado comportar-se como agente 
econômico, por exemplo. Além disso, nenhum indivíduo tem o 
“dever positivo” de beneficiar quem quer que seja. Porém, 
suponham que haja uma grande disparidade entre os mais 
favorecidos e os menos favorecidos. Dentro dessa sociedade, 
João não consegue, por contingências além de seu controle, o 
mínimo para sobreviver e, portanto, para se autopreservar. 
Então, João, por muito azar, não é capaz vender sua força de 
trabalho, ou talentos, ou produtos que venha a conseguir ter 
acesso e, por tal razão, fica impossibilitado de manter uma 

                                                            
7 Não há qualquer dever positivo de beneficiar terceiros e, 
portanto, não haveria qualquer portador de direitos que 
reivindique tais benefícios. Obviamente que Nozick pensa que 
há alguma reivindicação legítima para barrar as ações de 
terceiros, os direitos. 
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nutrição adequada ou acessar o sistema privado de saúde. Em 
suma, não consegue satisfazer necessidades básicas 
importantes para a manutenção de sua vida. Por outro lado, há 
um conjunto de indivíduos com muitos bens supérfluos que não 
estão dispostos a compartilha-los de seus bens de modo 
voluntário em favor dos menos favorecidos. Como nosso 
querido e azarado amigo João não sustenta, por conta própria, a 
sua sobrevivência graças às contingências além do seu controle 
e, sendo único modo de manter a sua vida (ou seja, não correr 
risco de morte por causas facilmente evitáveis) usufruir dos 
bens supérfluos dos mais favorecidos, não estaríamos violando 
o direito à vida de João ao impedirmos que ele acesse tais bens 
supérfluos que são essenciais para que ele se mantenha vivo? 
(SANTOS, 2017, p. 230-231)  

O caso ilustra, ao que parece, um conflito entre o 
direito à propriedade e o direito à vida. Porém, mais do que 
isso, ele exemplifica um caso, no qual, para que o dano em João 
cesse e para que ele usufrua do direito à vida, que uma ação em 
favor dele deva ser tomada. Todavia, o libertarianista, agora, 
enfrenta uma posição difícil como defensor de uma 
separabilidade forte entre os indivíduos, qual seja: Se o Estado 
não está moralmente autorizado a coagir os mais favorecidos a 
beneficiar os menos favorecidos e, nem os primeiros estão 
dispostos a agirem de forma voluntária em favor dos segundos, 
então como se pode dentro da sociedade libertarianista não 
violar o direito à vida de João? Não estariam os mais favorecidos 
o condenando à morte (e, portanto, violando seu direito à vida) 
ao não o beneficiar, já que poderiam fazê-lo sem grandes 
sacrifícios? Então, não seriam os mais favorecidos moralmente 
responsáveis pelos possíveis danos irreversíveis sofridos por 
João? Supondo que o meu exemplo funcione, podemos nos 
perguntar, agora, se a sociedade resultante é desejável em 
algum sentido.  

Se a visão libertarianista nos levar a uma sociedade na 
qual uma parte da sociedade não consiga ter uma vida 
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minimamente decente, então não parece ser desejável 
assumirmos a separabilidade entre os indivíduos da forma mais 
forte. Repare em algo realmente interessante: se levarmos a 
ideia de separabilidade até as últimas consequências, podemos 
ter o resultado apontado acima com o exemplo do João, por 
outro lado se não a levarmos a sério o suficiente, podemos ter 
como resultado o exemplo do início do texto. 

A partir do que foi considerado até aqui podemos nos 
ocupar da pergunta título deste trabalho, afinal, será mesmo 
que tanto a teoria de Rawls quanto o utilitarismo estão sob a 
mesma crítica, qual seja, que ambas não respeitam a 
separabilidade entre os indivíduos? A resposta, conforme 
argumentei aqui, depende de como a ideia de separabilidade é 
abordada. Se a tomarmos de modo forte – como, penso, que os 
libertarianistas o fazem, tanto o igualitarismo liberal quanto o 
utilitarismo liberal não respeitam mesmo a separabilidade. 
Porém, como pretendi mostrar com o exemplo do João, é 
razoável aceitar que não respeitam, haja visto o resultado 
implausível da visão libertarianistas. Mas, o que ganharíamos 
com esta discussão caso a linha argumentativa aqui tenha 
algum sucesso? 

No mínimo, deveríamos ficar atentos com as ideias 
envolvidas sob o conceito de “separabilidade entre os 
indivíduos”. Adicionalmente, poderíamos nos mover para 
teorias concorrentes à teoria libertarianista, como o 
igualistarismo liberal de Rawls e mesmo alguma forma do 
utilitarismo liberal que não implicassem em sociedades 
indesejáveis como as dos dois exemplos deste trabalho. Ao que 
parece, não seria desejável levarmos a separabilidade dos 
indivíduos tão a sério. Parece ser mais plausível considerarmos 
a ideia de que os indivíduos devem permanecer separados, mas 
disputarmos os critérios para interferências legítimas – o que é 
um dos maiores problemas da filosofia política.  
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Conclusão 
 
Neste trabalho, pretendi abarcar o problema da 

separabilidade entre os indivíduos ou, em outros termos, a 
inviolabilidade da esfera individual. Para tanto, considerei uma 
caracterização abstrata e um tanto quanto vaga do que seria 
separabilidade entre os indivíduos. Depois, apresentei 
evidências de que o utilitarismo liberal de Mill, o igualitarismo 
liberal de Rawls e o libertarianismo de Nozick estão 
comprometidos com a ideia de separabilidade entre os 
indivíduos – pelo menos, na forma mais abstrata como definida. 
A seguir, argumentei que a teoria nozickiana é que assume a 
ideia de separabilidade entre os indivíduos do modo mais forte, 
principalmente pelo fato de negar que há deveres positivos. 
Utilizando um exemplo, argumentei que a visão forte do 
libertarianismo de Nozick parece nos levar a conclusões 
implausíveis acerca da sociedade. Assim, conclui que, (i) nos 
termos libertarianistas nozickianos, tanto o igualitarismo liberal 
de Rawls, quanto o utilitarismo liberal de Mill, não respeitam 
de fato a separabilidade entre os indivíduos; (ii) que não parece 
desejável que conceber a separabilidade entre os indivíduos em 
termos libertarianistas, haja visto que há uma possibilidade de 
termos uma sociedade resultante péssima, pelo menos, 
intuitivamente e; (iii) aventei que deveríamos nos comprometer 
com a ideia de separabilidade entre os indivíduos, mas não do 
modo mais forte e, disputarmos a legitimidade da intervenção 
na esfera individual – um dos principais problemas discutidos 
na Filosofia Política. 
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Introdução 
 
Embora Kant não se ocupe de forma ostensiva com o 

tema da imputabilidade e responsabilidade moral, aventuro-
me a afirmar que toda a sua reflexão moral gira em torno desta 
questão. Kant chega a afirmar nos Progressos da Metafísica que 
“a fonte da filosofia crítica é a moral, em vista da 
imputabilidade das ações” (KANT, FM AA 20: 335). Essa 
afirmação não deve nos surpreender, pois, já na Crítica da Razão 
Pura, Kant declara que é a partir da ideia transcendental da 
liberdade que se constitui o “conteúdo da espontaneidade 
absoluta da ação como fundamento próprio da imputabilidade 
da mesma” (KANT, KrV B 476). São impressionantes as 
numerosas ocorrências do verbo imputar (zurechnen), de 
imputação (Zurechnung) e de imputabilidade 
(Zurechnungsfähigkeit). Fazendo um levantamento manual, 
podemos encontrar, nas páginas da I parte da Religião, 17 
ocorrências desses termos.  

É interessante que as ocorrências se situam em 
contextos muito significativos. Por exemplo, em Religião AA 06: 

                                                            
1 Esse capítulo foi publicado originalmente na forma de artigo 
com título “Mal radical e psicologia moral em Kant segundo 
John Rawls”, na revista Ethic@ (UFSC), v. 12, p. 101-111, 2013. 
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32, Kant equipara o “moralmente mau” ao “imputavelmente” 
mau. Em outra passagem, podemos ler: o “fundamento 
subjetivo [do uso da liberdade em geral] deve [...] sempre ser 
um actus da liberdade (pois de outro modo o uso ou abuso do 
arbítrio do homem, no tocante à lei moral, não se lhe poderia 
imputar, e o bem ou o mal chamar-se nele moral)” (KANT, RGV 
AA 06: 21). Segundo Kant,  a lei moral “nos torna conscientes 
da independência de nosso arbítrio quanto à determinação por 
todos os outros motivos impulsores (da nossa liberdade) e, 
deste modo, ao mesmo tempo da imputabilidade 
(Zurechnungsfähigkeit) de todas as ações” (KANT, RGV AA 06: 
26n). Outra citação, a meu ver, expressiva: “O que o homem em 
sentido moral é ou deve chegar a ser, bom ou mau, deve ele 
próprio fazê-lo ou tê-lo feito. Uma ou outra coisa tem de ser 
efeito do seu livre arbítrio; pois de outro modo não lhe poderia 
ser imputada (zugerechnet werden), por consequência, não 
poderia ser nem bom nem mau moralmente” (KANT, RGV AA 
06: 44). 

É claro que alguém poderia rapidamente objetar que o 
alcance desse fato, isto é, de um considerável número de 
ocorrências de um conjunto de termos, não tem qualquer força 
demonstrativa. Julgo, contudo, que essas ocorrências não são 
aleatórias. A meu ver, elas sinalizam uma clara preocupação de 
Kant em tentar, na Religião, ajustar a sua filosofia moral de 
modo a que ela possa convincentemente explicar a 
imputabilidade das ações imorais. Conforme tento mostrar nas 
linhas que seguem, John Rawls viu bem esse ponto ao analisar, 
em suas aulas sobre História da Filosofia Moral, o conceito 
kantiano de mal radical. 

 
 

A leitura de Rawls sobre responsabilidade moral em Kant 
 
Antes de apresentar minha análise da leitura de Rawls 

sobre responsabilidade moral em Kant, é oportuno esclarecer 
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minha compreensão, nesse texto, dos conceitos de 
imputabilidade e responsabilidade moral. Assumo a 
compreensão de Kant, que pode ser encontrada na Metafisica dos 
Costumes, segundo a qual a imputação é um” juízo por meio do 
qual alguém é considerado autor (causa libera) de uma ação 
(KANT, MS AA 06: 227). A imputabilidade poderia ser 
considerada, assim, como a qualidade das ações cujos autores 
são seres livres. Já o termo reponsabilidade pode ser entendido 
- singelamente - como a capacidade que uma pessoa tem de 
responder por suas ações. A meu ver, a compreensão desses 
conceitos assim delineada não prejudica a tentativa de entender 
a tese de Kant. Antes pelo contrário, acredito que seja essa 
compreensão geral perfeitamente convergente com as 
preocupações de Kant e também de Rawls. Assumo, pois, o 
entendimento de que, para Kant, você é capaz de responder por 
seus atos se agiu livremente. E você age livremente se faz a 
escolha de acolher ou não, na máxima de seu arbítrio, a lei 
moral como móbil da ação. Como veremos, esse pensamento 
sobre liberdade é obtido da I parte da Religião nos limites da 
simples razão. Tentarei mostrar, aplaudindo Rawls por estar 
muito próximo dessa mesma leitura, que somente na Religião 
encontramos, ao menos pela primeira vez, uma clarificação de 
Kant da liberdade (para o bem e para o mal) e, por 
consequência, da noção de reponsabilidade moral. 

Nas Lectures on the History of Moral Philosophy2, Rawls 
sustenta a interpretação de que Kant teria se comprometido, 
sobretudo na Fundamentação da Metafisica dos costumes, com o 
que ele chama, tendo Agostinho como inspiração, de 
“psicologia moral maniqueísta”. Esse flerte inicial acabaria, 

                                                            
2 As páginas indicadas dos textos de Rawls serão feitas da 
seguinte forma: primeiro, a página da edição inglesa, em 
seguida a página da tradução usada. Quando eu julgar 
necessário não seguir a tradução referida ao final, farei 
advertência expressa.  
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porém, sendo abandonado, na Religião, em favor de uma 
“psicologia moral agostiniana”. Segundo Rawls, a teoria do mal 
radical apresentada na Religião vincula-se ao que se pode 
denominar de “psicologia moral agostiniana”, uma vez que a 
característica distintiva de tal psicologia consistiria em atribuir 
exclusivamente à liberdade do arbítrio a fonte do mal moral. 
Essa psicologia repeliria a ideia de que o mal teria como causa 
nossa natureza desiderativa ou, até mesmo, social (cf. RAWLS, 
2000, p. 294/ 2005, p. 337).  

Com respeito à psicologia moral maniqueísta, Rawls 
acredita que sua “ideia básica [...] consiste em que temos dois 
eus: um deles é o eu bom, que temos enquanto inteligências 
pertencentes ao mundo inteligível; o outro é o eu mau, que 
temos enquanto seres naturais pertencentes ao mundo 
sensível” (RAWLS, 2000, p. 303/ 2005, p. 348). Rawls 
corretamente assinala as dificuldades que, de imediato, 
emergem a partir da psicologia moral maniqueísta, 
nomeadamente a relacionada à teoria do mal moral em geral e, 
correspondentemente, à compreensão da responsabilidade 
moral. 

A leitura de Rawls, acima resumida, me parece em 
seus aspectos mais gerais, procedente. É claro que o tema do 
comprometimento dos juízos de responsabilidade, moral tendo 
em vista uma possível identificação entre ação livre e ação 
moral, não é um ponto original na interpretação que Rawls faz 
da filosofia moral de Kant. Pode-se citar, entre vários 
comentaristas, Ferdinand Alquie (ALQUIE, 2005, p. 96), Ralph 
Walker (WALKER, 1982, p. 147 e 1989, p. 16) e Hud Hudson 
(HUDSON, 1991, p. 176-179) que já apontavam para essa 
dificuldade. Divirjo, porém, de certas considerações que Rawls 
faz sobre o mundo inteligível e o mundo sensível, 
especialmente sobre sua possível inoperância, ou abandono 
dessa distinção na Religião. Também penso que a leitura de 
Rawls se ressente da ausência de um apelo a recursos 
conceituais internos à Fundamentação da metafísica dos costumes 
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autenticadores da presença, nessa obra, da psicologia moral 
agostiniana. Porém, como se verá, concordo mais do que 
discordo da leitura de Rawls acerca da relação entre o mal 
radical e imputação moral em Kant. 

Pode-se afirmar que, ao fazer uso da expressão 
“psicologia moral agostiniana”, Rawls apenas chama a atenção, 
com outro nome, para a “tese da incorporação”, expressão 
tornada célebre a partir de Allison3.  

De fato, Rawls ao se pronunciar sobre psicologia moral 
agostiniana afirma:  

 
Ora, um traço essencial da psicologia moral 
agostiniana na Religião é que as falhas morais de 
todos os tipos, desde as falhas menores da 
fragilidade e da impureza4 aos piores extremos da 
malevolência e perversidade dos quais somos 
capazes devem todas surgir, não dos desejos da 
nossa natureza física e social, mas unicamente do 
exercício da nossa livre faculdade de escolha (Rel I 
6:29-32 [23-27]. E por esse exercício nos mantemos 
plenamente responsáveis. (RAWLS, 2000, p. 
294/2005, p. 337). 

 

                                                            
3 Esse parece um ponto incontroverso, ou majoritariamente 
aceito pelos comentaristas de Kant. 
4 A tradutora das Lectures on the History of Moral Philosophy, Ana 
Aguiar Cotrim, verteu impurity para impudicícia. Prefiro 
impureza. A palavra alemã usada por Kant é Unlauterkeit 
(KANT, RGV AA 06: 30), que pode significar tanto impureza, 
como deslealdade ou desonestidade. Kant acrescenta duas 
palavras latinas entre parentes à frente de Unlauterkeit, a saber, 
impuritas e improbitas. (KANT, RGV AA 06: 30). 
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E na sequência da citação acima, Rawls oferece como 
abono justamente a conhecida passagem da Religião em que 
Kant afirma:  

 
a liberdade do arbítrio tem a qualidade 
inteiramente peculiar de ele não poder ser 
determinado a uma ação por móbil algum a não ser 
apenas enquanto o homem o admitiu na sua 
máxima (in seine Máxime aufgenommen hat) (o 
transformou para si em regra universal de acordo 
com a qual se quer comportar); só assim é que um 
móbil seja ele qual for, pode subsistir juntamente 
com a absoluta espontaneidade do arbítrio (a 
liberdade) (KANT, RGV AA 06: 29-30). 

 
Essa é precisamente a passagem da Religião que Allison 

usa em apoio à sua etiqueta “tese da incorporação”. De acordo 
com Allison, na Religião encontramos a mais completa e mais 
importante explicação de Kant de sua concepção de 
espontaneidade prática (1990: 39). Allison afirma que tal 
pretensão de Kant, em Religião AA 06: 23, pode ser nomeada de 
tese da incorporação (Incorporation Thesis). De acordo com tal 
tese fica  

 
claro que para Kant uma inclinação ou desejo por si 
mesmo não constitui uma razão para agir. Uma 
inclinação pode se tornar uma razão para agir 
apenas com referência a uma regra ou princípio de 
ação, que dita que devemos perseguir a satisfação 
desta inclinação ou desejo. Além disso, [...] a 
própria adoção de tal regra não pode ser 
considerada como uma consequência causal do 
desejo ou, mais exatamente, de ser um estado de 
desejo. Ao contrário, ela tem de ser concebida como 
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um ato de espontaneidade por parte do agente” 
(ALLISON, 1990, p. 40). 

 
Com respeito à psicologia moral maniqueísta – como 

visto antes - Rawls entende que sua ideia básica “consiste em 
que temos dois eus: um deles é o eu bom, que temos enquanto 
inteligências pertencentes ao mundo inteligível; o outro é o eu 
mau, que temos enquanto seres naturais pertencentes ao 
mundo sensível” (RAWLS, 2000, p. 303). É preciso salientar que 
Rawls não afirma que Kant tenha sustentado a psicologia moral 
maniqueísta. Rawls sequer pensa que Kant teria assumido para 
si mesmo tal visão. Portanto, Rawls não se compromete nem 
com uma inculpação textual da psicologia moral maniqueísta a 
Kant, nem como uma interpretação de que Kant poderia tê-la 
assumido para si mesmo. Na verdade, para Rawls, a doutrina 
explícita de Kant é a psicologia moral agostiniana. 

 
Ao discutir o que denominarei a psicologia moral 
maniqueísta, não afirmo que Kant tenha em algum 
momento sustentado uma tal visão, ou mesmo que 
a tenha formulado claramente para si mesmo. Dou 
esse nome a sua tendência de dizer certas coisas e 
expressá-las de uma maneira e com um tom que, 
uma vez que nos concentramos nelas, surgem uma 
certa psicologia moral. A razão para discuti-la 
reside em que ela explicita um desenvolvimento do 
pensamento de Kant na Religião, ou ao menos uma 
articulação mais nítida de sua visão, já que ele se 
encarregou de considerar a religião com alguma 
minúcia. Na medida em que o fez, pois, com seu 
histórico pietista, sua psicologia moral tinha que ser 
agostiniana e não maniqueísta. A maneira e o tom 
da tendência maniqueísta estão frequentemente 
presentes, mas a doutrina explícita é a agostiniana 
(RAWLS, 2000, p. 303/2004, p.347). 
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Com base nessa passagem, é admissível afirmar que, 

quando Kant teve de pensar articuladamente liberdade, 
moralidade e imputação, ele apresentou uma posição 
agostiniana. Nesse ponto, estou de acordo com Rawls. Acontece 
que algumas vezes Kant está apenas tentando elucidar o 
sentido de liberdade e o que ele diz a esse respeito compromete 
os juízos de imputação, seja obscurecendo o seu sentido, seja 
deixando esses juízos aparentemente embargados face à 
possível presença subjacente de uma psicologia moral 
maniqueísta. 

E essa presença, ainda que apenas implícita, da 
psicologia moral maniqueísta produz evidentes dificuldades 
quando se toma em consideração a necessidade de explicar e 
justificar nossos juízos ordinários de imputabilidade moral. 
Com razão, Rawls assinala:   

 
Pois, como membros do mundo inteligível, 
devemos ver a todos nós como seres que não têm 
outra escolha senão agir segundo a lei moral (não 
temos senão essa predisposição), ao passo que, 
como membros do mundo natural, devemos ver a 
todos nós como seres que não tem outra escolha 
senão buscar a própria felicidade. Se percebêssemos 
a nós mesmos dessa maneira a partir do ponto de 
vista prático, pareceria impossível pensar a nós 
mesmos como igualmente responsáveis. (RAWLS, 
2000, p. 304-305/ 2004, p. 349). 

 
Realmente, se pensarmos que causalidade natural e 

heteronomia são conceitos coextensivos, assim como seriam 
coextensivos os conceitos de liberdade e autonomia, poderemos 
facilmente cair numa concepção demasiado esquemática e 
simplista. Desse modo, Kant estaria assimilando a heteronomia 
da vontade ao arbitrium brutum tal como definido a partir da 
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Crítica da Razão Pura (KANT B 562 e B 830). Ora, isso é 
insustentável se Kant quer manter a ideia de que os seres 
humanos não são patologicamente necessitados, mas apenas 
patologicamente afetados. Embora a possibilidade de afecção 
por móbiles sensíveis seja uma condição necessária para se 
entender o arbítrio humano, ela não é uma condição suficiente. 
Em outras palavras, a posição de Rawls acerca da psicologia 
moral maniqueísta poderia ser entendida assim: não há o que 
imputar se só é livre quem age moralmente. No domínio da 
liberdade só existiriam ações dignas de louvor. No domínio da 
natureza, encontrar-se-iam ações reprováveis, mas não se 
poderia legitimamente censurar os agentes, uma vez que esses 
não seriam livres. Por certo, Kant julgaria tal compreensão 
insustentável. Contudo, a questão aqui diz respeito ao seu texto 
– esse me parece ser o ponto de Rawls, isto é, à carência de 
esclarecimento sobre com qual psicologia moral Kant estaria 
realmente comprometido. 

Acredito que Rawls está certo em interpretar que a 
Religião representa um desenvolvimento do pensamento moral 
de Kant (cf. RAWLS, 2000, p.303/2005, p.347).  Com efeito, na 
Religião Kant admite expressamente a possibilidade de uma 
decisão inteligível pelo mal. Com a doutrina do “mal radical” 
(radikales Böse), se afirma claramente que o homem que se afasta 
da lei moral, adotando como princípio de sua máxima o amor-
próprio, é livre (KANT, RGV AA 06: 29, 31, 36). Assim, é lícito 
pensar que a clara admissão da possibilidade de uma decisão 
inteligível pelo mal sugere ter Kant reconhecido certa 
insuficiência quanto ao tratamento desta questão nas obras 
anteriores, especialmente Fundamentação e Crítica da Razão 
Prática. Nesse sentido, julgo procedente a posição de Silber, de 
acordo com a qual a Religião “enriquece num grau 
surpreendente nossa concepção de liberdade e volição, do bem 
e do mal e da natureza da responsabilidade” (SILBER, 1960, p. 
cxxxiv). 
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Se confrontarmos a recusa de Kant, na Religião, da 
sensibilidade como fundamento do mal, com passagens da III 
seção da Fundamentação (KANT, GMS AA 04: 446-447 e GMS 
AA 04: 452), poderemos perceber uma diferença significativa. 
Na Fundamentação Ak 446-447 e Ak 452 Kant compreende a 
heteronomia da vontade dentro da legalidade natural. Em Ak 
446 se lê que "a necessidade natural era uma heteronomia das 
causas eficientes" (KANT, GMS AA 04: 446) e em Ak 452 Kant 
entende a heteronomia como se ela significasse a submissão de 
todas as ações do homem como ser sensível às leis naturais 
(KANT, GMS AA 04: 452). Ora, se se aceita que ou a causalidade 
é natural ou é causalidade segundo leis morais (imutáveis), só 
sendo possível, portanto, necessidade natural ou autonomia, 
sucumbe-se ao problema da imputabilidade. Com efeito, desde 
que na natureza tudo ocorre, incluindo aí, obviamente, as ações 
humanas, segundo uma conexão causal em que um efeito “Y” é 
resultado necessário de uma causa “X”, a qual por sua vez 
depende de outra causa, não se pode tomar tal modelo de 
causalidade como base para a imputação moral. O problema é 
que aí os eventos não são iniciados espontaneamente, mas são 
necessários desdobramentos, em última instância, físicos. Logo, 
inexistindo a possibilidade de se conceber um agente atuando 
livremente, a natureza não pode servir como recurso a quem se 
interessa pela responsabilidade moral. Restam, assim, os 
processos causais por liberdade. Mas, tendo em vista o modo 
como Kant parece entender a liberdade no §2 da III seção da 
Fundamentação (KANT, GMS AA 04: 446-447), aí também não se 
pode imputar. De fato, ao pretender esclarecer o conceito 
positivo de liberdade, Kant, no início da III seção, sustenta que 
se "a vontade é, em todas as ações, uma lei para si mesma” 
(KANT, GMS AA 04: 446) então a vontade é livre. Logo, uma 
vontade livre é uma vontade autônoma. Isso quer dizer que ela, 
sendo lei para si mesma, não adota senão uma máxima que 
pode “ter-se a si mesma por objeto como lei universal. Isto, 
porém, é precisamente a fórmula do imperativo categórico e o 
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princípio da moralidade; assim pois, vontade livre e vontade 
submetida a leis morais são uma e a mesma coisa” (KANT, GMS 
AA 04: 446-447).  Dessa forma, Kant se expõe facilmente a 
seguinte crítica: dado que uma vontade livre implica 
necessariamente o cumprimento da lei moral, alguém que não 
segue a lei moral possui uma vontade não livre e, assim, não 
poderia ser lhe imputada a responsabilidade por uma ação 
contrária à moralidade. 

 
 

A tese kantiana dos dois mundos 
 
Dito isso, passarei a abordar, ainda que rapidamente, 

a tese kantiana dos dois mundos e sua relação com a noção de 
responsabilidade moral, pensada por Rawls a partir da 
psicologia moral agostiniana. Em suas Preleções sobre história da 
filosofia moral, Rawls dá a impressão de abandonar a distinção 
entre mundo sensível e mundo inteligível. 

 
Não há mais [AP: com a psicologia moral 
agostiniana] um dualismo entre um eu bom e um 
eu mau – dois eus, cada um dotado de uma única 
predisposição, e ambas as predisposições 
propensas a se chocar uma com a outra –, mas um 
único eu com três predisposições, sendo todas elas 
disposições para o bem (RAWLS, 2000, p. 305/ 2005, 
p. 350).  

 
Rawls está se referindo à sua ideia de que um dos eus 

assumido pela psicologia moral maniqueísta é constituído pelas 
predisposições à animalidade e humanidade, as quais podem 
ser reduzidas ou consideradas “paralelas” à predisposição ao 
amor de si mesmo (RAWLS, 2000, p. 304 /2005, p. 348). Já o 
outro eu, o eu bom, é dotado apenas da predisposição 
(predisposition) à personalidade (RAWLS, 2000, p. 304 /2005, p. 
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348). Quer dizer, Rawls interpreta a psicologia moral 
maniqueísta, potencialmente presente na Fundamentação, com 
recursos conceituais da primeira parte da Religião. Até aí, não 
vejo razões substantivas para discordar de Rawls. O que, a meu 
ver, é uma falha na leitura de Rawls é a sugestão de abandono 
da distinção entre mundo sensível e mundo inteligível5, uma 
vez assumida a psicologia moral agostiniana. Acredito que a 
psicologia moral agostiniana pode até envolver uma melhor 
qualificação do alcance moral da distinção entre os mundos 
sensível e inteligível, mas não o seu simples abandono. 
Colocada de modo irrestrito e não qualificada é improcedente a 
afirmativa de que a psicologia moral agostiniana abandonaria 
o dualismo entre os eus. Certamente não cabe mais flertar com 
um dualismo maniqueísta, mas permanece um dualismo, o 
dualismo entre eu natural e eu livre, o dualismo entre mundo 
sensível e inteligível, ou simplesmente entre necessidade 
natural e liberdade, crucial para se entender o mal radical.  Na 
minha opinião, Rawls deveria ter deixado claro que a teoria dos 
dois mundos, não obstante tenha sido evocada por ele a partir 
da III seção da Fundamentação a fim de criticar a psicologia 
moral maniqueísta, pode ser interpretada não como base para 
oposição entre eu mau natural e eu bom moral, mas como uma 
base metafísica para entendermos o contraste entre um eu 
natural e um eu livre, isto é, entre um eu submetido a leis 
naturais, nem bom nem mau, e um eu sob a lei moral, podendo 
ser bom ou mau na medida em que seu arbítrio escolhe 
inteligivelmente acolher ou não a lei moral como móbil da ação. 
A distinção permanece, pois ela é crucial justamente para 
sustentar a psicologia moral agostiniana. Essa omissão ou 

                                                            
5 Vale a advertência de que estou, aqui, julgando Rawls como 
leitor de Kant, não como filosofo que propõe uma intepretação 
kantiana de sua filosofia política, tal como encontramos no § 40 
de Uma Teoria da Justiça (RAWLS, 2008, p. 311-320). 
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descuido me parece uma grave deficiência na leitura do mal 
radical empreendida por Rawls.  

 
 

A psicologia moral agostiniana na Fundamentação 
 
Acredito já ter apresentado os elementos suficientes 

para poder consignar sem precipitação, nas próximas linhas, 
minha apreciação geral da leitura ralwsiana acerca da 
reponsabilidade moral em Kant. Antes de tudo, cabe notar que 
já na Fundamentação é possível encontrar recursos conceituais 
que permitem constatar a presença da psicologia moral 
agostiniana. Ora, Rawls não faz a tentativa de utilizar recursos 
conceituais internos à Fundamentação para pensar uma possível 
psicologia moral agostiniana na obra de 1785. Contudo, como 
já observado, Rawls não está comprometido com a tese forte de 
que há uma clara ausência da psicologia moral agostiniana da 
Fundamentação. Assim, o meu ponto, aqui, será apenas 
mencionar algo ausente na análise de Rawls. Basicamente duas 
passagens da Fundamentação podem ser convocadas para se 
defender a ideia de uma psicologia moral agostiniana (KANT, 
GMS AA 04: 412-413 e GMS AA 04: 441). No início do §12 da II 
seção da Fundamentação, em que Kant faz uma espécie de 
introdução aos imperativos, se lê a conhecida passagem: 

 
Tudo na natureza age segundo leis. Só um ser 
racional tem a capacidade de agir segundo a 
representação das leis, isto é, segundo princípios, 
ou: só ele tem uma vontade. Como para derivar as 
ações das leis é necessária a razão, a vontade não é 
outra coisa senão razão prática (KANT, GMS AA 04: 
412-413).  

 
É possível perceber, com base nesse trecho, a posição 

sempre clara de Kant acerca da legalidade da natureza, isto é, 
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de que todo fenômeno está submetido à necessidade das leis da 
natureza. Na natureza tudo ocorre segundo uma regularidade 
estritamente determinada. Ademais, a citação mostra – e é isso 
o que mais interessa aqui – que, não obstante a determinação 
necessária do que ocorre na natureza, a peculiaridade de um ser 
racional permite-nos ir além do necessitarismo do nach Gesetzen 
(segundo leis). É possível conceber um “agir segundo a 
representação das leis” (nach der Vorstellung der Gesetze), o que 
significa pensar em uma capacidade de agir segundo princípios 
(nach Prinzipen). Concebido isso, pode-se nomear tal capacidade 
de vontade (Wille), atribuindo-a exclusivamente a um ser 
racional. Assumo aqui a interpretação segundo a qual 
“representação das leis” não significa representação exclusiva 
de leis morais (Cf. também em PATON, 1970, p. 82 e ALLISON, 
1990, p. 86).  

Para tornar mais claro meu pensamento a respeito 
desse ponto, vale a pena fazer algumas observações sobre a 
noção de heteronomia. Em Fundamentação II, a heteronomia 
significa uma vontade cuja lei não é por si mesma dada, mas 
sim é dada pelo objeto por meio de sua relação com a vontade. 
Segundo Kant, esta “relação, quer assente na inclinação, quer 
em representações da razão, só pode tornar possíveis 
imperativos hipotéticos” (KANT, GMS AA 04: 441). Aqui 
interessa reter que uma vontade heterônoma segue uma lei 
dada por um objeto mediante a relação entre esse e a vontade, 
relação baseada ou na inclinação ou em representações da 
razão. Ora, uma inclinação (Neigung) é “dependência em que a 
faculdade de desejar está em face das sensações” (KANT, GMS 
AA 04: 441, n.). Esta dependência não pode querer dizer que a 
faculdade de desejar seja patologicamente necessitada. É 
melhor compreender essa dependência no sentido em que Kant 
fala, na mesma passagem citada, de uma vontade dependente, 
a qual tem o significado de uma vontade “que não é por si 
mesma em todo o tempo conforme à razão”, diferentemente de 
uma vontade divina. Desse modo, pode-se conceber a relação 
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entre vontade e inclinação sem retirarmos a espontaneidade da 
primeira. Se isso é razoável com respeito ao conceito de 
inclinação, muito mais tranquila é a situação da noção de 
“representação da razão”. É suficiente, neste caso, reportar-se 
ao que foi dito atrás sobre o §12 da II seção. Dessa forma, a 
heteronomia da vontade também comporta liberdade. Decerto 
tal conclusão colide com o início da III seção da Fundamentação. 
Porém, julgo-a mais consistente, tendo em vista as dificuldades 
que a tese da sinonímia apresenta.  

 
 

Considerações finais 
 
Nutro a esperança de ter conseguido mostrar, ao longo 

desse texto, a pertinência, em linhas gerais, da leitura de Rawls 
acerca da psicologia moral em Kant em seus traços mais 
amplos. Minha divergência resultou mais local que global. 
Tentei indicar que não é merecedora de acolhimento a possível 
inoperância, ou abandono da distinção entre mundo sensível e 
mundo inteligível na Religião. Rawls também poderia ter se 
servido de elementos conceituais endógenos à Fundamentação 
para destacar a presença latente, nessa obra, da psicologia 
moral agostiniana.  
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Introdução 
 

Este artigo examina a recepção da obra A Teoria da 
Justiça de John Rawls no debate sobre a consideração moral dos 
animais não humanos1. Dada a aparente exclusão dos animais 
da esfera da justiça nessa teoria, serão examinadas as possíveis 
interpretações sobre a personalidade moral rawlsiana, bem 
como aventados os limites desse marco teórico quando se trata 
do especismo, o preconceito em razão da espécie.  

Demonstrando de que modo a teoria rawlsiana foi 
desafiada e adaptada, o objetivo do artigo é apresentar um 
panorama da teorização política em relação aos animais. Por 
um lado, é possível aceitar que os animais não podem ser 
beneficiários dos princípios de justiça e, a partir disso, explorar 
o que Rawls almejou expressar ao incluí-los como parte de um 
domínio moral mais amplo. Por outro lado, a teoria rawlsiana 
pode ser adaptada para permitir que os animais sejam incluídos 
como destinatários da justiça, seja pela emenda do véu da 

                                                            
1 “Animais não humanos” doravante serão nominados apenas 
como “animais”, evitando-se a repetição do termo explicativo.  
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ignorância para tornar a espécie um fator desconhecido, junto 
ao gênero, a raça e situação social, seja negando que os animais 
não contribuem para a relação cooperativa da sociedade.  

Defendo, neste artigo, que embora ambas as 
perspectivas sejam viáveis enquanto interpretações críticas do 
arcabouço teórico de Rawls, são também passíveis de fundados 
questionamentos como os apresentados por Garner (2005, 
2013), que busca uma teoria de justiça fora do contratualismo 
de modo a integrar não somente os animais, mas também os 
humanos “não paradigmáticos” e as “futuras gerações”, que 
estariam excluídas da teoria rawlsiana2. Para tanto, elaboro um 
panorama dos referenciais a partir dos quais é possível abordar 
a questão dos animais na teoria rawlsiana, identificando suas 
contribuições e limitações e, por conseguinte, propondo uma 
reflexão sobre o contratualismo enquanto teoria de justiça.    

 
 

A recepção da teoria rawlsiana pelos teóricos animalistas 
 
Após a publicação de A Teoria da Justiça, em 1971, 

muito do debate sobre os animais no pensamento contratualista 
centrou-se na teoria rawlsiana. A exclusão dos animais da 
esfera da justiça nessa teoria levou vários estudiosos a 
revisitarem essa posição. Os teóricos animalistas Peter Singer 
(2018) e Tom Regan (2004), por exemplo, rejeitaram o critério da 
personalidade moral rawlsiana, enfatizando os limites da teoria 

                                                            
2 Alguns teóricos animalistas preferem usar "argumento das 
capacidades comuns" ou "argumento da sobreposição de 
espécies" em vez de “argumento dos casos marginais", a 
exemplo de Crary que considera ofensivo descrever pessoas 
mentalmente limitadas como seres humanos "marginais", pois 
o termo pode carregar uma conotação pejorativa, levando a 
ideia de algo excluído, ou de um ser humano inadequado (cf. 
CRARY, 2007, p. 251). 
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quando se trata do preconceito em razão da espécie. Martha 
Nussbaum (2013), por sua vez, sugere adicionar o elemento da 
culpa à compaixão destinada aos animais na teoria rawlsiana. 

Assim, apesar da relutância de Rawls em incluir 
animais como destinatários da justiça, muitos autores 
dedicaram-se a avaliar de que modo sua teoria política 
contratualista poderia ser utilizada para defender os interesses 
dos animais, a exemplo também de Richards (1971) e Van de 
Veer (1979). Mais recentemente, outros estudiosos renovaram o 
interesse por Rawls como fonte de recursos para a proteção 
animal, sustentando que uma versão revisada do 
contratualismo representaria o meio mais promissor de teorizar 
a proteção dos animais, como Filice (2006), Abbey (2007), 
Coeckelbergh (2009) e Rowlands (2009). Nessa perspectiva, 
investigarei de que modo a teoria rawlsiana foi revisitada e 
desenvolvida, investigando de que modo as adaptações 
propostas são viáveis e coerentes com as demais proposições do 
filósofo. 

Sabe-se que a principal característica da abordagem 
contratualista é a postulação de uma arena em que indivíduos 
racionais decidem quais princípios de justiça ou moralidade 
podem aceitar. Tais teorias, portanto, estão comprometidas com 
a ideia de que princípios legítimos (de justiça e moralidade) são 
aqueles que são (ou seriam) acordados por indivíduos racionais 
em circunstâncias apropriadas. Sendo assim, os princípios 
legítimos são o resultado de um acordo. É assumido pelos 
teóricos contratualistas que os animais, por não poderem ser 
partes do acordo, não podem ser protegidos diretamente por 
ele (cf. CARRUTHERS, 1992, p. 98; SANDOE; CHRISTIANSEN, 
2008, p. 19). Rawls, nessa mesma perspectiva, exclui os animais 
de sua teoria da justiça por dois motivos. 

O primeiro é que, como a sociedade é considerada "um 
empreendimento cooperativo para vantagem mútua" (RAWLS, 
1971, p. 4), para que alguém se beneficie dos esforços coletivos 
realizados pela sociedade deve ser capaz de fornecer algo em 
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troca3. Dado que os animais não contribuem para a sociedade, 
pelo menos não de modo convencional, eles não teriam o direito 
de receber justiça.  

Em segundo lugar, Rawls argumenta que apenas 
"pessoas morais" têm o direito de serem beneficiárias da justiça. 
Nesse sentido, a personalidade moral tem duas características: 
a) as pessoas morais são capazes de ter uma concepção de bem 
(plano de vida racional) (cf. RAWLS, 1971, p. 327); b) "são 
capazes de ter um sentido de justiça, um desejo efetivo de 
aplicar os princípios da justiça e agir com base nesses 
princípios, ao menos minimamente" (RAWLS, 1971, p. 505). 
Rawls, desse modo, não descarta proteger os animais de 
tratamento cruel. Contudo, para ele, assim como para muitos 
teóricos políticos liberais - essa preocupação pertence a uma 
arena moral mais ampla que não faz parte do reino da justiça.  

Quando sua teoria ainda estava em desenvolvimento, 
Rawls publicou The Sense of Justice (1963), artigo no qual afirma 
que “não decorre de uma pessoa não ter o dever de justiça [...] 
que ela pode ser tratada da maneira que desejar. Normalmente 
não pensamos que temos o dever de justiça para com os 
animais, mas é certamente errado ser cruel com eles” (RAWLS, 
1963, p. 302). Já em Teoria da Justiça (1971), Rawls escreve que é 
errado ser cruel com os animais e que “a capacidade para os 
sentimentos de prazer e dor e para as formas de vida das quais 
os animais são capazes impõem claramente deveres de 
compaixão e humanidade aos seus cuidados” (RAWLS, 1971, p. 
512). Ocorre que Rawls não esclareceu o que são esses “deveres 
de compaixão”. Nesse sentido, Garner defende que, como 
resultado da estrutura do contrato de Rawls, “há um 
desincentivo para os participantes darem qualquer 
consideração ao bem-estar dos animais” (GARNER, 2013, p. 24), 

                                                            
3 As obras citadas, cujas traduções não se encontravam 
disponíveis, foram por mim traduzidas. 
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pois eles sabem que serão humanos uma vez que o véu da 
ignorância seja levantado. 

Mas o que significa dizer que são questões de justiça, 
em vez de questões de compaixão e humanidade?  

 
 

Compaixão de tipo especial: considerações de Martha 
Nussbaum sobre a inclusão dos animais na esfera da justiça 

 
Em Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, 

pertencimento à espécie (2013), a filósofa Martha Nussbaum 
pondera acerca dos danos infligidos aos animais4:  

 
Analisar os danos que causamos aos animais em 
termos somente dos deveres de compaixão significa 
ofuscar a importante distinção entre a compaixão 
que devemos ter por um animal que morre de uma 
doença que não é culpa de ninguém e a reação que 
podemos ter diante dos sofrimentos de um animal 
que está sendo tratado cruelmente pelos humanos 
(NUSSBAUM, 2013, p. 413).  

 
Em outros termos, a compaixão implicaria que uma 

criatura está sofrendo e não é culpada por isso, mas não 
ensejaria a responsabilização de alguém por esse sofrimento. 

                                                            
4 A Teoria das Capacidades, desenvolvida por Martha 
Nussbaum, reconhece um amplo número de tipos de dignidade 
animal e as necessidades correspondentes para seu 
florescimento, produzindo normas de justiça entre espécies 
para criaturas de diferentes tipos. Desse modo, a referida teoria 
é sensível à variedade e “complexidade da vida dos animais e 
os seus esforços para florescerem e viverem de modo a não 
serem impedidos de realizarem aquilo que é de acordo com sua 
própria natureza” (OLIVEIRA, BERGANWER, 2017, p. 193). 
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Portanto, acrescentando o elemento da responsabilidade, no 
sentido de que os deveres de compaixão implicam que é errado 
causar sofrimento aos animais, então o sofrimento é causado 
por um ato ilícito. Logo, um dever de compaixão envolve o 
reconhecimento dessa ilegalidade e, por conseguinte, não seria 
apenas um dever de ter compaixão, mas um dever de abster-se, 
de inibir e de punir atos do tipo que causam o sofrimento que 
ocasionam a compaixão. 

Apesar de Rawls não esclarecer o que de fato considera 
que sejam os deveres de compaixão, Nussbaum acredita que o 
filósofo provavelmente faria essa adição. Com esteio nesse 
raciocínio, a filósofa defende que os animais suscitam questões 
de justiça. Logo, dizer que os maus-tratos aos animais são 
injustos significa que é errado tratá-los dessa forma e que eles 
têm um direito moral de não serem maltratados, pois isso é 
injusto para eles. A esfera da justiça, para Nussbaum, é a esfera 
dos direitos básicos, e o que normalmente se entende por ato 
injusto é a violação de um direito de tipo urgente. 

Pensar nos animais segundo uma concepção na qual 
eles são tomados como seres ativos que possuem um bem 
conduz, nessa perspectiva aristotélica adotada por Nussbaum, 
à noção de que eles têm o direito de perseguir esse bem. Nesse 
sentido, faltaria na explicação de Rawls "a noção do animal ele 
próprio como um agente e um sujeito, como uma criatura para 
a qual algo é devido, uma criatura que é ela mesma um fim" 
(NUSSBAUM, 2013, p. 414). Para Nussbaum, a compaixão 
sobrepõe-se ao sentido de justiça, e um compromisso com a 
justiça requer compaixão com seres que sofrem danos que os 
afastam de uma vida ativa em direção a um bem que lhes é 
próprio enquanto animais, bem como inconformismo em 
relação aos ofensores que infligem esse dano. Entretanto, "a 
compaixão, por si, é muito indeterminada para capturar nosso 
sentido do que está errado com o tratamento dos animais" 
(NUSSBAUM, 2013, p. 415), razão pela qual uma resposta 
adequada envolve uma compaixão de tipo especial, que foque 
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na ação injusta e veja o animal como um agente e um fim, a 
exemplo do seu enfoque das capacidades, que trata os animais 
como agentes em busca de uma existência plena. 

 
 

Deveres de moralidade x Deveres de Justiça em Ruth Abbey 

 
Com exceção da sugestão de Nussbaum, no sentido de 

incluir o elemento da responsabilidade à compaixão para que 
os animais integrem a esfera da justiça, dois outros tipos gerais 
de argumentos foram apresentados em resposta à relutância de 
Rawls em incluir os animais como beneficiários da justiça.  

O primeiro argumento aceita que, como os animais não 
estão representados na posição original não podem ser 
beneficiários dos princípios de justiça. Nesse caso, é necessário 
explorar o que Rawls quis dizer ao incluir os animais como 
parte de um domínio moral mais amplo (cf. GARNER, 2013, p. 
25), pois poderiam ser protegidos em um reino moral que 
independe da justiça, ou como resultado de seus interesses 
serem representados por aqueles que são participantes do 
arranjo contratual. 

O segundo argumento consiste na adaptação da teoria 
de Rawls para permitir que os animais sejam incluídos como 
destinatários da justiça, seja pela emenda do véu da ignorância 
de forma a tornar a espécie um fator desconhecido, seja 
negando que os animais não contribuem para a relação 
cooperativa da sociedade. 

Ruth Abbey utiliza o primeiro argumento, aceitando a 
exclusão de Rawls dos animais de uma teoria da justiça, mas 
considerando que o filósofo estaria sugerindo que “os humanos 
têm deveres para com os animais que derivam não das 
considerações de justiça, mas das de moralidade” (ABBEY, 
2007, p. 6). Desse modo, Rawls estaria limitando a hegemonia 
do discurso dos direitos e reconhecendo que nem todas as 
questões de interesse ético podem ser tratadas adequadamente 
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por este discurso. Se “a moralidade com seus deveres, 
requisitos e obrigações é maior e diferente da justiça e seus 
direitos” (ABBEY, 2007, p. 9), a atribuição de deveres diretos aos 
animais seria consistente com a afirmação de Rawls de que a 
justiça é uma área muito mais restrita de investigação do que a 
moralidade, e o tratamento de animais é uma questão que está 
incorporada na moralidade e não na justiça. Para Rawls, “uma 
concepção de justiça é apenas uma parte de uma visão moral” 
(RAWLS, 1971, p. 512) e, portanto, mais restrita do que uma 
visão abrangente, dizendo respeito apenas à estrutura política 
básica e não "todos os tipos de assuntos que vão desde a 
conduta de indivíduos e relações pessoais até a organização da 
sociedade como um todo” (RAWLS, 1993, p. 12).  

Entretanto, ao contrário do que defende Abbey, é mais 
provável que Rawls estivesse apresentando a posição 
convencional de bem-estar animal que sustenta que os direitos 
humanos superam os interesses dos animais, ou como afirma 
Nozick, "utilitarismo para animais, kantismo para pessoas" 
(NOZICK, 1974, p. 40), o que significa que os animais podem 
ser usados para o ganho de outros animais e pessoas, mas as 
pessoas nunca podem ser usadas contra sua vontade para o 
ganho dos animais. 

De acordo com uma interpretação bastante difundida 
da posição do bem-estar animal, o tratamento dos animais só se 
torna cruel quando deixa de ter qualquer benefício humano útil, 
sendo improvável que a crueldade gratuita, como a inflição de 
sofrimento a um animal para diversão, pudesse ser objetada, 
uma vez que poderia ser interpretada como uma interferência 
em uma concepção de bem.  

O princípio da liberdade de Rawls, projetado para 
permitir que os indivíduos busquem suas próprias concepções 
do bem sem a interferência do estado, são susceptíveis de 
superar as tentativas de proteger os interesses dos animais, 
quando tais tentativas entram em conflito com a liberdade dos 
humanos (cf. GARNER, 2005, p. 66-81). Assim, o problema para 
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os animais na teoria de justiça de Rawls seria a afirmação liberal 
comum de que não faz parte do Estado intervir em concepções 
concorrentes de bem. Uma vez que o tratamento dos animais é 
considerado uma concepção de bem para Rawls, a conclusão 
lógica é que o Estado não deve intervir para regular o 
tratamento de animais. Tudo o que é feito aos animais é 
legítimo, e o Estado não tem justificativa para proibi-lo. Sendo 
assim, o pluralismo moral, princípio liberal paradigmático, teve 
um impacto prático considerável na forma como os animais são 
tratados na prática. 

Abbey sugere duas respostas a este impacto negativo 
que o princípio de pluralismo moral de Rawls parece ter para 
os animais. Em primeiro lugar, pergunta se o tratamento cruel 
de animais pode ser considerado por Rawls um tipo de 
pluralismo "irracional" na esfera moral, no sentido de que seria 
proibido justamente por prejudicar os animais de forma 
injustificável (cf. ABBEY, 2007, p. 11). O problema é que, para 
Rawls, o que é considerado irracional é definido pelo que seria 
permitido pelos princípios de justiça, descartando doutrinas e 
concepções de vida boa que estão “em conflito direto com os 
princípios da justiça” e aquelas “que exigem a repressão ou 
degradação de certas pessoas em, digamos, motivos raciais, 
étnicos ou perfeccionistas” (RAWLS, 1993, p. 195). Com base 
nisso, Rawls trata a escravidão humana como inaceitável (cf. 
RAWLS, 1993, p. 151). 

Em contraste, uma vez que os animais não estão 
incluídos em sua teoria da justiça, o que é feito a eles não seria 
restringido por regras de pluralismo racional: “cada pessoa é 
livre para planejar sua vida como quiser (desde que suas 
intenções sejam consistentes com os princípios de justiça)” 
(RAWLS, 1971, p. 446). O filósofo estabelece a prioridade da 
liberdade para permitir a busca de várias concepções do bem, 
uma vez que o véu seja levantado. Assim, para ter uma 
reclamação contra a conduta e crença dos outros, devemos 
mostrar que suas ações nos prejudicam, pois "é, em geral, uma 
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coisa boa que as concepções dos indivíduos sobre o bom devem 
diferir de maneiras significativas” (RAWLS, 1971, p. 447).  

Contudo, se Rawls pensa que os animais são 
suficientemente significativos moralmente, por que não os 
incluiu como destinatários da justiça?  

 
 

A problemática da contribuição involuntária dos animais à 
sociedade 

 
Outra resposta possível à exclusão de Rawls dos 

animais de sua teoria da justiça é adaptá-la de forma a permitir 
que os animais sejam incluídos, o que poderia ocorrer por meio 
de duas adaptações principais.  

A primeira possibilidade é negar que os animais não 
contribuem para a relação cooperativa da sociedade, 
desafiando a afirmação de Rawls de que essa característica os 
exclui de deveres de justiça (cf. GARNER, 2013, p. 29). Ao 
afirmar que “não devemos ganhar com o trabalho cooperativo 
de outros sem fazer nossa parte justa” (RAWLS, 1971, p. 82), 
Rawls referia-se unicamente aos seres humanos capazes de 
contribuir para a sociedade (cf. RAWLS, 1971, p. 4). Isso porque 
o ser humano é concebido na posição original como uma pessoa 
moral dotada de liberdade, “[...] igual aos demais, racional e 
razoável, o qual por assim ser respeitado, entra no sistema de 
cooperação social [...]” (FELIPE, 2000, p. 624). Os animais, por 
outro lado, não integrariam esse sistema. 

Todavia, é possível argumentar, como faz 
Coeckelbergh, que os animais não são excluídos por tal 
princípio porque eles contribuem substancialmente para a 
sociedade e, por conseguinte, são moralmente consideráveis em 
razão de suas relações com os seres humanos (cf. 
COECKELBERGH, 2009, p. 69). Nessa perspectiva, o filósofo 
defende que os animais contribuem para a sociedade seja como 
fontes de alimento para seres humanos e outros animais, seja 



Camila Dutra Pereira 

81 
 

para pesquisas médicas, testes de toxicidade e entretenimento. 
Em troca, dependem dos seres humanos para suas vidas e, por 
tal razão, teríamos firmado implicitamente alguma forma de 
contrato social com animais. É imperioso notar que, para Rawls, 
“uma concepção correta de nossas relações com os animais e 
com a natureza [...] parece depender de uma teoria da ordem 
natural e do nosso lugar nela” (RAWLS, 1971, p. 511). Assim, 
ignorando essa alegada contribuição dos animais, Rawls 
escreve como se estivessem fora da sociedade, desconsiderando 
que se trata de uma relação unilateral, já que os animais não 
escolheram participar desse contrato de contribuição.   

Entretanto, há alguns problemas na análise de 
Coeckelbergh, já que a “cooperação social é claramente uma 
característica fundamental do contratualismo de Rawls, mas 
incorporar animais nas mesmas bases que os humanos, como 
seres cooperantes, é difícil” (GARNER, 2013, p. 30), 
dependendo muito do que se entende por cooperação e "termos 
justos de interação" (DONALDSON; KYMLICKA, 2011, p. 88). 
Como enfatiza Nussbaum, "a assimetria de poder entre os 
animais humanos e os não humanos é muito grande para que 
possamos imaginar como real qualquer contrato que 
pudéssemos estabelecer com eles" (NUSSBAUM, 2013, p. 410). 
Ocorre que a limitação da cooperação às contribuições 
voluntárias produziria resultados indesejáveis para Rawls e 
Coeckelbergh. No caso de Rawls, teria o efeito de negar justiça 
àqueles humanos, como os escravos, cuja contribuição não é 
dada voluntariamente (cf. BAXTER, 2005, p. 79). Para 
Coeckelbergh, negaria a força de seu argumento de que os 
animais contribuem para a sociedade, pois não seria razoável 
alegar que eles se oferecem para serem criados e mortos para 
alimentação ou para serem sujeitos de experimentos científicos.  

Sendo assim, se para Coeckelberg os animais só têm 
deveres de justiça enquanto estão em um relacionamento 
cooperativo com os humanos, a inclusão da maior parte dos 
animais domesticados (de laboratórios e fazendas industriais) 
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como cooperadores equivaleria a equiparar cooperação com 
exploração, consoante examina Garner: 

 
Isso equivale à posição bastante estranha de que os 
animais só merecem justiça enquanto estão sendo 
explorados. Em termos práticos, significa, por 
exemplo, que é justo para os humanos comerem 
animais porque, dessa forma, contribuem para a 
sociedade humana, mas, uma vez que os 
vegetarianos não estão mais em uma relação 
cooperativa com animais para alimentação, desistir 
de comer animais não é nem um ato justo nem 
injusto (GARNER, 2013, p. 31). 

 
Assim, excluir os animais da esfera da justiça sob o 

argumento de que não contribuem voluntariamente para a 
sociedade implicaria em excluir também os seres humanos em 
situação de escravidão, cujo trabalho não é voluntário. Por 
outro lado, reconhecer que os animais contribuem para a 
sociedade enquanto são explorados equivale a dizer que eles se 
oferecem para serem criados e mortos para finalidades 
humanas, o que não é o caso tendo em vista a unilateralidade 
da relação em decorrência da assimetria de poder.  

 
 

Adaptação do véu da ignorância 
 
A segunda possibilidade de adaptar a teoria rawlsiana 

é corrigir o véu da ignorância de modo a tornar a espécie, junto 
com o gênero, a raça e a situação social, um aspecto 
desconhecido. Uma vez que os participantes na posição original 
não saberão se acabarão sendo humanos ou animais, eles se 
protegeriam contra a última eventualidade, certificando-se de 
que os animais têm deveres de justiça.  



Camila Dutra Pereira 

83 
 

Quanto a esse tipo de adaptação, cumpre notar que 
alterar o véu da ignorância para incorporar animais desafia a 
afirmação de Rawls de que apenas agentes morais podem ser 
recipientes de justiça (GARNER, 2013, p. 32). Uma dificuldade 
para Rawls (e contratualistas em geral) é que insistir na agência 
moral como qualificação de entrada para a justiça também tem 
o efeito de excluir os chamados humanos “não paradigmáricos” 
(muito jovens e os deficientes intelectuais graves). 

A justificativa de Rawls para incluir tais humanos não 
paradigmáticos é que as crianças acabarão se tornando pessoas 
e os adultos não paradigmáticos foram pessoas no passado. 
Quanto aos humanos que nunca foram Pessoas e nunca serão, 
Rawls ainda os inclui em sua teoria da justiça com base, em 
parte, no fato de que deixar de fazê-lo seria um risco para 
instituições justas (cf. RAWLS, 1971, p. 509), e em parte porque 
esses indivíduos teriam sido contratantes se não fossem por 
circunstâncias infelizes. 

Admitindo todos e apenas os membros da espécie 
Homo sapiens na esfera da justiça, Rawls presume que a 
capacidade de um senso de justiça é possuída pela esmagadora 
maioria da humanidade: “não podemos errar muito ao supor 
que a condição suficiente é sempre satisfeita. Mesmo que a 
capacidade fosse necessária, não seria sensato, na prática, negar 
a justiça com base nisso. O risco para instituições justas seria 
muito grande” (RAWLS, 1971, p. 506). No entanto, o filósofo 
não explica melhor o que esse risco significa. Carruthers, por 
exemplo, argumenta que excluir humanos não paradigmáticos 
de um direito à justiça levaria a uma ladeira escorregadia (cf. 
CARRUTHERS, 1992, p. 114-18). A esse respeito, segundo 
Cavaleri, 

 
[...] é o risco de que seres humanos realmente 
dotados de personalidade moral sejam 
indevidamente excluídos da esfera da justiça que 
supostamente nos dá o direito de incluir nessa 
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mesma esfera os seres humanos que carecem desse 
requisito. Mas, além do fato de que também aqui se 
pode levantar a objeção de que o perigo para as 
instituições justas, longe de ser passível de ser dado 
como certo, teria de ser provado, a inserção 
anômala de considerações consequencialistas em 
uma teoria antiteleológica como a de Rawls, parece 
confirmar o sentimento de que as várias formas de 
apelo ao risco para humanos paradigmáticos 
muitas vezes nada mais são do que um dispositivo 
ad hoc para contornar o problema dos casos 
marginais (CAVALERI, 2001, p. 83). 

 
Reconhecendo a inconsistência potencial de sua 

posição, Rawls lança dúvidas sobre a força de seu compromisso 
com a importância da agência moral, argumentando não ter 
certeza se essa é uma condição necessária para ser um 
destinatário de justiça (cf. RAWLS, 1971, p. 505). Sobre isso, 
Barry sugere que a dúvida ocorre porque Rawls reconhece a 
inconsistência de não incluir animais (cf. BARRY, 1989, p. 211), 
mas incluir aqueles humanos que ainda não ganharam agência 
moral ou que nunca a possuirão. Parece, portanto, que no 
pensamento político contratualista de Rawls é difícil incluir 
entidades que não são agentes morais, sejam humanos ou 
animais.  

Ainda, a alegação de que é contraintuitivo excluir os 
humanos não paradigmáticos como destinatários da justiça não 
valida, por si só, a alteração do contrato de Rawls para incluir 
tanto humanos como animais não paradigmáticos. Para 
justificar a alteração desses termos do contrato, é necessário um 
argumento adicional, cuja tentativa mais sustentada foi 
fornecida por Rowlands (2009). O filósofo explica que a “lei 
moral” chave que Rawls defende é a “consideração igual” 
(“argumento intuitivo da igualdade”), segundo a qual os 
indivíduos não devem se beneficiar da posse de características, 
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como habilidade ou racionalidade, pelas quais não são 
responsáveis. Os princípios de justiça que emanam do contrato, 
devem, desse modo, ser consistentes com a consideração igual 
(cf. ROWLANDS, 2009, p. 153). Adotando-se esse princípio, não 
há nada que impeça a inclusão de agentes não morais, como 
animais e humanos não paradigmáticos, como beneficiários dos 
princípios de justiça.  

Nessa concepção, o argumento intuitivo da igualdade 
ensejaria incluir animais (e humanos não paradigmáticos) 
porque a própria racionalidade não é uma característica que 
ganhamos, mas uma questão de sorte. Assim como habilidades 
humanas específicas e características mais gerais como idade, 
gênero, raça e classe estão escondidas atrás do véu da 
ignorância, a racionalidade seria uma vantagem natural 
igualmente imerecida que também deveria ser escondida. 
Sendo assim, o fracasso em incluir espécies como uma 
característica oculta seria equivalente ao especismo da mesma 
forma que permitir o conhecimento da raça ou gênero na 
posição original seria racista e sexista (cf. VAN DE VEER, 1979, 
p. 374). Nesse sentido, incluir espécies como uma característica 
desconhecida por trás do véu da ignorância significa que os 
participantes na posição original agora não sabem se vão se 
tornar agentes morais, ou entidades não racionais, como 
animais ou humanos não paradigmáticos, adaptação que 
permitiria que os princípios de justiça de Rawls se aplicassem 
aos animais. Assim procedendo, o "princípio da diferença" de 
que as desigualdades sociais e econômicas devem ser 
arranjadas de modo que beneficiem ao máximo os menos 
favorecidos beneficiaria todos os seres sencientes, incluindo 
animais e os humanos mais vulneráveis. Na prática, isso 
“implicaria que muitas maneiras padronizadas de tratamento 
dos animais são grosseiramente injustas” (VAN DE VEER, 1979, 
p. 373), como esclarece Rowlands:  
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Uma vez que seja permitido que o conhecimento da 
própria espécie seja uma daquelas coisas excluídas 
pelo véu da ignorância, seria tão irracional optar 
por um sistema que permitisse o tratamento 
prejudicial a não humanos quanto seria optar por 
um sistema que permitia o mesmo tipo de 
tratamento para humanos (ROWLANDS, 2009, p. 
166). 

 
Essa adaptação solucionaria a principal crítica de Tom 

Regan sobre a teoria rawlsiana. Regan argumenta que apesar de 
o véu da ignorância proteger os contratados do conhecimento 
detalhado de sua identidade pessoal, todos sabem que entrarão 
e sairão do mundo como seres humanos (cf. REGAN, 2004, p. 
46). O filósofo animalista acredita que essa posição de Rawls 
demonstra um preconceito moral análogo ao racismo e sexismo, 
o especismo, que atribui maior peso aos interesses dos seres 
humanos, apenas porque são interesses humanos.  

Contudo, com relação à tentativa de Rowlands de 
aprimorar a teoria de Rawls, é bastante questionável a 
possibilidade dos participantes, por trás do véu da ignorância, 
ignorarem seu status como seres humanos, já que Rawls atribui-
lhes uma série de capacidades intelectuais: “não há espaço para 
a ideia de que eles também poderiam ser ignorantes de sua 
espécie, pois eles saberiam com certeza que seriam membros de 
espécies que possuem pelo menos esses atributos mínimos” 
(BAXTER, 2005, p. 95-96). De posse desses atributos, “há 
motivos para dizer que não é mais difícil para uma pessoa 
humana imaginar-se um mamífero do que para ela imaginar ser 
um humano com deficiência mental grave” (GARNER, 2013, p. 
34), de modo que tal adaptação seria, em tese, plausível. 

É possível, contudo, aceitar que os interesses dos 
animais podem ser incorporados à teoria de justiça de Rawls e 
ainda contestar a afirmação de Rowlands de que isso produziria 
princípios de justiça que sancionariam objetivos abolicionistas, 
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como a proibição de comer animais. Pode ser que os 
contratantes corram o risco de se tornarem não humanos, 
probabilidade que aumenta se eles racionalizarem que, como 
animais, não seriam agentes autônomos e, portanto, teriam 
menos a perder com a morte.  

Sendo assim, é pelo menos uma possibilidade que os 
contratantes por trás do véu de ignorância de Rawls possam 
escolher proibir a inflição de sofrimento aos animais – com o 
fundamento de que podem vir a ser animais, embora ainda 
sancionem a ingestão de animais – com o fundamento de que 
esse prazer não seria negado a eles se fossem humanos. 

 
 

Considerações finais 
 
Apesar da relutância de Rawls, sua teoria vem sendo 

revisada para incluir os animais na esfera da justiça, uma vez 
que podem ser beneficiados por ela. Considerando que os 
interesses humanos são mais bem atendidos pela concessão de 
direitos (básicos), a consistência exigiria que os animais também 
recebessem esses direitos, pois têm interesse na continuidade 
da vida.  

Vimos ser possível que versões alternativas de uma 
posição contratual rawlsiana incorporem os animais, realizadas 
as devidas adaptações. Apesar de o contratualismo não ser a 
única maneira dos animais serem incorporados como 
destinatários da justiça, suas versões revisitadas podem trazer 
indispensáveis questionamentos sobre a exclusão dos animais 
da teoria da justiça rawlsiana, ao menos em seu formato 
original. Entretanto, considerando que os interesses humanos 
são mais bem atendidos na esfera da justiça, entendo que a 
consistência exigiria que os animais também tenham acesso à 
justiça. Erradicar o sofrimento dos animais é o objetivo para o 
qual os defensores dos animais devem dirigir sua atenção. 
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Também por uma questão de justiça, esse objetivo deve ser uma 
obrigação do Estado.  

O panorama teórico apresentado demonstra, ainda 
que não de modo exauriente, a problemática da questão dos 
animais na teoria rawlsiana, identificando suas contribuições e 
limitações e fomentando a reflexão sobre as possibilidades do 
contratualismo, enquanto teoria de justiça hábil, proteger os 
interesses dos animais e também dos seres humanos não 
paradigmáticos. Considerá-los como beneficiários da justiça é 
de fundamental importância para o reconhecimento de suas 
vulnerabilidades e o atendimento de suas necessidades, 
independentemente do tipo de cooperação social que 
desenvolvem ou mesmo na inexistência de contribuições 
voluntárias ou involuntárias. 
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A concepção política de justiça, cujo conteúdo são os 
princípios de justiça, é, na teoria de Rawls, o resultado de um 
acordo realizado na posição original em condições definidas. 
Ou seja, as partes que escolhem os princípios estão 
simetricamente situadas umas em relação às outras, e 
encobertas por um véu de ignorância que não permite a 
passagem de informações que possam influenciar na escolha 
dos princípios. Assim, a posição original, de acordo com o 
autor, é a alternativa que melhor atende aos seus objetivos, a 
saber, selecionar princípios de justiça mais razoáveis que 
especificam os termos equitativos que devem regular a 
sociedade, compreendida como um sistema equitativo de 
cooperação social.  

A partir desta breve introdução, destacamos que nossa 
proposta neste texto é apresentar a argumentação do autor em 
defesa da posição original. Nossa exposição é  mais didática, na 
medida em que trabalha com conceitos retirados das obras de 
Rawls, a fim de compreender como o autor argumenta em 
defesa da posição original, quais são os critérios colocados para 

                                                            
1 O presente texto corresponde ao capítulo 3 da dissertação 
defendida com o título A idéia de Posição Original na Teoria da 
Justiça como Eqüidade de John Rawls, sob a orientação do Prof. Dr. 
José Luiz Ames, na Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná/UNIOESTE/Campus Toledo.  
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as partes e o que representa, nesta situação, o véu de ignorância. 
Em outras palavras, nosso propósito é o de desenvolver no 
decorrer do texto, as características da posição original 
enquanto situação inicial de igualdade para a escolha dos 
princípios de justiça; quais são as restrições sobre as quais os 
princípios são escolhidos; porque as partes aceitariam esses 
princípios frente às alternativas apresentadas a elas na posição 
original, isto é, diante da abstração das informações 
particulares, como Rawls explica a escolha dos princípios de 
justiça pelas partes; baseadas em que informações elas 
realizariam tal escolha. 

As obras de Rawls são muito estudadas em diversas 
áreas, como no Direito e na Filosofia, o que reforça a 
importância do seu pensamento e a reflexão que desperta no 
mundo acadêmico. Objeto de muitas críticas e polêmicas, o 
pensamento do autor é relevante para um olhar mais amplo 
para a compreensão da sua proposta, sempre observando que 
Rawls apresenta Uma Teoria da Justiça, como uma alternativa e 
não a alternativa, como se fosse a única possível para explicar 
como seria possível a escolha de princípios equitativos para 
uma sociedade bem ordenada.  

   
 

A ideia de Posição Original 
 
John Rawls, ao elaborar a teoria da justiça como 

equidade, tem como referência os problemas sociais 
contemporâneos, como as desigualdades sociais e o problema 
da justiça distributiva, por exemplo. Assim, o trabalho do autor 
visa à escolha de princípios de justiça aplicáveis, em especial, à 
estrutura básica da sociedade2. 

                                                            
2 Na obra Justiça como Eqüidade: Uma Reformulação, Rawls 
distingue três níveis de justiça: a justiça local (compreende os 
princípios que se aplicam as associações, grupos e arranjos 
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No artigo A Estrutura Básica como Objeto, tem-se que o 
papel das instituições que compõem a estrutura básica é de “[...] 
garantir condições justas para o contexto social, pano de fundo 
para o desenrolar das ações dos indivíduos e das associações” 
(RAWLS, 1978, p. 13)3. Em outras palavras, como a sociedade é 
compreendida como um sistema equitativo de cooperação 
social fechado e auto-suficiente, no interior do qual as pessoas 
livres e iguais realizam as suas atividades e satisfazem as suas 
necessidades, as instituições deste sistema devem garantir 
condições justas para o desenvolvimento dos projetos e 
objetivos essenciais das pessoas. Desta forma, a maneira como 
as instituições mais importantes da estrutura básica agem, quer 
dizer, a forma como elas atribuem os direitos, deveres e 

                                                            
sociais existentes no interior da estrutura básica); a justiça 
doméstica (abrange os princípios que devem regular a estrutura 
básica da sociedade); a justiça global (enfatiza os princípios do 
direito internacional ou, como Rawls denomina, o direito dos 
povos). De acordo com estes níveis, o objetivo principal da 
teoria da justiça como equidade é a elaboração de princípios que 
sejam aplicados à estrutura básica da sociedade e, de acordo 
com o autor, ficará satisfeito se formular uma concepção 
política de justiça adequada para esse propósito. Os princípios 
escolhidos para regular essa estrutura, por exemplo, podem não 
ser razoáveis, justos e adequados para reger as associações e 
divergências do cotidiano, assim como do direito internacional. 
Isto porque cada nível de justiça é governado “[...] por 
princípios distintos devido a seus objetivos e propósitos 
diferentes e sua peculiar natureza e exigências singulares” 
(RAWLS, 2003,p. 15). Contudo, os princípios da estrutura básica 
podem limitar ou interferir nos problemas de justiça local, mas 
não determinar os seus princípios (RAWLS, 2002, p. 09). 
3 Para compreender melhor o papel das instituições de garantir 
um contexto social justo Cf. RAWLS, 2000, p. 318-9; p. 338 e 
RAWLS, 2003, p. 75. 



A posição original e sua caracterização 

94 
 

liberdades básicas aos cidadãos e distribuem os recursos 
advindos da cooperação social, influenciam as perspectivas de 
vida das pessoas, desde o início e por toda a sua vida. Caso a 
estrutura não seja regulada por princípios razoáveis que visam 
o benefício de todos, ou seja, caso seja realizada uma 
distribuição desigual dos direitos e dos benefícios, o contexto 
social no qual serão desenvolvidas as atividades humanas não 
será justo, mesmo que os acordos particulares realizados pelos 
membros desta sociedade sejam equitativos4. Na opinião de 
Silva (2003, p. 43), “para Rawls, a forma como as instituições se 
organizam e se relacionam é fator determinante, em última 
instância, da vida dos indivíduos”. Deste modo, a forma como 
as instituições atuam, indica os aspectos naturais das pessoas e 
formam os indivíduos, ou seja, para que os talentos naturais das 
pessoas possam se desenvolver é necessário condições sociais 
justas. Não é possível o desenvolvimento e mesmo a 
concretização de um talento ou capacidade independente das 
condições sociais nas quais os membros estão inseridos. 

Segundo Rawls, as desigualdades nas perspectivas de 
vida das pessoas não podem ser ignoradas, do mesmo modo 

                                                            
4 Com esta passagem não estamos querendo dizer que a teoria 
de Rawls não admite uma desigualdade na atribuição dos 
benefícios. Essa distribuição não precisa ser igual, mas deve ser 
vantajosa para todos os membros que vivem e cooperam com a 
sociedade. Além disso, as desigualdades são admitidas desde 
que elas representem o maior beneficio para os membros menos 
favorecidos da sociedade. Se as instituições da estrutura básica 
distribuírem os benefícios sem critérios razoáveis e adequados, 
tal forma de agir conduzirá a um contexto com profundas 
desigualdades sociais, no qual algumas pessoas serão 
beneficiadas enquanto outras serão prejudicadas. Assim, a 
teoria da justiça como equidade propõe princípios de justiça 
como critérios adequados para regular a atribuição dos 
benefícios e assim, diminuir as desigualdades sociais. 
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que elas não devem se manifestar sem a instituição de regras 
adequadas para preservar a justiça de fundo. Se isto ocorrer, 
“[...] não estaremos levando a sério a ideia de sociedade como 
um sistema eqüitativo de cooperação entre cidadãos livres e 
iguais” (RAWLS, 2003, p. 79). Assim, ao escolher os princípios 
de justiça, deve-se levar em consideração a natureza e a forma 
como a estrutura básica atua, isto porque a maneira como ela 
desempenha a sua função e influencia as desigualdades sociais 
e econômicas, está relacionada às perspectivas de vida das 
pessoas. 

Por conseguinte, as desigualdades tratadas na teoria 
da justiça como equidade, têm a sua origem em três 
contingências: “[...] (a) sua classe social de origem [...]; (b) seus 
talentos naturais [...] e as oportunidades que têm de 
desenvolver esses talentos em função de sua classe social de 
origem; (c) sua boa ou má sorte ao longo da vida [...]” (RAWLS, 
2003, p. 78) e, além disso, as perspectivas de vida das pessoas 
são afetadas “[...] pela maneira como a estrutura básica, pela 
forma como dispõe as desigualdades, usa essas contingências 
para cumprir certas metas sociais” (RAWLS, 2003, p. 78). Ou 
seja, a distribuição natural dos talentos, a posição social e a boa 
ou má sorte das pessoas ao longo de sua vida, não devem ser 
consideradas justas ou injustas, mas sim a forma como as 
instituições tratam esses aspectos naturais5. Este último ponto 
está relacionado à forma como as instituições distribuem os 
bens primários que são direitos, liberdades, oportunidades, 
renda e riqueza. Estes bens são necessários para a realização dos 

                                                            
5 Por aspectos naturais entende-se o vigor, a saúde, a 
inteligência, os talentos, as aspirações, dentre outras 
características próprias das pessoas que não estão sob o controle 
direto da estrutura básica da sociedade. Não depende dessa 
estrutura uma pessoa ter nascido com o talento para a música e 
não para a dança, por exemplo, mas o desenvolvimento desses 
bens naturais depende da forma como a estrutura básica atua. 
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projetos e objetivos das pessoas, sejam eles quais forem. Assim, 
a função dos princípios é determinar uma maneira adequada de 
atribuir direitos e deveres fundamentais e distribuir os 
benefícios de forma que seja vantajoso para todos os membros 
que vivem e cooperam com a sociedade6. 

Na obra Justiça como Eqüidade: Uma Reformulação, Rawls 
apresenta duas razões que justificam o fato da justiça como 
equidade ter como objeto principal a estrutura básica da 
sociedade. Em linhas gerais, a primeira razão “[...] diz respeito 
ao funcionamento das instituições sociais e à natureza dos 
princípios necessários para regulá-las ao longo do tempo a fim 
de preservar a justiça de fundo” (RAWLS, 2003, p. 74). A 
segunda razão está relacionada à influência profunda que, 
desde o início da vida, as pessoas que vivem sob estas 
instituições estão submetidas. Estas razões reforçam a ideia 
destacada acima e que foram expostas em Uma Teoria da Justiça. 

De acordo com o autor, “mesmo quando essas 
desigualdades não são muito grandes em certos casos, seus 
efeitos podem ser muito importantes, pois, ao longo do tempo, 
têm conseqüências cumulativas significativas” (RAWLS, 2000, 
p. 323). Os princípios de justiça, além de definirem os termos 
equitativos que regem a cooperação social entre os membros, 
“[...] devem regular todos os acordos subseqüentes; especificam 
os tipos de cooperação social que se podem assumir e as formas 
de governo que se podem estabelecer” (RAWLS, 2002, p. 12). 

Compreendendo que o objetivo de Rawls é elaborar 
uma teoria da justiça que se apresente como uma alternativa 
para resolver o problema da desigualdade social, como ele 

                                                            
6 Em Uma Teoria da Justiça, § 11, o autor ao apresentar os 
princípios de justiça e explicar o que tais princípios asseguram, 
destaca que o segundo princípio não propõe uma distribuição 
igual da renda e da riqueza a todos, mas que essa distribuição 
deve ser vantajosa para todos os membros que cooperam com a 
sociedade (RAWLS, 2002, p. 65). 
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desenvolve a sua argumentação a fim de escolher princípios 
justos que visam o benefício de todos os membros da 
sociedade? Sob que condições estes princípios devem ser 
escolhidos para que sejam considerados critérios adequados 
para reger a estrutura básica de uma sociedade bem-ordenada?7 
Em outras palavras, compreendendo a sociedade como um 
sistema equitativo de cooperação social entre pessoas livres e 
iguais, como determinar os termos equitativos que devem 
regular essa cooperação? A estas questões o autor apresenta as 
seguintes alternativas: 

 

Por exemplo: eles são ditados por algum poder 
distinto do das pessoas que cooperam entre si, 
digamos pela lei divina? Ou esses termos são 
reconhecidos por todos como equitativos tendo por 
referência uma ordem moral de valores, por 
exemplo, por intuição racional, ou por referência ao 
que alguns definiram como “lei natural”? Ou eles 
são estabelecidos por meio de um acordo entre 
cidadãos livres e iguais unidos pela cooperação, à 
luz do que eles consideram ser suas vantagens 
recíprocas, ou seu bem? (RAWLS, 2003, p. 20). 

 
O caráter contratualista da teoria de Rawls se 

evidencia no fato de o autor adotar a terceira alternativa, isto é, 
os termos equitativos que devem reger a cooperação social são 
o resultado de um acordo realizado entre pessoas racionais 
livres e iguais, que estão comprometidas com esse sistema, no 

                                                            
7 Rawls afirma que os princípios de justiça escolhidos na 
posição original são aqueles que “[...] deveriam regular uma 
sociedade bem-ordenada” (RAWLS, 2002, p. 09), isto porque 
uma sociedade bem-ordenada é caracterizada como um sistema 
regulado por uma concepção política de justiça, cujo conteúdo 
são os princípios de justiça. 
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qual nasceram e passarão a sua vida toda. Esta forma de 
especificar a escolha dos princípios exclui do acordo os termos 
emanados de um texto ou instituição sagrada, e a referência a 
uma ordem moral de valores. Assim, Rawls retoma o modelo 
argumentativo do contrato social – da teoria contratualista 
clássica – a partir da situação inicial de igualdade denominada 
de posição original. Os princípios de justiça, cuja função é 
regular “os sistemas institucionais básicos” (RAWLS, 2002, p. 
69), são objetos de um consenso inicial ocorrido na posição 
original, em condições razoavelmente definidas. Ou seja, os 
princípios são escolhidos pelas partes – que são os 
representantes dos cidadãos concebidos como livres e iguais – 
que se supõe estarem simetricamente situadas na posição inicial 
de escolha que, por sua vez, é uma situação equitativa, na 
medida em que a equidade é garantida por certas restrições8. 
De acordo com o autor, “[...] não há outra alternativa melhor 
senão um acordo entre os próprios cidadãos, concertado em 
condições justas para todos” (RAWLS, 2003, p. 21), quer dizer, 
um acordo realizado entre os próprios membros da cooperação 
social, que vivem e cooperam com esse sistema. 

Na obra O Liberalismo Político, Rawls enfatiza que a 
posição original é um recurso através do qual será especificada 
a concepção de justiça, cujos princípios são os mais adequados 
para conciliar os valores de liberdade e de igualdade, isto 
porque, de acordo com o autor, “[...] não há concordância sobre 
a forma pela qual as instituições básicas de uma democracia 
constitucional devam ser organizadas para satisfazer os termos 
equitativos de cooperação entre cidadãos considerados livres e 
iguais” (RAWLS, 2000, p. 46). 

                                                            
8 Denominaremos partes, parceiros ou representantes as 
pessoas situadas na posição original, cujo papel é de escolher os 
princípios de justiça mais adequados para reger a cooperação 
social; e pessoas, membros ou cidadãos, aqueles que participam 
e cooperam com a sociedade.  
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Cabe salientar, antes de destacarmos as características 
da posição original, que o acordo realizado nesta posição é 
distinto dos demais acordos. Os acordos particulares ou 
concretos realizados no quotidiano por indivíduos, grupos e 
associações, são efetuados no interior da estrutura básica da 
sociedade, ou seja, têm como pano de fundo as instituições da 
estrutura básica. Ao realizá-los, os contratantes sabem das 
características da situação na qual foi realizado o acordo, as 
aptidões, interesses, propósitos e sabem, através das suas 
próprias informações, qual das alternativas irá beneficiar o seu 
caso particular. Assim, eles certamente não concordarão com a 
alternativa que poderá prejudicar os seus interesses, mas sim 
com aquela que os beneficiará. Em outras palavras, os acordos 
concretos são realizados de forma parcial, quer dizer, leva-se 
em conta os dados particulares dos contratantes. De acordo com 
Rawls (2003, p. 21), “[...] a não ser que essas situações [o 
contexto das instituições no qual são realizados os acordos 
particulares] satisfaçam as condições para acordos válidos e 
justos, os termos acordados não serão considerados justos”. 

Ao contrário dos acordos concretos, o acordo realizado 
na posição original especifica os princípios de justiça que 
devem ser aplicados, em especial, à estrutura básica da 
sociedade, isto é, o acordo visa o próprio pano de fundo, ou o 
contexto social no qual são realizados os pactos particulares. 

No artigo A Estrutura Básica como Objeto, Rawls destaca 
que um contrato social deve levar em consideração três fatos: 
“[...] que a participação na nossa sociedade é dada, que não 
podemos saber o que teríamos sido se não pertencêssemos a ela 
[...] e que a sociedade tomada como um todo não tem fins nem 
hierarquia dos fins, no sentido em que os indivíduos e as 
associações têm” (RAWLS, 1978, p. 26)9. Relacionando esses 

                                                            
9 Este mesmo argumento encontra-se na obra O Liberalismo 
Político (2000, p. 329-330). 
 



A posição original e sua caracterização 

100 
 

fatos com o acordo realizado na posição original, tem-se que 
primeiro a participação na sociedade é fixa, quer dizer, as 
pessoas nascem nela e nela desenvolvem uma de suas formas 
ou habilidades possíveis, dentre muitas outras que podem ter; 
segundo, o véu de ignorância, além de estabelecer uma situação 
equitativa entre os parceiros, abstrai as partes das informações 
sobre as suas capacidades e interesses, de modo que “[...] ele [o 
véu de ignorância] corresponde igualmente ao fato de que, fora 
do nosso lugar e da nossa história numa sociedade, nem as 
nossas capacidades potenciais podem ser conhecidas nem os 
nossos interesses e o nosso caráter ainda estão formados” 
(RAWLS, 1978, p. 28); terceiro, o fato de que a sociedade não 
tem fins que pretende realizar, como os fins de indivíduos e 
associações, mas sim os fins especificados pelos princípios de 
justiça. Essas características destacam o contexto de um 
contrato social. 

De acordo com estes elementos, Rawls apresenta uma 
dificuldade na realização do acordo celebrado entre as partes, a 
saber, sob que ponto de vista é possível garantir que a escolha 
dos princípios de justiça será realizada de uma forma 
equitativa, sem a influência de interesses pessoais, das 
contingências da sociedade e dos valores das doutrinas 
defendidas pelas pessoas, como ocorre nos acordos 
particulares. 

 
 

O Papel do Véu de Ignorância 
              
A posição original, juntamente com o artifício do véu 

de ignorância, é esse ponto de vista através do qual os 
princípios são escolhidos abstraídos das informações 
particulares e dos dados da estrutura básica. Rawls afirma, em 
Uma Teoria da Justiça (RAWLS, 2002, p. 20) – e este mesmo 
argumento encontra-se em O Liberalismo Político (RAWLS, 2000, 
p. 67) – que há um consenso de que a escolha dos princípios de 
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justiça deve ser realizada sob certas restrições, a fim de 
beneficiar a todos os membros da sociedade. Quer dizer, há um 
consenso de que ninguém deve ser beneficiado ou prejudicado 
devido à sua posição social ou aos seus dotes e talentos naturais. 
Ou seja, uma das convicções refletidas das pessoas (aquilo que 
elas consideram como justo ou injusto na sociedade) é de não 
propor ou esperar que os outros representantes aceitem uma 
concepção política unicamente porque elas ocupam uma 
determinada posição social ou defendem uma doutrina 
abrangente específica. Da mesma forma, os princípios não 
devem ser adaptados para indivíduos ou grupos particulares a 
fim de beneficiá-los, assim como a sua escolha não deve ser 
afetada pelos interesses e aspirações das pessoas. Estas 
restrições, que são apresentadas como condições necessárias 
para que o acordo seja “[...] válido do ponto de vista da justiça 
política” (RAWLS, 2003, p. 21), têm o objetivo de “[...] excluir 
aqueles princípios cuja aceitação de um ponto de vista racional 
só se poderia propor, por menor que fosse sua probabilidade de 
êxito, se fossem conhecidos certos fatos que do ponto de vista 
da justiça são irrelevantes” (RAWLS, 2002, p. 21). Quer dizer, o 
véu de ignorância tem a função de impedir a passagem de 
informações arbitrárias e assim, exclui princípios que 
beneficiariam apenas alguns membros, mas não todos, que é o 
que Rawls objetiva com a sua teoria. 

Para assegurar a escolha de princípios equitativos, as 
partes não têm acesso às informações contingentes acerca da 
situação da sociedade e da sua própria pessoa, elementos estes 
que são destacados no § 24 de Uma Teoria da Justiça, conforme 
segue: 

 
Supõe-se, então, que as partes não conhecem certos 
tipos de fatos particulares. Em primeiro lugar, 
ninguém sabe qual é o seu lugar na sociedade, a sua 
posição de classe ou seu status social; além disso, 
ninguém conhece a sua sorte na distribuição de 
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dotes naturais e habilidades, sua inteligência e 
força, e assim por diante. Também ninguém 
conhece a sua concepção do bem, as 
particularidades de seu plano de vida racional, e 
nem mesmo os traços característicos de sua 
psicologia, como por exemplo a sua aversão ao risco 
ou sua tendência ao otimismo ou pessimismo. Mais 
ainda, admito que as partes não conhecem as 
circunstâncias  particulares de sua própria 
sociedade. Ou seja, elas não conhecem a posição  
econômica e política dessa sociedade, ou o nível de 
civilização e cultura que ela foi  capaz de atingir. As 
pessoas na posição original não têm informação 
sobre a qual  geração pertencem. Essas restrições 
mais amplas impostas ao conhecimento são  
apropriadas, em parte porque as questões da justiça 
social surgem entre gerações e também dentro delas 
[...]. [...] as partes não devem conhecer as 
contingências que as colocam em oposição. Elas 
devem escolher princípios cujas conseqüências 
estão preparadas para aceitar, não importando a 
qual geração pertençam (RAWLS, 2002, p. 147). 

 
O acesso a estas informações particulares poderia 

conduzir à opção por princípios que beneficiariam algumas 
pessoas e prejudicariam outras, isto porque as partes 
escolheriam os princípios a partir de dados contingentes. Nesta 
perspectiva, para garantir que todos sejam beneficiados com a 
seleção dos princípios, Rawls supõe que as partes não são 
influenciadas por esses dados, visto que elas estão encobertas 
pelo véu de ignorância10. Assim, as partes estão numa situação 

                                                            
10 Rawls desenvolve a sua argumentação acerca do artifício do 
véu de ignorância como um “instrumento” ou um artifício 
figurativo que assegura a escolha de princípios equitativos. Mas 
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de igualdade a fim de escolher a concepção política mais 
adequada para a cooperação social, e os princípios de justiça 
selecionados nesta situação de escolha são o resultado de um 
consenso equitativo11. 

Em Justiça como Eqüidade: Uma Reformulação, o autor 
justifica a abstração das informações contingentes porque um 
acordo equitativo entre pessoas livres e iguais sobre princípios 
de justiça para serem aplicados a estrutura básica “[...] têm de 
eliminar as posições vantajosas de negociação que, com o passar 
do tempo, inevitavelmente surgem em qualquer sociedade 
como resultado de tendências sociais e históricas cumulativas” 
(RAWLS, 2003, p. 22). Na obra O Liberalismo Político, acrescenta 
que “tais vantagens contingentes e influências acidentais do 
passado não devem afetar um acordo sobre os princípios que 
hão de regular as instituições da própria estrutura básica, no 
presente e no futuro” (RAWLS, 2000, p. 66). Estas restrições 
impostas para a deliberação dos princípios de justiça são 
consideradas por Rawls como fundamentais, visto que estão de 
acordo com aquilo que as pessoas consideram condições justas 

                                                            
o autor não descarta a possibilidade do véu de ignorância 
levantar algumas dificuldades e ser mal compreendido. Na 
obra Uma Teoria da Justiça, o autor destaca duas objeções que 
poderiam ser levantadas sobre a noção de véu de ignorância 
(RAWLS, 2002, p. 148-9). 
11 Em várias passagens de suas obras, no presente caso a obra 
Uma Teoria da Justiça, Rawls destaca a importância da posição 
original, conforme podemos visualizar nos seguintes 
fragmentos: “[...] os consensos fundamentais nela alcançados 
são equitativos” (RAWLS, 2002, p. 13-4); “caracterizada por 
acordos totalmente aceitos” (RAWLS, 2002, p. 15); “definida de 
modo a ser um status quo no qual qualquer consenso atingido 
é justo” (RAWLS, 2002, p. 129); “a idéia da posição original é 
estabelecer um processo eqüitativo, de modo que quaisquer 
princípios aceitos sejam justos” (RAWLS, 2002, p. 146-7). 
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para a escolha de princípios. Isto é, o véu de ignorância, 
abstraindo as informações particulares, impossibilita a seleção 
de princípios parciais garantindo, assim, a imparcialidade, a 
escolha unânime de uma concepção de justiça12. Desta forma, 
ao assegurar que os princípios escolhidos não são afetados por 
elementos particulares, tem-se que as partes não têm 
informações contingentes para negociar a escolha de uma 
determinada concepção de justiça, não são orientadas pelos 
seus preconceitos, ou seja, por dados anteriores e 
independentes aos princípios e, até mesmo, por princípios 
anteriores a essa situação inicial. Além destes aspectos, Rawls 
destaca que as partes nesta situação de escolha equitativa 
desconhecem as suas diferentes características e são 
racionalmente iguais, o que faz com que elas sejam convencidas 
pelos mesmos argumentos. Segundo o autor, 

 
[...] podemos considerar o acordo na posição 
original a partir do ponto de vista de uma pessoa 
selecionada ao acaso. Se qualquer pessoa, depois da 
devida reflexão, prefere uma concepção da justiça a 
uma outra, então todos a preferem, e pode-se 
atingir um acordo unânime (RAWLS, 2002, p. 150). 

 
A unanimidade das partes na escolha dos princípios de 

justiça é explicada por Rawls através do uso do véu de 
ignorância na posição original. A eliminação de informações 
arbitrárias e o igual acesso aos elementos genéricos na situação 
de deliberação, resulta numa concepção de justiça que “[...] 
representa uma genuína conciliação de interesses” (RAWLS, 
2002, p. 152), isto porque, a justiça como equidade analisa o 
sistema social a partir da posição da cidadania igual, dos 

                                                            
12 A expressão “unânime” é encontrada nas obras do autor 
(RAWLS, 2002, p. 151-2 e RAWLS, 2003, p. 122). 
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direitos, deveres e liberdades dos cidadãos, bem como a sua 
prioridade, que são essenciais para os membros que cooperam 
com a sociedade. A cidadania igual é um status que todas as 
pessoas compreendidas como livres e iguais possuem na 
sociedade, e é a partir destas características que as partes irão 
deliberar acerca dos princípios de justiça, e não a partir de 
dados irrelevantes que colocam os homens em posição de 
disputa para garantir mais recursos. Isto explica porque as 
partes representam na posição original os cidadãos livres e 
iguais. Desta forma, numa sociedade justa todos os cidadãos 
possuem o mesmo valor, visto que eles possuem as capacidades 
necessárias para serem membros normais e plenamente 
cooperativos da sociedade ao longo de sua vida. Essas 
condições impostas para a escolha dos princípios são restrições 
razoáveis de conduta, uma vez que conduzem a um acordo 
equitativo sobre os princípios de justiça. 

No artigo A Estrutura Básica como Objeto, o autor 
destaca que os parceiros, enquanto pessoas morais livres e 
iguais que escolhem os princípios de justiça, devem saber pouco 
sobre si mesmos, isto porque são esses princípios que irão reger 
a cooperação social da qual fazem parte e a sua relação com as 
outras pessoas enquanto pessoas morais. Assim, se as partes 
têm acesso a essas informações, os princípios escolhidos 
beneficiam o seu caso particular, e a cooperação social e as 
relações entre as pessoas serão reguladas por esses mesmos 
princípios. Este argumento reforça a importância do véu de 
ignorância, que representa, na teoria de Rawls, as restrições 
desejadas e a característica essencial para a escolha de 
princípios equitativos. Assim, as circunstâncias que definem a 
posição original compreendem que ela é equitativa em relação 
às pessoas morais, concebidas como detentoras de uma 
concepção do seu próprio bem e de um senso de justiça. Em 
virtude da forma como as partes estão situadas e caracterizadas 
– e pelo conhecimento das informações que possuem –, a 
escolha dos princípios de justiça é, de acordo com Rawls, a 
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melhor escolha que se pode fazer dentre as alternativas 
apresentadas a fim de garantir os interesses ou a realização dos 
planos racionais de vida das pessoas. 

De acordo com este limite às informações, poder-se-ia 
pensar que as partes selecionam os princípios ao acaso ou por 
um ato de adivinhação. Rawls destaca que os parceiros situados 
na posição original têm acesso às informações gerais acerca das 
circunstâncias da justiça – escassez moderada e conflito de 
interesses – que são as circunstâncias a partir das quais surge a 
necessidade da elaboração dos princípios, e “[...] conhecem os 
fatos genéricos sobre a sociedade humana. Elas entendem as 
relações políticas e os princípios da teoria econômica; conhecem 
a base da organização social e as leis que regem a psicologia 
humana” (RAWLS, 2002, p. 148). Deste modo, as partes na 
posição original não sabem qual das alternativas irá beneficiar 
o seu caso particular, mas devem avaliar e deliberar acerca dos 
princípios a partir das considerações gerais a que têm acesso. 
Segundo o autor, não há limites em relação às informações 
gerais sobre a sociedade e a psicologia humana, porque são 
esses dados genéricos – que são informações do próprio sistema 
ao qual os princípios serão aplicados – que compõem as 
premissas a partir das quais os parceiros irão deliberar a fim de 
escolher os princípios de justiça13. Isto se confirma no que segue: 
as “[...] premissas que caracterizam essa estrutura são utilizadas 
para deduzir os princípios da justiça” (RAWLS, 2002, p. 276-

                                                            
13 Em Uma Teoria da Justiça, o autor afirma que, na maioria das 
vezes, as partes têm acesso a todas as informações gerais 
necessárias para a escolha dos princípios; não há limites as 
informações e nem são ocultados dados. Rawls justifica essa 
não limitação aos elementos gerais com a seguinte afirmação: 
“faço isso principalmente para evitar complicações” (RAWLS, 
2002, p. 153). 
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7)14. Assim, Rawls (2002, p. 170) afirma que “o essencial, é claro, 
é que essas premissas sejam verdadeiras e suficientemente 
gerais”. Isto significa dizer que as informações a partir das quais 

                                                            
14 O autor, em sua obra Uma Teoria da Justiça, enfatiza que pelo 
menos idealmente o raciocínio para a escolha dos princípios de 
justiça pode ser dedutivo, visto que esses princípios são os mais 
razoáveis de serem escolhidos frente à descrição da posição 
original e diante das características e da psicologia das partes. 
Contudo, nesta mesma passagem, acrescenta que a forma como 
o seu raciocínio é desenvolvido fica aquém de um raciocínio 
dedutivo, classificando-o como intuitivo. Na obra Justiça como 
Eqüidade: Uma Reformulação, o autor apresenta um outro 
argumento que reforça essa ideia, a saber, que “os princípios de 
justiça que são objeto de acordo não são, portanto, deduzidos 
das condições da posição original: são selecionados de uma lista 
dada. A posição original é um procedimento de seleção: opera 
a partir de uma família de concepções de justiça conhecidas e 
existentes em nossa tradição de filosofia política, ou elaboradas 
a partir dela” (RAWLS, 2003, p. 117). Apesar da argumentação 
de Rawls enfatizar que os princípios não são deduzidos das 
condições da posição original, mas selecionados a partir das 
alternativas apresentadas, pensamos que seu raciocínio é 
dedutivo visto que a forma como o autor desenvolve a sua 
argumentação acerca das características da posição original, faz 
com que tenhamos dela a visão de um argumento dedutivo. Ou 
seja, a partir das premissas destacadas, que são as características 
da posição original que visam garantir um acordo equitativo, 
tem-se como conclusão princípios de justiça equitativos, 
resultado “correto” ou válido das premissas. Garcia (1985, p. 
131) apresenta elementos que explicam esse caráter dedutivo da 
posição original. Para verificar argumentos do autor quanto a 
este ponto Cf. RAWLS, 2002, p. 128 e p. 276-7; RAWLS, 2003, p. 
23 e p. 188. 
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as partes argumentam a favor dos princípios de justiça devem 
ser adequadas, partir do contexto da estrutura básica. Estas 
informações, de acordo com o autor, são suficientes e 
adequadas para a deliberação dos princípios e a partir das 
quais, as partes devem avaliá-los. 

Segundo Silva (2003), as informações gerais às quais as 
partes têm acesso apesar do véu de ignorância, são 
fundamentais para a escolha de princípios de justiça a partir de 
uma perspectiva comum. Quer dizer, as partes escolhem os 
princípios com base em informações comuns, gerais, que não 
privilegiam uma pessoa, grupo, posição social ou mesmo uma 
concepção do bem, mas sim informações relevantes para a 
concepção política de pessoa, enquanto membros normais e 
plenamente cooperativos da sociedade, compreendidos como 
livres e iguais e que procuram realizar o seu plano racional de 
vida. 

Este aspecto reforça uma das características da teoria 
da justiça como equidade enquanto uma concepção política de 
justiça, a saber, que o conteúdo da teoria é formado da 
ordenação e ajuste de ideias fundamentais implícitas na cultura 
política pública, ou seja, são ideias e convicções presentes no 
contexto de uma sociedade democrática. Assim, nas obras 
posteriores a Uma Teoria da Justiça, tem-se que o objetivo é 
elaborar uma concepção política de justiça para as sociedades 
democráticas. Na obra O Liberalismo Político, o autor explica por 
que uma concepção política de justiça parte de ideias presentes 
no interior dessa sociedade. Nas palavras de Rawls (2000, p. 56), 

 
numa sociedade democrática, há uma tradição de 
pensamento democrático, cujo teor é, no mínimo, 
familiar e inteligível ao senso comum civilizado dos 
cidadãos em geral. As diversas instituições da 
sociedade, e as formas aceitas de interpretá-las, são 
vistas como um fundo de idéias e princípios 
implicitamente compartilhados. 
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     Se não fosse assim, quer dizer, se não partisse de 
ideias da própria cultura política pública, tal proposta seria 
inútil, uma vez que as premissas usadas para a escolha dos 
princípios poderiam partir de dados ideais (não pertencentes à 
sociedade na qual os princípios devem desempenhar o seu 
papel) ou de elementos de uma concepção abrangente do bem. 

     O destaque dado às características da posição 
original e do véu de ignorância e o seu papel para a escolha dos 
princípios de justiça se justifica porque “queremos definir a 
posição original de modo a chegarmos à solução desejada” 
(RAWLS, 2002, p. 152). Ou seja, a escolha de princípios 
equitativos para serem aplicados à estrutura básica da 
sociedade. Assim, a posição original é o argumento 
desenvolvido por Rawls com o objetivo de saber quais seriam 
os princípios escolhidos pelas partes enquanto pessoas 
racionais livres e iguais e que são os representantes das pessoas 
assim concebidas. A natureza dos membros – de serem 
racionais livres e iguais – é expressa quando eles agem de 
acordo com os princípios escolhidos em uma posição que leva 
em consideração essa natureza, quer dizer, quando ela situa e 
considera as pessoas através dessas características, e não a 
partir de seus aspectos contingentes, como talentos, posição 
social e concepção do bem que defendem. Assim, agir de acordo 
com princípios escolhidos na posição original é um desejo de 
expressar a natureza de pessoas racionais livres e iguais. Desta 
forma, a cidadania igual compreende todos os membros que 
participam da sociedade como sujeitos de justiça, considerando 
as suas características enquanto cidadãos e não enquanto 
pessoas com determinados desejos e interesses. 

 
 

Considerações finais 
 
No decorrer do texto, trabalhamos os artíficios da 

posição original e  do véu da ignorância para a escolha de 
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princípios de justiça cuja função é a de ser aplicada a estrutura 
básica da sociedade. 

Tais conceitos são elaborados e pensados pelo filósofo 
John Rawls em sua obra Uma teoria da Justiça. O autor publicou 
diversas obras e muito estudado em outras áreas, além da 
Filosofia, devido a reflexão que as ideias de posição original, 
véu de ignorância e os princíos de justiça, que são os resultados 
dessa situação hipotética, despertam. A obra de Rawls é 
descrita como uma alternativa e não como a alternativa de 
teoria da justiça. Isto reforça a sua importância frente às 
discussões sucitadas. 

A posição original é descrita como uma situação de 
igualdade na qual, as partes – que são os representantes dos 
cidadãos concebidos como livres e iguais – que tem como 
objetivo escolher os princípios de justiça, estão simetricamente 
situadas e encobertas por um véu de ignorância. Nesta posição, 
elas têm acesso apenas a algumas informações gerais acerca da 
situação social, informações estas relevantes para a escolha dos 
princípios de justiça. De outra forma, as partes tem como 
propósito escolher, dentre uma lista de opções, os princípios de 
justiça que julgam como os mais razoáveis para reger a 
cooperação social. Contudo, elas não conhecem as suas 
habilidades, talentos, interesses, a concepção do bem que 
defendem, nem mesmo a sua posição social. As partes na 
posição original não têm acesso às informações que podem 
influenciar na escolha dos princípios, ou seja, que possam 
beneficiar o seu caso particular ou de um grupo de pessoas. 
Deste modo, os princípios escolhidos na posição original são 
eqüitativos na medida em que eles visam o benefício de todos 
os membros que vivem e cooperam com a sociedade. 

Estes princípios são fundamentais, uma vez que são 
eles que têm como função reger a estrutura básica da sociedade 
que é formada pelas instituições que determinam a justiça de 
fundo, ou seja, o contexto no qual as pessoas desenvolvem suas 
atividades e satisfazem suas necessidades. Em outras palavras, 
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o papel dos princípios é o de determinar uma maneira 
adequada de ordenar as instituições mais importantes da 
estrutura básica da sociedade a fim de atribuir direitos, deveres, 
e distribuir de forma apropriada os recursos provenientes da 
cooperação social. 
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Introdução 
 
A sujeição aos comandos da autoridade política e a 

deferência às leis positivas constituem, inquestionavelmente, 
uma controvérsia perene para os autores da filosofia política e 
da teoria do direito. Embora o objetivo central de John Rawls, 
em sua obra Uma Teoria da Justiça (1971), fosse desenvolver uma 
visão contratualista relativa à seleção dos princípios 
norteadores das instituições sociais, a temática da justificação 
da obediência política não se encontra completamente ausente 
e se poderia afirmar que, em algumas partes da obra de 1971, 
ele revisa aspectos de sua abordagem da obediência política de 
um artigo de 1964, intitulado de Obediência legal e o dever de jogo 
justo. Nesse artigo, Rawls retoma a estratégia de justificação da 
obediência desenvolvida por Herbert Hart em 1955 no artigo 
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Existe algum direito natural?, que é baseada no dever de 
equidade ou de jogo justo (fair play).  

Em 1964, Rawls desenvolve uma tentativa de 
justificação do dever de obediência à autoridade política para 
uma forma específica de governo, a democracia constitucional, 
em que os indivíduos possuem uma obrigação de cumprir as 
leis de um ordenamento jurídico na medida em que participam 
de um esquema de cooperação mutuamente benéfico a todos. 
Na versão revisada de 1971, Rawls abandona a justificação com 
base no dever da equidade e estabelece um tipo de dever 
natural de obediência às leis do Estado. A aceitação dos 
benefícios da cooperação social acarreta uma obrigação de 
cumprir as regras do ordenamento como base na ideia de jogo 
justo. Como diz Rawls: “minha tese é que a obrigação moral de 
obedecer a lei é um caso especial do dever prima facie do jogo 
justo” (RAWLS, 1999, p. 117). Nessa oportunidade, Rawls 
condiciona à obrigação de cumprir as leis à justiça da 
constituição e da mesma forma como funciona em Uma teoria da 
justiça, a justiça da constituição depende do respeito aos dois 
princípios escolhidos na posição original, a saber, o princípio da 
maior gama possível de liberdades básicas a todos e o princípio 
da diferença na sua primeira formulação, qual seja, a 
desigualdade é justificada se traz vantagens a todos os 
membros da sociedade.  

Como discorre George Klosko, no verbete “obrigação 
política” em The Cambridge Rawls Lexicon, a principal razão para 
Rawls abandonar a justificação do dever de obediência à 
autoridade política com base na equidade e recorrer a um dever 
natural de justiça está relacionada com o fato que essa base de 
justificação não funciona para todos, mas apenas para aqueles 
que obtém vantagens da cooperação social (KLOSKO, 2015, p. 
629). A justificação com base no princípio da equidade só 
funciona para funcionários públicos e pessoas que recebem 
benefícios da cooperação, mas se a ideia é encontrar uma 
justificação para a obediência à autoridade política em geral a 
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base precisa ser mais abrangente e por isso Rawls recorre em 
sua obra magna a um tipo de dever natural de obediência à 
autoridade política.  

No que segue, é apresentada a concepção de Rawls da 
obediência à autoridade política em Uma Teoria da Justiça e 
algumas críticas a partir da filosofia de Joseph Raz. No que diz 
respeito à posição de Rawls, são apresentadas as principais 
teses à justificação da obediência política dos §§51-54 do livro 
Uma Teoria da Justiça, sobretudo o dever natural de justiça, o 
princípio da equidade e a íntima relação da sujeição política à 
consecução da justiça em um sistema cooperativo, como é a 
sociedade. Em seguida, são retomados elementos da teoria da 
razão prática de Joseph Raz, em A autoridade do direito, a fim de 
estabelecer uma interlocução pontual com o pensamento de 
John Rawls e evidenciar as dificuldades para se afirmar a 
existência de um dever geral de submissão às leis, mesmo em 
sociedades justas, e as fragilidades da tentativa de justificação 
voluntarista de uma obrigação com o mesmo teor. Por fim, 
apoiado na noção de obrigações associativas, delineia-se uma 
alternativa de deferência ao direito, tendo em conta o critério da 
reciprocidade e a convivência cívica nas relações político-
democráticas. 

 
 

John Rawls e a obediência à lei: a justificação de deveres e 
obrigações em Uma Teoria da Justiça 

 
A filosofia moral de John Rawls, na tentativa de 

constituir uma teoria completa acerca do justo, não se restringiu 
a eleger princípios aplicáveis à estrutura básica da sociedade, 
mas identificou também postulados aptos a reger as relações 
entre os indivíduos e as estabelecidas no âmbito do direito 
internacional, além de regras de sopesamento, caso tais 
princípios entrem em conflito. Conquanto não negue a natureza 
social da justiça e sua estreita conexão com as práticas sociais, a 
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filosofia de Rawls pretende conceber ideais abstratos aptos a 
garantir uma base estável à unidade social e de justiça nas 
instituições para, somente em momento posterior, balizar 
possíveis exigências aplicáveis aos indivíduos1. Afinal, “as 
obrigações e os deveres de uma pessoa pressupõem uma 
concepção moral das instituições” (RAWLS, 2000a, p. 118). 

Os princípios aplicáveis aos indivíduos, como o da 
equidade, são responsáveis por delinear os laços institucionais 
e de dependência de uns com os outros. Como esclarece Cavero 
(1991), tais princípios demarcam a relação instituída entre um 
indivíduo e os outros membros da mesma comunidade, bem 
como destes com o Estado. Por isso, têm por objeto deveres e 
obrigações, dentre os quais, o de obediência às leis e às 
instituições. O princípio da equidade, em específico, impõe que 
cada sujeito deve fazer sua parte segundo as regras da 
instituição vigente, desde que os princípios de justiça sejam 
observados e o indivíduo tenha aceitado ou se beneficiado das 
vantagens disponíveis, geradas socialmente, para a realização 
dos próprios interesses (RAWLS, 2000a, p. 119). Os indivíduos 
podem lograr, mutuamente, um maior ou menor proveito da 
vida em sociedade, visto que esta é um sistema cooperativo em 
que seus membros se comprometem com o desempenho de 
suas respectivas obrigações para a produção de uma conjuntura 
mais vantajosa. Em outros termos, a colaboração de cada 
membro é meio indispensável para a consecução de resultados 
convenientes a todos, porém, inviáveis de serem atingidos 
individualmente2. 

                                                            
1 Conforme Rawls: “[...] além dos princípios para instituições, 
deve haver um consenso sobre certas noções como as de 
equidade e fidelidade, respeito mútuo e beneficência, na 
medida em que se aplicam aos indivíduos, assim como sobre os 
princípios para a conduta das nações” (RAWLS, 2000a, p. 118). 
2 Marcos Rohling torna mais claro as expectativas criadas em 
um sistema cooperativo, ao afirmar nos seguintes termos: 
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A partir de uma ideia implícita de reciprocidade, 
Rawls (2000a, p. 119-120) afirma que, se os indivíduos 
restringem sua liberdade para produzir vantagens mútuas, eles 
também têm direito a uma atitude similar por parte daqueles 
que obtiveram algum benefício proveniente dessa sujeição. 
Assim surgem as obrigações, enquanto compromissos 
decorrentes de atos de aquiescência voluntária de um sujeito 
para com os participantes do mesmo sistema de cooperação 
social. As obrigações não seriam, nesse sentido, contraídas 
abstrata e genericamente, mas equivalentes a promessas 
advindas do consentimento operado, expresso ou tacitamente, 
quando as pessoas viessem a desfrutar dos proveitos gerados 
pelo arranjo social. Para Cavero (1999), trata-se de uma visão 
fundada numa ética de cavaleiros3, visto que o indivíduo está 

                                                            
“Quando essas regras são justas elas estabelecem uma base para 
expectativas legítimas e constituem as bases que possibilitam 
que as pessoas confiem umas nas outras e reclamem, com razão, 
quando não veem suas expectativas satisfeitas. Num sistema de 
cooperação social, é pertinente e, até certo ponto, necessário que 
cada uma das partes cumpra a sua parte no esquema geral, o 
que, de fato, permite que se estabeleça uma base segura para a 
confiança mútua e para as expectativas legítimas” (ROHLING, 
2014, p. 85). 
3 A obrigação assumida voluntariamente, como o ato de 
prometer, é definida por um sistema público de regras, ou 
melhor, por um complexo de convenções constitutivas. Não há 
qualquer obrigação de constituir tais compromissos, como não 
há uma obrigação de fazer promessas, pois o sujeito é livre para 
deliberar sobre sua realização. Entretanto, sendo uma prática 
justa e realizada livremente pelo indivíduo, o princípio da 
equidade será aplicado, devendo a promessa ser mantida e 
cumprida.  O princípio da fidelidade, por esse prisma, seria 
uma consequência do princípio da equidade (RAWLS, 2000a, p. 
382-384).  
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obrigado a adimplir os compromissos assumidos, 
voluntariamente, os quais não se confundem com meras 
requisições morais4.  

A obrigação de obediência às instituições e aos 
comandos da autoridade política, por essa primeira explicação, 
sustenta-se numa visão voluntarista e contratual para os 
concidadãos, por aplicação do princípio da equidade. 
Exemplifica Rawls: 

 
[...] assumimos obrigações quando nos casamos e 
também quando aceitamos cargos de autoridade 
judicial, administrativa, ou de outro tipo. 
Contraímos obrigações através de promessas e 
compromissos tácitos, e até mesmo quando 
entramos num jogo, ou seja, a obrigação de jogar 
seguindo as regras do jogo e com esportividade 
(RAWLS, 2000a, p. 121). 

 
Reconhece o pensador que, em determinados casos, é 

problemático precisar sua existência, por exemplo, no que 
concerne à obrigação política para o cidadão médio, pois seria 
inexata a ação capaz de vinculá-lo e quem a teria praticado. Por 

                                                            
4 Segundo o pensador: “Há vários traços característicos das 
obrigações que as distinguem de outras exigências morais. Em 
primeiro lugar, elas se originam como resultado de atos 
voluntários; esses atos podem ser a manifestação de um 
compromisso explícito ou tácito, como acontece com promessas 
e acordos, mas não o são necessariamente, como no caso da 
aceitação de benefícios. Além disso o teor das obrigações é 
sempre definido por uma instituição ou por um costume, cujas 
regras especificam o que se exige de cada um. Finalmente, as 
obrigações são em geral devidas a indivíduos definidos, ou seja, 
aqueles que cooperaram juntos para manter a ordenação em 
questão” (RAWLS, 2000a, p. 121). 
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isso, ele sustenta categoricamente: “julgo que não existe, 
falando estritamente, obrigação política para os cidadãos em 
geral” (RAWLS, 2000a, p. 122), mas apenas àqueles que ocupam 
um cargo público, cuja origem se basearia, em boa medida, na 
confiança depositada para o exercício de tais funções, portanto, 
uma obrigação de cumprir os deveres do cargo em obediência 
às leis vigentes. 

A sujeição dos indivíduos às instituições, não obstante, 
não se reduz às obrigações e pode ocorrer em virtude dos 
deveres naturais, isto é, comportamentos reivindicados de 
qualquer pessoa, independentemente da cooperação social ou 
de qualquer ato voluntário para sua aplicação ou aceitação, 
posto que seu conteúdo não é correlativo às instituições ou às 
práticas sociais (RAWLS, 2000a, p. 123). Esses deveres também 
são escolhidos na posição original e possuem um cunho 
contratualista, sendo condutas devidas perante todas as 
pessoas do mundo e não só aos partícipes da própria 
comunidade, estendendo-se até mesmo para as relações entre 
nações, tal como de mútuo respeito e de ajuda recíproca 
(FREEMAN, 2016, p. 367). 

Os deveres naturais, explica Cavero (1999), reputam as 
pessoas como sujeitos morais que compartilham o mesmo status 
de igualdade. Revelam, por consequência, um liame de cariz 
moral capaz de instituir deveres associais. Tais preceitos 
condicionam o agir humano diante da existência de vida social 
e são imprescindíveis ao progresso da sociedade e das 
instituições. Para Rawls (2000a, p. 122), eles podem assumir um 
feitio positivo, como, por exemplo, os deveres de ajuda e de 
respeito mútuo, ou mesmo negativo, como os deveres de não 
lesar, não prejudicar ou causar sofrimento desnecessário, sendo 
que os negativos devem preponderar sobre aqueles. O dever 
natural de justiça seria, para o pensador norte-americano, o 
mais relevante e elementar, posto que exige “apoio e obediência 
às instituições que existem e nos concernem” (RAWLS, 2000a, 
p. 123). 
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Como enfatiza Cavero (1991), o dever natural de 
justiça deve ser compreendido enquanto exigência de defesa, 
apoio e fomento das instituições justas e pode ser desmembrado 
em duas partes: (i) pela primeira, o cidadão deve cumprir suas 
atribuições em relação a tais instituições, caso existam; (ii) em 
segundo lugar, deve facilitar o estabelecimento de organizações 
justas quando ainda não existam. Em suma, obedecer às 
instituições justas existentes ou colaborar para sua criação.  

Apesar disso, os deveres naturais e as obrigações não 
são excludentes. Pelo contrário, exercem funções 
complementares. Pelo princípio da equidade são constituídos 
laços obrigacionais com as instituições justas, sendo que tais 
compromissos sustentam e reforçam o elo já existente em 
decorrência do dever natural de justiça. Baseado nessa 
completividade, afirma Rawls: 

 
[...] temos o dever natural de acatar a constituição, 
por exemplo, ou as leis básicas que regulam a 
propriedade (na suposição de que são justas), ao 
passo que temos a obrigação de cumprir deveres de 
um cargo que conseguimos conquistar, ou de seguir 
as regras de associações ou atividades às quais nos 
filiamos (RAWLS, 2000a, p. 381). 

 
Apesar da coerência resguardada pelo pensamento 

rawlsiano, o principal problema, para Cavero (1999), seria o fato 
de os deveres naturais e as obrigações não emanarem, 
diretamente, dos pressupostos mais debatidos na teoria 
rawlsiana, como a ponderação através do equilíbrio reflexivo e 
o recurso ao véu da ignorância. Para ele, o pensador utilizou de 
uma explicação “ad hoc”, ou melhor, um apelo marginal à 
posição original com o objetivo único de legitimar a própria 
teoria. Essa objeção metodológica, sem embargo, não é 
suficiente para mensurar a solidez da proposta rawlsiana de 
deferência à ordem institucionalizada e a eventual 
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obstaculização do agir, segundo preceitos éticos, em desfavor 
de preceitos morais assumidos pela esfera pública. 

Para justificar uma obrigação prima facie5 de obediência 
à lei imposta por um Estado justo, como pontua Raz (2001, p. 
364-365), os teóricos tendem a estabelecer uma crença geral de 
que a rejeição a tal dever corresponderia à negação da própria 
justiça desse Estado, seja por argumentos instrumentais, seja 
também por razões de equidade. A fundamentação 
instrumental sustenta o dever geral de obediência como 
condição ao regular funcionamento do Estado. Afinal, se os 
cidadãos não estivessem submetidos a esta relação de sujeição 
e deixassem, na maioria das vezes, de observar essa obrigação, 
a atividade estatal restaria inviabilizada6. Pelo prisma da 

                                                            
5 Segundo a filosofia de Joseph Raz, uma razão prima facie é 
aquela que não é nem conclusiva e nem absoluta, pois sua 
suficiência para o agir dependerá do confronto com outras 
razões. Será conclusiva uma razão se, em determinado 
contexto, não existir razões em contrário que sejam aptas a 
superá-la e, consequentemente, aquela se torne decisiva a um 
certo agir. A razão absoluta, por outro lado, é aquela que jamais 
poderá ser superada por uma razão contrária de primeira 
ordem. Neste contexto, complementa o pensador: “Nem toda 
razão conclusiva é absoluta. Uma razão pode ser conclusiva 
porque supera todas as razões existentes que com ela conflitam 
e, contudo, não ser absoluta porque não superaria certa razão 
possível, se esta ocorresse. Nem toda razão absoluta é 
conclusiva, porque p pode ser uma razão absoluta mesmo que 
seja cancelada por q” (RAZ, 2010, p. 20). 
6 A tese instrumental não é assumida por Rawls. De todo modo, 
esta perspectiva também não é assumida por Joseph Raz, pois 
o autor entende que se trata de uma percepção errônea em 
relação à atuação governamental, uma vez que é possível o 
atendimento de suas funções estatais mesmo sem autoridade, 
por meios justos ou injustos.  
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equidade, por outro lado, a recusa ao dever de obediência 
resultaria em uma vantagem injusta a determinados indivíduos 
em detrimento daqueles que se sujeitaram a tal dever. 

No que tange, especificamente, ao pensamento de John 
Rawls, duas relações pontuais devem ser aprofundadas: a 
associação do dever geral de obediência ao surgimento ou à 
manutenção de instituições justas e a obrigação de deferência 
ao direito por exigência de equidade quando do recebimento 
voluntário de vantagens engendradas, a partir dos esforços de 
terceiros, no sistema social cooperativo. 

 
 

Instituições Justas e o Dever Natural de Obediência 
 
Em Uma Teoria da Justiça, Rawls afirma 

peremptoriamente que “o dever natural mais importante é o de 
apoiar e promover instituições justas” (RAWLS, 2000a, p. 370). 
O atendimento desse dever, como já explicado, impõe a 
obediência às instituições já existentes, caso observem os 
princípios de justiça, ou a cooperação para que tais 
organizações possam vir a existir. Em suas palavras: 

 
[...] se a instituição básica de uma sociedade for 
justa, ou tão justa quanto se pode razoavelmente 
esperar nas circunstâncias concretas, todos têm um 
dever natural de fazer o que deles se exige. Cada um 
está comprometido, independentemente de seus 
atos voluntários, de realização ou de outra natureza 
(RAWLS, 2000a, p. 370). 

 
Curiosamente, esse dever de obediência aparenta ser 

mais inexorável quando Rawls considera a necessidade de seu 
cumprimento, até mesmo, diante de leis injustas. A injustiça de 
um comando normativo não é causa suficiente para a 
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desobediência, caso a estrutura basilar dessa sociedade se 
demonstre razoavelmente justa7. 

Na obra Conferências sobre a História da Filosofia Política, 
ao explorar o pensamento de Locke, Rawls (2012) aprofunda a 
questão da teoria dos deveres e obrigações políticas, 
particularmente diante de regimes ilegítimos, e defende que a 
inexistência da obrigação política para o homem médio, em tais 
contextos, não denota que os indivíduos poderão agir em 
desacordo com as leis vigentes ou mesmo admitir atos de 
resistência. Em tal hipótese, ainda que não haja possibilidade de 
surgimento de obrigações políticas pela manifestação do 
consentimento, ocasional resistência poderia não resultar em 
qualquer efeito ou até mesmo prejudicar inocentes, caso o 
regime se torne ainda mais opressor. Em outros termos, a 
resistência é vista, por esse viés, como um risco ou um obstáculo 
ao surgimento de instituições sociais justas, devendo ser 
evitada.  

Ressalta-se, ainda, que Rawls não considera que a 
vigência de um regime ilegítimo não se confunde com um 
cenário de quase-justiça, ou seja, com um regime constitucional 
viável, capaz de satisfazer, mesmo que parcialmente, os 
princípios de justiça, por refletir uma ordenação social básica 
imperfeita. Nesse último caso, assim como em regimes 
legítimos e justos, é reconhecido o dever de não oposição. 

                                                            
7 “A injustiça de uma lei não é, em geral, razão suficiente para 
não obedecer-lhe assim como a validade jurídica da legislação 
(conforme a define a constituição em vigor) não é razão 
suficiente para concordarmos com sua manutenção. Quando a 
estrutura básica de uma sociedade é razoavelmente justa, 
conforme a avaliação permitida pelas circunstâncias concretas, 
devemos reconhecer as leis injustas como obrigatórias, desde 
que não excedam certos limites de justiça” (RAWLS, 2000a, p. 
389). 
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Para Raz (1985, p. 289), por outro lado, não existiria um 
dever geral de sujeição ao direito, independentemente da 
natureza da sociedade. Mesmo em uma comunidade boa e 
diante de um sistema jurídico justo, não seria possível afirmar 
um dever geral dessa ordem a partir de qualquer fato ou 
princípio moral. Afinal, não se deve esperar que um bom direito 
crie o dever de obedecê-lo. Por vezes, sustenta-se a convicção 
no sentido de que bons cidadãos obedecem ao direito e um 
sistema justo deve ser obedecido. Contudo, na verdade, nessa 
ocasião há apenas mais razões morais para se conformar a um 
sistema justo e confiar em suas instituições, se comparado a um 
sistema mau ou arbitrário (RAZ, 1985, p. 303-308).  

Fazer, simplesmente, o que é requerido pelo direito 
não resulta na criação desse dever geral, dado que a proposição 
jurídica poderá ser tão somente uma razão para conformar um 
comportamento em determinado sentido e, em certas 
circunstâncias, nada além disso. As razões que justificam o 
atuar consoante requer o direito, por exemplo, de não matar e 
não roubar, não se convertem em razões para se obedecer ao 
direito de um modo mais amplo. Para se firmar uma obrigação 
genérica desta espécie seria preciso constatar:  

 
[...] se há um conjunto de premissas verdadeiras que 
implicam que todos (todos os cidadãos? todos os 
habitantes?) devem sempre fazer o que essas 
disposições legais exigem, que incluem o fato de 
que tais ações são exigidas por lei como uma 
premissa redundante (RAZ, 1985, p. 290-291, 
tradução nossa).  

 
Em outros termos, seria imprescindível afirmar uma 

razão (ou conjunto de razões) em que se justifique a obrigação 
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de obedecer ao direito tão somente por assim ser exigido e seja 
redundante diante das outras razões de agir em conformidade8. 

O suposto dever natural de justiça, como firmado no 
pensamento rawlsiano, implicaria, puramente, que quanto mais 
razoavelmente justa for a lei de um Estado, maior seria a certeza 
quanto ao dever de obediência. Como esclarece Raz (2001), uma 
lei seria, desse modo, considerada justa somente se impusesse, 
ou melhor, tornasse juridicamente obrigatória, uma conduta já 
exigida por uma obrigação moral. Apesar disso, se a obediência 
é derivada de outras reivindicações morais, a rigor seria apenas 
reflexo dessas últimas, logo, redundante e de menor valor em 
uma conjuntura estatal justa9.  

Conforme Raz (2001, p. 365), a obediência ao Estado 
justo tem menor relevância se a conduta requerida já é exigível 
enquanto obrigação moral e passa apenas a estar amparada na 

                                                            
8 Para supor a existência de um dever geral de obediência à lei 
seria necessário identificar razões que justificam esse agir pelo 
simples fato de o direito assim determinar. A proibição de não 
matar, diante do suposto dever geral de obediência, seria 
observada pelo simples fato do direito ter assim instituído tal 
vedação, contudo, seria redundante diante das razões 
específicas que justificam o ato de matar como algo a não ser 
praticado. 
9 De acordo com Raz: “Para estabelecer o dever de obediência à 
lei, devemos estabelecer que é relativamente justo. É 
relativamente justo apenas na medida em que exista uma 
obrigação moral de fazer o que é imposto como uma obrigação 
legal. Assim, as obrigações morais, nas quais se baseia a 
suposição de que a lei é justa, precedem a obrigação moral de 
obedecer à lei. [...] Pode ser moralmente relevante se isso 
ocorrer em um Estado injusto, uma vez que se impõe uma 
obrigação moral quando nenhuma existia. Mas em um Estado 
justo é, na melhor das hipóteses, uma mera sombra de outros 
deveres morais.” (RAZ, 2001, p. 365, tradução nossa). 
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lei. Esse dever de obediência, caso existisse, na melhor das 
hipóteses, seria apenas uma sombra das obrigações jurídicas 
específicas. Como ele sustenta: “Só existe [uma obrigação legal 
de obedecer à lei] na medida em que existem obrigações morais 
independentes de obedecer a cada uma das leis do sistema. É 
apenas a sua sombra” (RAZ, 2001, p. 366, tradução nossa). Esse 
dever de obediência não seria apenas redundante ou uma 
sombra, mas talvez uma “perversão moral”. Segundo Raz 
(2001), usualmente, espera-se que pessoas com consciência 
moral não pratiquem determinadas ações, estejam elas ou não 
proibidas pelo direito, por simplesmente serem imorais, como 
não matar, não agredir ou não caluniar. Justificar um dever 
geral de obediência pelo fato de as leis serem justas importa em 
dizer que tais razões, dissociadas do direito, são insuficientes ao 
agir e somente o respeito à lei seria capaz de obstar a prática de 
tais atos. Haveria um paradoxo, ainda que aparente10, no 
respeito à ordem jurídica justa. Afinal, quanto mais valioso e 
justo for o direito, mais razões existiriam para que o indivíduo 
cumprisse certa conduta, todavia, menos premissas para 
unicamente obedecê-lo.  

Ademais, não se pode olvidar que a lei assume, aliás, a 
prerrogativa de determinar as condições ou as circunstâncias 
em que os comandos legais serão derrotados por outras 
considerações (por exemplo, o estado de necessidade e a 
legítima defesa). Ainda que não de forma absoluta, o próprio 
direito delimita o alcance e as condições para a suplantação de 
suas exigências11. Complementarmente, reivindica um caráter 

                                                            
10 Raz (2001) deixa explícito que o paradoxo seria aparente, pois 
se trata de um exagero e o direito se mostra moralmente 
importante em determinadas circunstâncias, por exemplo, 
diante das necessidades de coordenação.  
11 “Uma obrigação de obedecer ao direito interpretada como 
uma obrigação 'forte', ou seja, obedecer como é obrigatório ser 
obedecido, implica conceder mais do que uma razão prima facie 
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excludente, ainda quando não de índole absoluta. Como explica 
Raz (1985), as razões morais podem ter um peso considerável 
em certas circunstâncias e ser alegadas para violar o direito. 
Não obstante, o caráter autoritativo do direito afasta que sejam 
sempre levadas em conta. Para dar concretude a essa afirmação, 
basta imaginar a hipótese de um pai que mata o estuprador da 
própria filha. Não se pode negar o peso de suas razões morais. 
Mesmo assim, tais razões são afastadas pelo direito em virtude 
de diretrizes autoritativas contrárias à prática do homicídio12 e, 
inevitavelmente, haverá sua responsabilização pela violação à 
lei.  

Dessarte, a justiça das instituições ou a potencialidade 
de sua conformação aos princípios de justiça (ou preceitos 
morais) não é determinante para afirmar a existência de um 
dever geral de sujeição política. Para a teoria da razão prática 
de Joseph Raz, uma lei será considerada efetivamente boa 
quando atender suas funções: (i) fornecer razões prudenciais ao 
agir sempre que recomendável ou (ii) sinalizar 
comportamentos exigidos socialmente. O atendimento de suas 
funções corrobora interesses morais e fortalece modos de 
cooperação social importantes, mas não cria uma obrigação ou 
dever genérico de obediência. Raz (2013, p. 151) não nega que 
as pessoas tenham capacidade para agir racionalmente de 
modo direto, mas a autoridade política serve como mecanismo 
ou método para que alcancem a mesma finalidade desta sua 

                                                            
para obedecer ao direito. Supõe admitir que as razões de 
obediência têm peso e consequências que foram determinadas 
pelo próprio direito” (RAZ, 1985, p. 292, tradução nossa). 
12 No caso do ordenamento jurídico brasileiro, haveria a 
caracterização de homicídio privilegiado, com a aplicação de 
uma pena reduzida de um sexto a um terço, nos termos do art. 
121, §1º do Código Penal. Ainda assim, o peso de tais razões só 
seria aceito diante da própria admissão pelo direito, que inclui 
as condições para ser levada em conta.  



A obediência às leis em John Rawls 

128 
 

capacidade de agir e preservem a autoconfiança. Neste ângulo, 
a autoridade tem a função de melhorar a conformidade do agir 
dos indivíduos com as razões de fundo, isto é, razões que 
poderiam ser ponderadas pelo indivíduo para a definição da 
melhor conduta. Por isso, o dever de obedecer ao direito, 
embora não seja geral, pode ser útil e variar de acordo com a 
pessoa, suas qualidades e o caso envolvido13. 

 
 

A obrigação geral de obediência e a aquiescência voluntária 
aos benefícios do sistema cooperativo social 
 
Todas as obrigações, inclusive de obediência às leis 

básicas, para Rawls, têm sua origem no princípio da equidade 
e não se confundem com os deveres morais, uma vez que o 
citado princípio requer que: (i) a estrutura social seja equitativa 
e justa, pois contextos autocráticos ou mesmo de instituições 
arbitrárias não são capazes de gerar obrigações. Na realidade, 
eventuais compromissos assumidos seriam equiparados a 
“promessas extorquidas”, portanto, nulas desde o início; (ii) os 
sujeitos aceitem voluntariamente ou tirem proveito dos 
benefícios advindos destas instituições para a satisfação de seus 
interesses privados, porquanto “não devemos lucrar com os 
esforços cooperativos dos outros sem fazer a parte que nos 
cabe” (RAWLS, 2000a, p. 380). Ao considerar tais motivos de 
equidade, Rawls teria adotado, aplicando a terminologia 

                                                            
13 A concepção de autoridade como serviço, adotada por Raz, 
torna evidente que a legitimidade da autoridade reivindicada 
pelo direito é justificável na mesma medida em que ele serve 
aos indivíduos sujeitos a ela.  Esclarece Shapiro: “os governos 
não exercem sua autoridade construindo pontes, educando 
crianças ou expulsando invasores, mas sim produzindo e 
validando normas que permitem que seus súditos se 
conformem à razão” (SHAPIRO, 2013, p. 32, tradução nossa). 
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raziana, um raciocínio não-instrumental, baseado na injustiça 
da fruição de benefícios derivados de uma estrutura social e 
jurídica justa, sem contribuir para sua produção. 

Como aponta Raz (2001), esse argumento perde 
validade a partir do momento em que o sujeito não tem 
alternativa a não ser aceitar tais benefícios e participar do 
sistema social vigente. A relação política não goza da mesma 
voluntariedade presente em outros vínculos constituídos 
socialmente, como de amizade ou de âmbito familiar. Afinal, 
nestas últimas, o sujeito não se vê obrigado a constituí-las e 
muito menos a mantê-las. E, ainda que se alegasse a 
possibilidade de emigração, a tese não seria coerente, pois a 
permanência em outras localidades, por vezes, não depende 
apenas da escolha do emigrante. Ademais, a escolha do sujeito 
não seria plenamente livre, mas sempre limitada por uma 
estrutura coletiva e de adesão obrigatória.   

Neste ponto, o pensamento político rawlsiano viria a 
convergir com a crítica de Joseph Raz. Na obra O Liberalismo 
Político, Rawls (2000b, p. 181-182) afirma que a relação política 
tem traços peculiares, dentre os quais o fato de os indivíduos 
serem inseridos em determinada estrutura básica da sociedade 
pelo nascimento e somente deixá-la com a morte. Além disso, o 
Estado embasa sua atuação no poder coercitivo, com a aplicação 
de sanções e do uso da força para a observância de suas 
disposições normativas, sendo a autoridade política 
caracterizada pelo exercício público do poder de um corpo 
coletivo constituído por cidadãos livres e iguais. 

Outros dois argumentos adicionais tornam ainda mais 
claras as dificuldades para se sustentar a obrigação de 
obediência rawlsiana a partir do princípio da equidade. De 
início, parece questionável qualificar como injusta a fruição de 
vantagens sociais que foram concedidas a determinados 
sujeitos sem qualquer pleito dos mesmos. Ou seja, não seria 
justificável a dedução de qualquer obrigação de obediência pela 
simples concessão de benefícios não solicitados. Em certos 
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casos, alguns benefícios devem ser concedidos gratuitamente, a 
sujeitos não participantes do sistema cooperativo, para que se 
torne mais eficiente o empreendimento constituído com certa 
voluntariedade, como no caso das estruturas de segurança e de 
aplicação de justiça ou mesmo para a garantia da tutela 
ambiental e da saúde pública. A vacinação em massa, através 
do sistema de saúde pública, para o combate da pandemia de 
Covid-19 evidenciou essa questão. Para que se obtivesse a 
“imunidade de rebanho”, foi necessária a vacinação em massa 
pelo Estado. A distribuição desse benefício não foi apenas 
oportuna ao interesse particular de algumas pessoas, a partir do 
sacrifício das liberdades de outros membros sociais, mas 
também imprescindível ao atingimento do fim de interesse 
coletivo. Em outros termos, alguns atos individuais, 
aparentemente oportunistas em relação aos bens, gerados 
cooperativamente pela comunidade, são cruciais para 
assegurar os resultados vantajosos a todos.  

Para mais, acresce Raz (2001, p. 376), a validade do 
consentimento é duvidosa em conjunturas que não permitem 
um entendimento adequado das condições para a outorga dos 
benefícios e para seu recebimento. Em outros termos, não há 
como presumir a aquiescência, mesmo tácita, se o sujeito não 
tem condições de compreender tudo que isso implica. Aliás, sua 
constituição depende do interesse em obrigar-se. De certa 
forma, Rawls (2000a) também agasalha tal interpretação, pois a 
conduta do indivíduo será delimitada a partir das regras 
aplicáveis à prática social, assim como ocorre com as 
promessas, para que a torne vinculatória14. Justamente por esse 

                                                            
14Afirma Rawls: “O modo pelo qual a regra do prometer 
especifica as circunstâncias apropriadas e as condições 
excludentes determina se a prática em questão é justa” 
(RAWLS, 2000a, p. 382). Para o pensador, para que a promessa 
crie, efetivamente, essa vinculação é necessário que: (i) o sujeito 
esteja totalmente consciente e inserido num contexto de 
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motivo, seria tão difícil afirmar uma obrigação política a todo 
homem médio, dado que a certeza da voluntariedade, livre e 
consciente, não é perceptível facilmente. Semelhantemente a 
Rawls, a tese de Raz (1985, p. 296) cogita, eventualmente, a 
instituição de uma obrigação moral de obediência, 
singularmente, quanto a compromissos prestados para assumir 
uma função estatal e sem qualquer coação. 

Logo, exceto diante de circunstâncias específicas, a 
obrigação de obediência às leis, com fundamento na equidade, 
dificilmente poderia ser firmada. Inexistindo fundamentos 
aptos a justificar a obrigação geral de obediência ao direito, 
restaria necessariamente impossível defender qualquer dever 
de deferência às instituições pelo cidadão em geral? Raz (1985) 
apresenta, na obra La Autoridad Del Derecho, uma forma de 
compreender a obediência às leis que, talvez, fosse útil à revisão 
do pensamento rawlsiano. 
 
 

Uma terceira via à justificação da obediência: obrigações 
associativas e a amizade cívica rawlsiana 

 
Assim como a amizade cria padrões de interação e de 

expectativa, muitas vezes culturalmente determinados, para 
Raz (1985), o respeito à lei também é um fenômeno complexo e, 
quando assumido por um indivíduo, torna-se a motivação de 
seu próprio agir. Para ele, um sujeito adota um comportamento 
ou conduta com relação a um amigo não porque tem razões 
para aquela ação, mas pela convicção de que a amizade assim o 
exige. Em outros termos, a própria relação de amizade é motivo 

                                                            
racionalidade; (ii) o sujeito conheça o significado daquele ato, 
dos operadores verbais e do seu uso; (iii) o ato seja prático livre 
de ameaças ou qualquer meio de coerção; (iv) o sujeito goze, 
razoavelmente, de uma posição que permita negociar as 
condições e o próprio ato.  
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de determinadas ações, não por fundamentos externos, mas 
porque tais condutas expressam o relacionamento15. Em direção 
análoga ocorreria no tocante ao direito, pois respeitá-lo 
depende do indivíduo e tal relação pode expandir-se ou retrair-
se ao longo do tempo. Como a amizade, o respeito ao direito 
não surge ou se encerra a partir de um único ato, mas se firma 
no decorrer do tempo.  

Raz parte da ideia de obrigações associativas, pois o 
fundamento geral de não violação da ordem jurídica não se 
baseia em uma atitude específica, mas no agir moral geral do 
sujeito no tocante à lei. 

 
O direito não cria dever de obediência a nenhum 
indivíduo. Cada indivíduo apenas considerará 
possuir um dever de obediência ao direito caso 
tenha aceitado o ponto de vista interno do próprio 
direito, caso o próprio indivíduo estiver 
raciocinando em termos jurídicos, pois dentro da 
própria linguagem interna do direito faz sentido 
acreditar na existência de uma obrigação jurídica 
para cumpri-lo. Caso o direito seja rejeitado como 
um todo pelo indivíduo, nada restará para obrigá-
lo a obedecer às normas jurídicas (BRINA, 2016, p. 
71). 

 

                                                            
15 Para Raz (1985), as razões expressivas demonstram que os 
motivos do agir de um sujeito relativamente ao seu amigo não 
deriva de razões externas, como a culpa ou o desejo de evitar 
sentir-se culpado, mas da crença que aquela relação de amizade 
assim requer tal comportamento, com ou sem a geração de 
benefícios ao amigo. Embora a relação possa ser evitada ou 
mesmo terminar, não são promessas voluntárias, mas sim parte 
constitutiva da própria relação em que as obrigações são uma 
parte essencial e autoimpostas.  
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Portanto, ao respeitar a lei, o indivíduo manifesta um 
comportamento para com a sociedade, identificando-se com ela 
e constituindo um dever de lealdade capaz, por consequência, 
de reconhecer a autoridade do direito vigente (RAZ, 1985, p. 
320). A obediência seria, por essa óptica, uma obrigação 
semivoluntária, visto que o indivíduo, mesmo sem qualquer 
dever de se identificar com uma comunidade, adota atitudes de 
pertencimento e associação a determinado corpo social, 
comportamento cujo valor é intrínseco e não instrumental 
(RAZ, 2001, p. 378). 

Embora Rawls não apresente essa concepção 
semivoluntarista de obrigações ou deveres de obediência em 
sua obra, uma interpretação alternativa do princípio da 
equidade poderia explicar tal fenômeno se, em vez de 
reconhecer o direito dos participantes do esquema cooperativo 
a um igual comportamento daqueles que gozam dos benefícios 
produzidos, evidenciasse a contínua integração dos indivíduos 
a partir do compartilhamento, ainda que desinteressado, dos 
benefícios sociais. Quando as instituições são justas e as 
vantagens sociais disponíveis são cada vez maiores para a 
realização dos diversos interesses particulares, seriam também 
superiores as possibilidades para a constituição de uma relação 
especial de reciprocidade capaz de justificar a lealdade e a 
obediência às leis. Curiosamente, a ideia de amizade ou 
convivência cívica permite explicar uma concepção associativa 
de obrigações cidadãs e justificar a obediência às leis no 
pensamento de Rawls. Na citada obra, afirma o pensador: 

 
[...] uma sociedade é bem-ordenada não apenas 
quando está planejada para promover o bem de 
seus membros mas quando é também efetivamente 
regulada por uma concepção pública de justiça. [...] 
Entre indivíduos com objetivos e propósitos 
díspares uma concepção partilhada de justiça 
estabelece os vínculos da convivência cívica; o 
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desejo geral de justiça limita a persecução de outros 
fins. Pode-se imaginar uma conceção de justiça 
como constituindo a carta fundamental de uma 
associação bem-ordenada (RAWLS, 2000a, p. 5, 
grifo nosso). 

 
Os laços de confiança e o sentimento de 

companheirismo, aliás, são explorados pelo pensador para a 
compreensão do desenvolvimento moral do indivíduo e sua 
contribuição à estabilidade da justiça, principalmente pelo 
compartilhamento do mesmo status social, pois “onde a 
igualdade é definida pelas regras aceitas, quanto mais os 
indivíduos interagem entre si, tanto maior é a probabilidade de 
laços de amizade se desenvolverem entre eles” (RAWLS, 2000a, 
p. 546). Não obstante, para Rawls (2000a), a justiça ainda será o 
elemento de influência mais profunda nos sentimentos morais 
e determinantes na aceitação ou rejeição das instituições, caso 
contrário, a igualdade compartilhada ainda teria seu alcance 
limitado.  

No livro O Liberalismo Político, especialmente com o 
reconhecimento do chamado “fato do pluralismo” e o recurso à 
razoabilidade do uso público da razão, como base sólida à 
estabilidade e à legitimidade da sociedade democrática, Rawls 
acaba por reforçar a noção de amizade cívica. A ideia de 
cidadania, dimensionada em sua filosofia política, traduz uma 
forma especial de interação com os outros membros da 
sociedade que incorpora deveres singulares, por exemplo, de 
tolerância e de reciprocidade. No fim, é preciso reconhecer o 
outro como titular da cidadania nos mesmos termos e, fulcrado 
no respeito mútuo, apresentar suas razões de modo que os 
concidadãos possam anuir e considerá-las razoáveis, em meio 
às profundas divergências16.  

                                                            
16 Marcos Rohling afirma que: “o papel do critério de 
reciprocidade na razão pública é especificar a natureza da 
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Bem esclarece Marcos Rohling: “num regime 
democrático o interesse legítimo do governo é que a lei e a 
política públicas sustentem e regulamentem, de maneira 
ordenada, as instituições necessárias para reproduzir a 
sociedade política ao longo do tempo, de modo a promover a 
justiça” (ROHLING, 2009, s.p.). Por isso, a obediência política 
não pode ser compreendida momentaneamente, mas com base 
no vínculo constituído e conservado continuamente pelo 
individuo com determinada sociedade. A ideia de amizade 
cívica em Rawls é, sem dúvida, muito mais ampla que a 
conduta de respeito às leis de Joseph Raz. Entretanto, ambas 
revelam uma oportunidade de fundamentação da lealdade ao 
direito e às instituições, principalmente com a reabilitação de 
uma concepção de obediência autoimposta e semivoluntária. 

 
 

Considerações finais 
 
A justificação da obediência às leis e às instituições, no 

pensamento de John Rawls, pode ser compreendida por dois 
enfoques distintos, mesmo que conexos: (i) enquanto uma 
obrigação prima facie, ou melhor, um compromisso constituído 
sob determinada conjuntura e por imposição do princípio da 
equidade, caracterizado por um contexto de instituições que 
observem os princípios de justiça e pela sujeição voluntária dos 
indivíduos que passam a usufruir das vantagens, geradas 
socialmente, em favor dos seus interesses particulares, desse 
modo, limitando sua liberdade tal qual os demais participantes 
do sistema cooperativo social; (ii) como um comportamento 

                                                            
relação política num regime democrático constitucional como 
uma relação de amizade cívica posto que, quando funcionários 
do governo atuam a partir dele e outros cidadãos o apoiam, ele 
dá forma às suas instituições fundamentais” (ROHLING, 2009, 
s.p.). 
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exigível de todas as pessoas em quaisquer circunstâncias, seja 
para a manutenção das instituições justas, seja para viabilizar 
sua constituição futura, em cumprimento, portanto, ao dever 
natural de justiça. 

Quando cotejada com as reflexões da teoria da razão 
prática de Joseph Raz, a proposta rawlsiana encontra 
consideráveis obstáculos. Primeiramente, uma estrutura social 
e institucional justa, por si só, não permite derivar deveres 
genéricos de obediência às leis. Caso contrário, tal suposto 
dever geral seria apenas uma projeção imperfeita das 
obrigações morais corroboradas e exigidas, posteriormente, 
pelo direito. Em um cenário regido por leis justas, há mais 
razões morais para o cidadão agir de determinada maneira do 
que simplesmente sujeitar-se ao direito. Raz assume um 
posicionamento mais extremo e defende inexistir o dever geral 
de obediência independentemente da espécie de sociedade. Em 
outras palavras, sejam as instituições justas ou não. 

A segunda explicação, por derivação do princípio da 
equidade e da suposta concordância manifestada no gozo dos 
benefícios socialmente produzidos, Raz e Rawls se aproximam 
ao reconhecer particularidades da relação política que 
impedem sustentar a constituição e a manutenção da 
obediência por um viés puramente voluntarista. Tal obrigação 
política só seria possível em casos específicos, desde que o 
indivíduo tenha, verdadeiramente, o desejo de obrigar-se, 
compreenda os desdobramentos deste compromisso e possa 
assumi-lo validamente. Apesar disso, seria inviável sustentar 
um dever geral de deferência ao direito e às instituições a partir 
da simples participação no esquema social e da acidental 
contribuição coletiva à concretização dos interesses privados de 
cada cidadão. 

A partir da noção de respeito às leis, Raz explora a 
plausibilidade do dever de obediência enquanto obrigação 
associativa. Conquanto Rawls não tenha conjecturado esse 
entendimento, a amizade cívica rawlsiana aduz um caráter 
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semivoluntário, semelhante à projeção teórica de Joseph Raz, 
mais consistente com o estabelecimento do dever de obediência 
política. Por uma lógica não-instrumental, a amizade cívica se 
consolidaria com o decurso do tempo e seria responsável pela 
criação de uma relação de pertencimento e deferência às 
instituições, ainda mais propícia num contexto de 
preponderância dos princípios de justiça e de regime 
constitucional democrático. 
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Introdução 
 

A despeito de posições filosóficas que asseveram um 
esgotamento1 da moralidade kantiana, quando comparada com 
questões contemporâneas, John Rawls reintroduz a razão 
prática moderna na esfera de debates relativos à filosofia 
política atual. Já na introdução de A Theory of Justice (1971), o 
filósofo estadunidense reconhece que a sua concepção de justiça 
como equidade “é altamente kantiana em sua natureza” 
(RAWLS, 1997, p. XXII). Assim se pretende dizer que a teoria 
da justiça ali apresentada fundamenta-se em pressupostos da 
moralidade kantiana, sobretudo na concepção de autonomia e 
no imperativo categórico, o qual é interpretado segundo um 

                                                            
1 Nesse sentido, por exemplo, tem-se a vigorosa crítica de Hegel 
à moral kantiana. Para Hegel, grosso modo, a lei moral não 
passa de uma fórmula vazia de conteúdo efetivo, pelo que o 
imperativo categórico seria um procedimento tautológico da 
razão pura. Para aprofundar o conhecimento da posição 
hegeliana sobre esse assunto, ver: HEGEL, G. Principios de la 
filosofia del derecho o derecho natural y ciencias políticas. Tradução 
de Juan Luis Vermal. Buenos Aires: Sudamericana, 1975.  
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modelo procedimental. Ademais, Rawls identifica na filosofia 
prática kantiana um procedimento metodológico 
construtivista, o qual vai servir de modelo para o seu 
construtivismo político. 

Entretanto, isso não significa que a justiça como 
equidade tenha se limitado a uma análise interpretativa de 
elementos da razão prática transcendental. Rawls ressignifica 
esses conceitos morais, relacionando-os com uma concepção 
social de justiça e rechaçando o fundacionismo metafísico 
kantiano. Com isso, o que se busca são princípios de justiça que 
possam fundamentar a estrutura básica das sociedades 
democráticas, de tal modo que os elementos a priori da razão 
prática ganham efetividade social através de princípios 
políticos de justiça, construídos por meio de um procedimento 
reflexivo da razão prática. Esses pressupostos metodológicos 
seriam herdados da filosofia kantiana, mais precisamente do 
construtivismo moral presente na razão prática do filósofo 
moderno. O procedimento adotado para a construção dos 
princípios de justiça, dessa maneira, representaria uma 
ressignificação do procedimento construtivista presente na 
moralidade kantiana.   

Tal ressignificação social dos elementos 
transcendentais kantianos, contudo, se dá por meio de uma 
interpretação procedimental da lei moral e do imperativo 
categórico kantiano, pela qual a autoridade apriorística da 
razão prática pura e reinterpretada segundo um procedimento 
reflexivo desenvolvido pela autonomia moral dos cidadãos 
razoáveis e racionais. Se a lei moral é valida para todo e 
qualquer ser racional, mas o imperativo categórico é o modo 
pelo qual a lei moral se apresenta à vontade humana, como uma 
obrigação incondicional, o procedimento do imperativo 
categórico, então, adapta a moralidade ao contexto social do 
agente. Assim, Rawls aplica a lei moral às circunstâncias sociais 
dos cidadãos, evitando o formalismo dos sistemas apriorísticos, 
pois se atribui um conteúdo social à razão prática pura.   
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O Construtivismo moral kantiano 
 
A filosofia prática kantiana não é tradicionalmente 

classificada como construtivista,2 nem o próprio Kant chega a 
caracterizá-la explicitamente como tal. Não obstante, Rawls não 
reluta em afirmar a existência e até mesmo reconhece em Kant 
a origem histórica do construtivismo moral. Todavia, o que 
pode acenar para um construtivismo na filosofia de Kant? 
Quais as referências textuais que permitem tal qualificação 
metodológica ao sistema moral kantiano? Na filosofia teórica, 
inicialmente, algo relacionado à ideia de construtivismo pode 
ser percebido na “Doutrina transcendental do método” da 
primeira Crítica. Nesse trecho, Kant se refere ao método 
utilizado pelo conhecimento matemático como sendo aquele 
que opera por construção de conceitos, ao passo que “o 
conhecimento filosófico é o conhecimento racional por conceitos 

                                                            
2 Onora O’Neill, em seu artigo Constructivism in Rawls and Kant, 
afirma que o uso da metáfora construtivista teve um uso amplo 
no século XX, nos mais diversos âmbitos. “Em um 
entendimento mínimo, o construtivismo não é mais do que a 
concepção de que certas entidades são complexas, isto é, 
composto de outras entidades mais elementares”. Com efeito, o 
construtivismo rechaça uma ordem moral independente e 
verdadeira (anterior a nossa concepção de pessoa e sociedade), 
assumindo assim um antirrealismo em relação aos elementos e 
princípios morais. Ademais, há um cognitivismo forte 
vinculado a uma concepção complexa de pessoa, a qual se trona 
uma necessidade para a justificação objetiva do que será 
construído.  Cf. O’NEILL, O. Constructivism in Rawls and Kant. 
In: FREEMAN, S. (Ed.). The Cambridge Companion to Rawls. New 
York: Cambridge University Press. 2003, p. 347-348. 
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[...]” (KrV B 741).3 Segundo Kant, o que permite qualificar 
aquela espécie de conhecimento como um construtivismo 
teórico, diferenciando assim a matemática do conhecimento 
filosófico, é a sua capacidade de progredir por si mesmo, sem o 
auxílio imediato da experiência. Neste sentido, poder-se-ia 
asseverar que o conhecimento sintético a priori4 é um exemplo 
da utilização do método construtivista na filosofia teórica 
kantiana. Considerando que o conhecimento filosófico em geral 
sempre necessita de intuições (empíricas), as quais são 
sintetizadas pelas categorias do entendimento, então o 
construtivismo presente na matemática se caracterizaria pela 
autonomia da razão teórica em operar mediante as simples 
formas puras da intuição sensível, sem qualquer elemento 
empírico. A autonomia a priori da razão teórica, portanto, torna-
se a condição fundamental para o proceder metodológico 
construtivista.5 De tal modo, mediante a síntese transcendental 

                                                            
3 Em todas as referências de Kant será utilizado o modo 
abreviado de citação, a saber: GMS -Grundlegung  zur Metaphysik  
der  Sitten  (Fundamentação  da  Metafísica  dos  Costumes);  KrV -
Kritik  der  reinen  Vernunft  (Crítica  da Razão Pura); e KpV -Kritik 
der praktischen Vernunft (Crítica da Razão Prática). 
4 Para levar a cabo tal forma de conhecimento é necessário 
admitir formas puras e a priori de intuição sensível, que Kant 
reconhece no espaço e no tempo enquanto elementos 
transcendentais da sensibilidade humana. Neste caso, o juízo 
poderia ser sintético, pois teria como fundamento uma intuição, 
e, não obstante, sua origem seria totalmente a priori, sem 
qualquer elemento empírico. Exemplos de conhecimentos 
sintéticos a priori, segundo Kant, podem ser encontrados na 
matemática, já que em tal ciência é possível manejar intuições 
puras de espaço e tempo, as quais são unificadas pelas 
categorias transcendentais (a priori) do entendimento.  
5 Além do mais, segundo Rawls, a característica geral do 
construtivismo resume-se da seguinte maneira: “a ideia é 
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de intuições a priori (as simples formas puras da sensibilidade, 
sem qualquer elemento empírico) e categorias puras do 
entendimento, tem-se então o citado conhecimento por 
produção de conceitos.  

O âmbito prático, por sua vez, não admite nenhuma 
forma de intuição sensível ou intelectual. Com efeito, mesmo 
estando relacionado com o domínio teórico, uma vez que se 
trata de uma única razão que só em seus usos pode ser 
diferenciada, o âmbito prático tem seus próprios objetivos e 
critérios metodológicos. Enquanto a epistemologia kantiana 
buscou (sobretudo) determinar as condições, limites e 
possibilidades do conhecimento humano, a filosofia moral 
pretende demonstrar que há uma razão pura prática, e que esta 
pode tornar-se um fundamento determinante para a vontade 
humana. Do mesmo modo que a Crítica da razão especulativa 
estabeleceu as condições e possibilidades do conhecimento 
humano, limitando assim o entendimento à experiência 
sensível; a razão prática, por sua vez, deve limitar as condições 
empíricas e sua pretensão de exclusividade na determinação da 
vontade, demonstrando a possibilidade de uma vontade pura, 
sem qualquer influência heterônoma. 

Contudo, mesmo nos escritos de filosofia prática não 
há uma referência direta que permita caracterizar a moral 
kantiana como construtivista. Algo que acena neste sentido, 
talvez, é o que pode ser lido no “Prefácio da segunda edição” 
da Crítica da razão pura, quando Kant menciona como a razão 
pura, em seus respectivos âmbitos (teórico e prático), relaciona-
se com seu objeto. Segundo Kant, a razão pura “pode referir-se 
ao seu objeto de duas maneiras: ou pela simples determinação 
deste e do seu conceito [...] ou então realizando-o. O primeiro é o 

                                                            
formular uma representação procedimental na qual, tanto 
quanto possível, todos os critérios pertinentes de argumentação 
correta – matemática, moral ou política – estejam incorporados 
e abertos à inspeção” (RAWLS, 2011, p. 121). 
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conhecimento teórico, o segundo o conhecimento prático da razão” 
(KrV B X). Nesse trecho, quando Kant diz que o objeto da razão 
prática deve ser realizado, é possível considerar isso uma tarefa 
de construção, já que não há algo anterior (intuição ou 
conceitos) que determine a finalidade ou condicione o domínio 
moral. Essa interpretação é reforçada pela ideia de 
independência e autonomia da filosofia prática com relação à 
teórica, pois mesmo não sendo âmbitos contraditórios, a 
moralidade deve ser estabelecida sem pressupor qualquer 
conceito ou objeto teórico. 

Considerando o construtivismo moral como pano de 
fundo, tal independência da razão prática revela que a 
moralidade ou o seu “objeto” não está previamente 
determinado, de modo que o mesmo deve ser construído pela 
própria razão. Não por acaso, a determinação moral da vontade 
não acontece mediante algo externo à própria razão prática 
pura. A moralidade tem como fundamento a autonomia da 
razão pura, logo nenhum objeto ou intuição externa (à própria 
razão prática) pode servir como determinação da boa vontade. 
Não obstante, se a matéria não é o fundamento determinante da 
vontade, se a máxima material não produz lei moral alguma, 
então o fundamento da vontade não deve ser outro “senão a 
simples forma de uma legislação universal” (KpV A 49). 
Destarte, a universalidade da lei prática será assegurada pela 
simples forma da vontade, excluindo assim todo e qualquer 
possível fundamento empírico ou intuitivo. Com efeito, se a 
determinação da vontade deve ser buscada na simples forma da 
lei moral representada pela razão (e não na matéria empírica ou 
objeto externo), “então uma tal vontade tem que ser pensada 
como totalmente independente da lei natural dos fenômenos, a 
saber, da lei da causalidade em suas relações sucessivas” (KpV 
A 51). Neste caso, a vontade livre é estabelecida 
independentemente de condições empíricas, considerando que 
a moralidade não pode encontrar-se vinculada à lei natural ou 
qualquer lei previamente estabelecida por uma instância 
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externa à razão prática. Perante a independência da razão 
prática, revela-se a base construtivista da moral kantiana: o 
fundamento determinante da vontade não se encontra 
previamente definido, logo ele precisa ser construído, por assim 
dizer.  

Considerando a independência da moralidade com 
relação a todo e qualquer conceito externo à razão prática, bem 
como a liberdade e a autonomia na realização de seu objeto, 
então a proposta kantiana poderia perfeitamente ser 
interpretada como um construtivismo moral. Nessa 
perspectiva, a independência da vontade manifesta o não 
condicionamento da moralidade a objetos da experiência, 
concepções de bem, ou princípios e conceitos conhecidos por 
intuição. Ademais, o estabelecimento da lei moral confirma a 
autonomia da moralidade kantiana, na medida em que a 
vontade autônoma constrói seu próprio objeto, sem apelar a 
nada externo à própria razão prática. Assim sendo, é possível 
admitir um fundo construtivista na teoria moral de Kant, 
mesmo sem haver referências explícitas em seus textos.  

Nesse sentido, abre-se um campo interpretativo no 
qual Rawls visualiza a possibilidade de conceber uma teoria da 
justiça nos moldes do construtivismo, ressaltando e redefinindo 
os principais elementos da moral kantiana. Contudo, o que 
propriamente é “construído” na teoria moral kantiana? Se a lei 
moral é apresentada como um factum6 da razão (KpV A 55-56), 

                                                            
6 Segundo Beck, em Commentary on Kant’s Critique of Practical 
Reason, o factum da razão não deve ser compreendido como um 
factum para a razão, uma vez que isso exigiria a admissão da lei 
moral como uma verdade conhecida pela razão. Ora, esta 
consciência da lei moral pela razão prática demandaria, 
inevitavelmente, algum tipo de intuição ou insight (Cf. BECK, 
1960, p. 168), já que só assim a lei moral seria um factum para a 
razão. Neste caso, compreendendo o factum da razão como um 
factum para a razão, estar-se-ia depondo contra a própria 
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como compreender a existência de um construtivismo moral 
em Kant? A exposição da lei moral mediante o argumento do 
factum da razão parece até mesmo contrariar uma concepção 
construtivista, mesmo sendo autônoma e independente de 
fatores externos.  A resposta a esta questão passa pela análise 
rawlsiana do imperativo categórico (GMS BA 52), interpretado 
como um procedimento que constrói normas de ação para seres 
humanos.              

 
 

O construtivismo em John Rawls 
 
A interpretação rawlsiana da filosofia prática de Kant 

incorpora e ressignifica alguns de seus conceitos elementares, 
mostrando como estes termos atendem às necessidades de uma 
teoria da justiça social, empírica e não transcendental ou pura, 
como em Kant. Entre estes conceitos ressignificados por Rawls, 
destacam-se as noções de autonomia, liberdade e imperativo 
categórico. 

Neste sentido, Rawls ressalta a distinção entre lei 
moral (factum) e imperativo categórico, bem como introduz um 
elemento original ao sistema moral kantiano, o qual ele 
denomina de “Procedimento do imperativo categórico” 
(categorical imperative procedure). Com isso, o filósofo 
estadunidense procura aproximar a moralidade transcendental 
às condições sociais dos cidadãos, evitando assim o formalismo 

                                                            
essência do argumento kantiano, na medida em que isto 
exigiria uma intuição racional, rechaçada ainda na primeira 
Crítica.  Beck, portanto, defende que o factum da razão 
manifesta-se de forma imediata à razão pura, ele é a própria lei 
moral. Deste modo, o factum da razão não estaria contrariando 
a base construtivista da moral kantiana. Pois, ele não é um 
objeto externo do qual a razão toma consciência mediante uma 
intuição, mas sim a própria autonomia da razão pura prática.   
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dos sistemas apriorísticos. Se a lei moral é um factum da razão, 
então ela é válida para todo e qualquer ser racional, não apenas 
para seres humanos (inclusive para seres perfeitos, divinos, 
desde que racionais).  Já o imperativo categórico é o modo como 
a lei moral apresenta-se àqueles seres finitos (apenas), cuja 
vontade encontra-se afetada por inclinações sensíveis, não 
sendo uma vontade pura ou santa.  O procedimento, por sua 
vez, adapta o imperativo categórico às circunstâncias sociais 
dos cidadãos, construindo normas de ação para sujeitos em 
contextos sociais determinados.  

A interpretação rawlsiana do construtivismo moral 
kantiano centra-se no imperativo categórico como 
procedimento para construção de normas de ação, sem se 
comprometer diretamente com uma fundamentação a priori da 
razão prática. A finalidade é evitar o formalismo e aplicar o 
imperativo categórico às condições normais da vida humana, 
mediante um procedimento que busca comparar a máxima 
subjetiva com a concepção de sociedade ajustada. Na lição 
dedica à filosofia moral kantiana, presente nas Lectures on the 
History of Moral Philosophy, Rawls expõe o procedimento do 
imperativo categórico em quatro passos, tendo por base a 
formulação reconhecida como a “fórmula da lei universal da 
natureza”. 7 

                                                            
7 Na obra Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant 
apresenta essa formulação do imperativo categórico nos 
seguintes termos: “Age como se a máxima da tua ação se 
devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza” 
(GMS BA 52). Para uma abordagem mais abrangente e 
profunda sobre as diferentes formulações do imperativo 
categórico kantiano, indica-se o seguinte texto: ORBEN, 
Douglas. J. Uma abordagem sobre as fórmulas do imperativo 
categórico na Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes. Synesis (ISSN 1984-6754), [S. l.], v. 12, n. 1, p. 17–36, 
2020. Disponível em:  
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No primeiro passo do procedimento, a máxima 
subjetiva do agente é considerada racional, a partir do seu 
ponto de vista, considerando as circunstâncias dadas. Assim, a 
máxima racional e sincera assume a estrutura de um imperativo 
hipotético particular: “devo fazer X nas circunstâncias C a fim 
de realizar Y a menos que Z. (Aqui, X é uma ação e Y é um fim, 
um estado de coisas)” (RAWLS, 2005, p. 194). No segundo 
passo, a máxima subjetiva é generalizada, convertendo-se em 
um preceito universal, o qual é articulado da seguinte forma: 
“Todos devem fazer X nas circunstâncias C a fim de realizar Y 
a menos que Z”. Neste caso, a máxima já é uma lei prática, pois 
se aplica a todos. O terceiro passo, por sua vez, concebe o 
preceito universal aplicável a todo sujeito racional como se 
fosse uma lei da natureza, expresso assim: “todos sempre fazem 
X nas circunstâncias C a fim de realizar Y, como se por uma lei 
da natureza (como se uma tal lei fosse implantada em nós por 
um instinto natural” (RAWLS, 2005, p. 194). Por fim, Rawls 
reconhece que o quarto passo é o mais complicado, pois o 
procedimento é levado a cabo da seguinte forma:  

 
Devemos associar a suposta lei natural do passo (3) 
às leis da natureza existentes (conforme são por nós 
compreendidas) e então examinar o melhor que 
pudermos qual seria a ordem da natureza uma vez 
que os efeitos da lei recém-associada tivessem tido 
tempo suficiente para se efetivar (RAWLS, 2005, p. 
194).      

    
A partir da ordem natural estabelecida no terceiro 

passo, configura-se uma nova ordem vinculada ao que Rawls 
denomina de “mundo social ajustado” (adjusted social world). 
Com efeito, o procedimento do imperativo categórico permite 

                                                            
http://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/189
1. Acesso em: 23 jul. 2021. 
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normatizar a máxima subjetiva do primeiro passo pela ordem 
reconhecida no mundo social ajustado, de tal modo que o 
agente racional e razoável se torna um legislador de um mundo 
como esse. Aplicando este procedimento à máxima racional e 
sincera de um agente localizado num contexto determinado, a 
ação torna-se válida, se atender às seguintes condições: o agente 
deve possuir a intenção de agir segundo a sua máxima 
enquanto se considera membro de um mundo social ajustado, 
bem como agindo no interior desse mundo e sujeito a suas 
condições; do mesmo modo que o agente deve “ser capaz de 
querer esse próprio mundo social ajustado e de afirmá-lo caso 
venha a pertencer a ele” (RAWLS, 2005, p. 195).  

Mediante este procedimento, portanto, o cidadão 
racional e razoável está em condição de avaliar a sua máxima 
subjetiva, mesmo em circunstâncias específicas, pela 
comparação com um mundo social ajustado. Se a máxima 
subjetiva não entra em contradição com a ordem do mundo 
social ajustado, então ela atende aos requisitos do procedimento 
do imperativo categórico. Caso a máxima racional e sincera 
produza um conflito com este mundo social, ela não é razoável, 
pelo que produz efeitos danosos à sociedade ajustada. Deste 
modo, Rawls afasta-se do transcendentalismo puro da 
moralidade kantiana, buscando assim aproximar-se das 
condições reais dos cidadãos no mundo social. Esta mesma 
transformação pode ser visualizada na interpretação rawlsiana 
dos conceitos kantianos de “autonomia” e “liberdade”.     

 
 

A interpretação rawlsiana da autonomia kantiana 
 
Como é expresso na seção 40: “A interpretação kantiana 

da justiça como equidade”, de A Theory of Justice, a noção kantiana 
de autonomia é de particular relevância para a teoria da justiça. 
Nesse contexto, a autonomia kantiana encontra-se relacionada 
à liberdade e à racionalidade dos sujeitos morais envolvidos em 
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um processo de escolha de princípios, os quais servirão de 
orientadores para uma concepção de justiça social. 
Pressupondo a noção de autonomia moral kantiana, Rawls 
descreve uma situação hipotética na qual os sujeitos racionais, 
livres e iguais, escolhem os princípios definidores da estrutura 
básica social, i.e., os critérios que determinarão os direitos e os 
deveres, bem como a divisão social dos bens. Tal condição é 
denominada de posição original (original position), sendo 
apresentada como “uma interpretação procedimental da 
concepção kantiana de autonomia, e do imperativo categórico, 
dentro da estrutura de uma teoria empírica” (RAWLS, 1997, p. 
281). Com efeito, muito embora a racionalidade represente 
sujeitos autointeressados, estes aceitam entrar em uma situação 
de igualdade radical, com o propósito de estabelecer os 
princípios basilares da justiça como equidade.  

Considerando que “uma pessoa age de modo 
autônomo quando os princípios de suas ações são escolhidos 
por ela como a expressão mais adequada possível de sua 
natureza de ser racional igual e livre” (RAWLS, 1997, p. 276), 
então esta escolha não pode ser motivada por interesses, desejos 
ou preferências particulares. Para evitar estas influências 
heterônomas no procedimento de construção dos princípios, os 
membros da posição original encontram-se limitados por um 
véu da ignorância (veil of ignorance). Este artifício tem como 
função eliminar todos os conhecimentos relacionados às 
contingências sociais, preferências, interesses individuais, 
habilidades e talentos naturais, salvaguardando apenas 
informações gerais (relevantes para a construção de princípios 
justos) sobre a estrutura social e a natureza humana. À 
semelhança da imprescindível independência empírica 
(liberdade negativa) exigida pela moralidade kantiana, “o véu 
da ignorância priva as pessoas que ocupam a posição original 
do conhecimento que as capacitaria a escolher princípios 
heterônomos” (RAWLS, 1997, p. 276), pelo que as condições 
para uma escolha autônoma estariam assim asseguradas. 
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Limitados pelo véu da ignorância, os sujeitos racionais 
encontram-se em uma situação simétrica, pois não há 
conhecimento algum que permita beneficiar (alguém ou um 
grupo) ou influenciar a escolha dos princípios de justiça.     

 No contexto apresentado em A Theory of Justice, os 
princípios de justiça figuram mediante um procedimento de 
escolha racional, no qual a racionalidade das partes manifesta 
um interesse pela efetivação das próprias concepções de bem, 
ainda que limitadas pelo véu da ignorância. Assim, os 
princípios selecionados seriam análogos aos imperativos 
categóricos, na medida em que eles são o resultado de um 
processo de construção que se aplica a sujeitos tipicamente 
humanos, racionais, livres e iguais. Este procedimento de 
escolha não pressupõe qualquer objeto heterônomo, como no 
caso dos imperativos hipotéticos, mas tão somente a 
racionalidade dos sujeitos. De acordo com Rawls, considerando 
o procedimento de escolha dos princípios como um processo de 
universalização da máxima racional, aplicada a um mundo 
social ajustado, o construtivismo político da posição original 
seria muito semelhante ao procedimento do imperativo 
categórico, no construtivismo moral de Kant. Nesse caso, a 
racionalidade é considerada como uma condição geral da 
autonomia humana, limitada pelo véu da ignorância, sem 
qualquer conhecimento sobre o objeto final ou as concepções do 
bem de cada sujeito racional.  

Mediante o argumento da posição original, o resultado 
do procedimento de construção manifesta uma concepção 
política de justiça, a qual é apresentada em dois princípios 
autonomamente escolhidos pelas partes na situação inicial, a 
saber:8 o princípio de liberdades básicas iguais; e o princípio de 

                                                            
8 Em A Theory of Justice, Rawls afirma que os princípios 
acordados na posição original poderiam ser articulados da 
seguinte maneira: “First: each person is to have an equal right 
to the most extensive basic liberty compatible with a similar 
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diferença / e igualdade equitativa de oportunidades (Difference 
/ Fair Equality Principle). Segundo Rawls, estes princípios devem 
ser hierarquicamente estabelecidos, i.e., o primeiro tem 
prioridade sobre o segundo. Com isso, a liberdade básica dos 
cidadãos é assumida como o princípio fundamental da 
estrutura social, de tal modo que a concepção utilitarista que 
defende o bem-estar da maioria como regra de orientação social 
é assim posta em xeque. Com efeito, a lógica utilitarista que 
preza pela maximização do bem-estar da maioria, na medida 
em que isso implica a restrição da liberdade básica de alguns, 
estaria contrariando o primeiro princípio da justiça como 
equidade. O segundo princípio, por sua vez, refere-se à justiça 
distributiva: a distribuição de renda e riqueza pode ser 
diferente, desde que isso gere vantagens para todos (sobretudo 
para os menos favorecidos) e que tais vantagens sejam 
estabelecidas considerando a igualdade equitativa de 
oportunidades. Desse modo, as desigualdades sociais e 
econômicas não são consideradas injustas, contanto que os 
benefícios de tal desigualdade estejam vinculados a posições e 
cargos equitativamente acessíveis a todos, e que isso possibilite 
vantagens para todos. Além do mais, a racionalidade das partes 
na posição original reconhece a necessidade de certos bens 
primários (primary goods), os próprios sujeitos racionais 
“desejam certos bens primários” (RAWLS, 1997, p. 278), pois 
estes bens seriam “coisas que é racional desejar, independente 
de outros desejos” (RAWLS, 1997, p. 278). Nesse sentido, a 
escolha de tais bens primários fundamenta-se na própria 
racionalidade das partes, visto que eles são condições 
polivalentes para a efetivação de grande parte das preferências 
e interesses racionais dos indivíduos.  

                                                            
liberty for others. Second: social and economic inequalities are 
to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to 
be to everyone's advantage, and (b) attached to positions and 
offices open to all”. (RAWLS, 1971, p. 60). 
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Contudo, ainda em A Theory of Justice, à racionalidade 
das partes (na posição original) deve-se acrescentar a 
capacidade de reconhecerem um senso de justiça. Esta 
faculdade moral, inicialmente, encontra-se relacionada à 
disposição (dos sujeitos racionais) para aceitar e endossar os 
princípios construídos na posição original. Nesse sentido, o 
senso de justiça manifesta a capacidade (dos sujeitos racionais) 
de atingir um equilíbrio reflexivo (reflective equilibrium), acerca 
dos princípios fundamentais que devem orientar a sociedade. 
Todavia, esta interpretação inicial apresentada na obra de 1971, 
a qual ressalta a autonomia kantiana entendida como 
racionalidade, será complementada pela faculdade da 
razoabilidade, como condição para a autonomia completa dos 
sujeitos envolvidos no processo de construção dos princípios de 
justiça. Estas ideias ganham visibilidade, sobretudo, a partir da 
conferência Kantian Constructivism in Moral Theory (1980), obra 
em que Rawls procura ressaltar a concepção construtivista 
herdada de Kant, bem como o processo de politização9 de sua 
teoria da justiça. 

Segundo Rawls, uma das características centrais do 
construtivismo moral kantiano, que o diferencia do 
intuicionismo racional (como representado no realismo moral 
de Clarke, Price, Sidgwick e Ross), é a concepção complexa de 
pessoa que aquele exige e que esse não necessariamente requer. 

                                                            
9 Em A Theory of Justice, Rawls não deixa ainda evidente a 
diferenciação entre uma concepção moral, doutrina abrangente 
(comprehensive doctrine), e uma concepção política de justiça. 
Essa diferenciação começa a delimitar-se no decorrer da obra 
rawlsiana, na qual se pode visualizar um progressivo 
afastamento das concepções abrangentes inicialmente 
adotadas. Este é o processo de politização (Politisierung), como 
denominado por Kersting (KERSTING, 1996, p. 256), o qual é 
levado a cabo em Political Liberalism (1993), mas que tem o seu 
início nas John Dewey Lectures (1980). 
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Para o intuicionismo, grosso modo, as razões que justificam os 
princípios morais encontram-se previamente estabelecidas, 
“são proposições imediatamente evidentes, [...] ademais, o 
conteúdo dessas razões é fixado por uma ordem moral que é 
anterior à nossa concepção da pessoa e do papel social da 
moralidade, que é independente dela” (RAWLS, 2000, p. 116-
117). Nesse caso, basta ao sujeito moral intuir racionalmente os 
princípios já existentes, uma vez que nada é construído, daí que 
este sujeito não carece de complexas faculdades morais. Por 
outro lado, numa teoria construtivista ou fundamentada no 
procedimentalismo puro, como em Rawls, não há qualquer 
ordem moral previamente definida, incumbindo então ao 
sujeito construir os princípios políticos. O que motiva esta 
concepção construtivista, evidentemente, é o modelo kantiano 
de sujeito moral autônomo. Com isso, “numa doutrina 
kantiana, uma concepção complexa da pessoa desempenha um 
papel central. Já o intuicionismo racional pede apenas uma 
noção limitada da pessoa, fundada sobre o eu (self) como sujeito 
cognoscitivo” (RAWLS, 2000, p. 120). Não por acaso, a 
concepção-modelo de pessoa que integra a posição original, 
representada na concepção de autonomia completa em Kantian 
Constructivism in Moral Theory, exige uma complexidade que vai 
além da mera escolha racional, até então defendida. 

Como exposto em A Theory of Justice, a escolha 
autônoma das partes na posição original estaria relacionada à 
racionalidade dos envolvidos. Não por acaso, torna-se 
necessário restringir as informações disponíveis para que os 
princípios escolhidos sejam razoáveis e justos. Contudo, 
considerando que a sociedade é um sistema cooperativo, faz-se 
necessário compreender a natureza humana como disposta a 
esta cooperação social, tendo em vista que os princípios que 
regem a estrutura básica da sociedade não se encontram 
predefinidos, mas são construídos pelos próprios sujeitos 
morais. Dessa maneira, a autonomia completa do sujeito deve 
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ser representada tanto pelo racional (rational), quanto pelo 
razoável (reasonable). 

Nessa nova perspectiva da justiça como equidade, o 
razoável diz respeito à faculdade moral do senso de justiça. Essa 
reconhece a necessidade da cooperação social entre as partes e 
assim introduz as ideias de reciprocidade e mutualidade na 
posição original. Com isso, a escolha racional dos princípios de 
justiça fica condicionada à razoabilidade, pelo que tal 
procedimento deve considerar a situação deliberativa como 
intersubjetiva, estabelecendo termos equitativos da cooperação 
(fair terms of cooperation). Estes, segundo Rawls, são “termos que 
se pode esperar ver razoavelmente aceitos por cada participante 
com a condição de que os demais também os aceitem” (RAWLS, 
2000, p. 66). Nesse contexto, considerando o sujeito moral não 
apenas como racional, mas também como razoável, os 
princípios escolhidos devem ser publicamente reconhecidos e 
aceitos por todos. Esta publicidade, exigida no processo de 
escolha dos princípios, já acena na direção de uma politização 
do construtivismo rawlsiano. Assim, “o razoável fica 
incorporado às disposições da posição original que enquadra os 
debates dos parceiros e os situa de uma maneira simétrica” 
(RAWLS, 2000, p. 66), daí que o razoável limita as considerações 
racionais. Ademais, os bens primários não são mais 
estabelecidos apenas como necessidades racionais para a 
efetivação das concepções de bem. Com isso, pela razoabilidade 
das partes, há um interesse superior (highest-order interests) que 
reconhece estes bens como necessidades sociais. 

A par da politização que a exigência de publicidade 
introduz na teoria da justiça, percebe-se também uma crescente 
influência do construtivismo moral kantiano. A definição da 
personalidade moral como racional e razoável tem suas raízes 
no construtivismo kantiano, na medida em que a razão prática 
divide-se, respectivamente, em razão prática empírica e razão 
prática pura. Da mesma forma, a ideia de prioridade do justo 
sobre o bem, no construtivismo político, “exemplifica a 



Uma análise sobre a interpretação rawlsiana da filosofia kantiana 

158 
 

prioridade da razão prática pura sobre a razão prática empírica 
e dispõe a distintiva estrutura deontológica e construtivista da 
visão de Kant” (RAWLS, 2005, p. 264). Em consonância com 
estas proposições, a concepção-modelo de pessoa moral, como 
possuidora de um senso de justiça e de algumas concepções de 
bem, tem suas raízes no sujeito moral kantiano. É, pois, 
mediante este embate teórico que a justiça como equidade 
ganha um perfil bem mais político, do mesmo modo que a 
noção de pessoa deixa de expressar uma concepção moral 
abrangente e passa a figurar como uma concepção política. Essa 
perspectiva torna-se evidente, sobretudo, com a publicação de 
Political Liberalism, em 1993. Contudo, mesmo pretendendo 
desprender-se da concepção filosóficas abrangentes, isso não 
significou que Rawls tenha abandonado a sua premissa 
construtivista, bem como a doutrina moral kantiana. Muito pelo 
contrário, o modelo kantiano continua vigorando em seu 
projeto, redefinido agora como um construtivismo estritamente 
político.        

 
 

Considerações finais 
 
Como se pôde observar, há muitos elementos da 

filosofia kantiana que integram os fundamentos da concepção 
de justiça proposta por Rawls. Por essa razão, pode-se dizer que 
o pensador estadunidense parte de uma interpretação 
ressignificativa dos pressupostos da filosofia moral 
apresentada por Kant. Essa leitura ressignificativa da 
moralidade kantiana, contudo, não faz com que a proposta 
rawlsiana contradiga os pressupostos da razão prática do 
filósofo moderno. O que se tem é um desdobramento dos 
conceitos transcendentais e a priori (universais) para uma 
concepção social de justiça, sem contrariá-los. Com efeito, os 
elementos basilares da moralidade kantiana constituem os 
pressupostos que sustentam a proposta de uma teoria da justiça 
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como equidade, a qual busca princípios políticos para 
fundamentar a estrutura básica social. Apesar das diferenças 
relativas ao contexto e aos objetivos de cada proposta filosófica, 
portanto, a leitura rawlsiana não contradiz fundamentalmente 
a filosofia prática de Kant, mas a pressupõe, ampliando sua 
aplicação até o âmbito social.  

Na interpretação do pensador estadunidense, a base 
de ambas as teorias é composta por uma postura metodológica 
construtivista, pois parte-se da ideia que a razão prática tem a 
incumbência de construir os princípios normativos do agir 
humano. Como analisado, embora essa não seja uma leitura que 
se enquadre nos modelos mais tradicionais de interpretação, 
Rawls identifica em Kant a origem do construtivismo moral. 
Isso porque, no âmbito moral, cabe à razão prática pura 
construir as leis que determinam a vontade humana, sem 
qualquer pressuposto externo à própria razão. Daí que tal 
procedimento é qualificado como construtivista, visto que, se 
não há qualquer instância da qual seja possível deduzir leis 
morais, cabe à razão prática pura construí-las. Inspirada na 
posição kantiana, a teoria rawlsiana utiliza-se da metodologia 
construtivista para chegar aos princípios normativos de uma 
sociedade justa, os quais são produzidos por um processo 
reflexivo da razão prática.   

No tocante ao construtivismo rawlsiano, A Theory of 
Justice inicia expondo uma ideia basilar: “a justiça é a primeira 
virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas 
de pensamentos” (RAWLS, 1997, p. 3). Aqui, Rawls evidencia 
que a sua concepção de justiça não parte de pressupostos 
epistemológicos sobre a verdade, mas sim de princípios de 
justiça construídos em condições equitativas. Assim como Kant 
distingue o uso teórico do uso prático da razão, Rawls 
reconhece que os princípios de justiça precisam ser construídos 
pela razão prática, sem apelar a nenhuma das diversas 
concepções que adotam princípios dados como verdades 
absolutas. Para tanto, torna-se necessário constituir uma 
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situação hipotética na qual os sujeitos morais, através das 
faculdades da racionalidade e da razoabilidade prática, 
constroem os princípios equitativos de justiça.  

Entretanto, para se chegar a um acordo equitativo, as 
partes que integram a posição original situam-se sob um véu de 
ignorância, de modo que todos os fatores arbitrários e 
contingentes, bem como as diferenças naturais ou sociais que 
existem entre as pessoas são encobertas por esse véu. Com isso, 
tem-se uma situação equitativa, de liberdade e igualdade entre 
as partes, na qual todos têm exatamente o mesmo valor moral, 
o qual não se altera por diferenças sociais ou naturais que 
possam existir entre os cidadãos em sociedade. Evidencia-se, 
aqui, a base da concepção kantiana de dignidade humana, 
expressa na fórmula do imperativo categórico que considera a 
humanidade como um fim em si mesmo. Na interpretação 
construtivista de Rawls, todavia, a dignidade humana não é um 
valor metafísico, estabelecido aprioristicamente, mas sim a 
capacidade reflexiva da razão prática que faz de todo e 
qualquer cidadão razoável e racional um fim em si mesmo.  

Essa concepção moral de dignidade, aliás, constitui 
uma premissa fundamental para o argumento rawlsiano contra 
o utilitarismo: ao assumir a autonomia racional, pela qual todo 
ser humano deve ser tratado como um fim em si mesmo, então 
a lógica utilitarista é posta em xeque. Isso porque, pela 
capacidade reflexiva de autodeterminação, todo e qualquer ser 
humano possui um valor moral absoluto, o qual não pode ser 
relativizado em prol do bem-estar social ou da eficácia 
econômica. Mediante condições de liberdade e igualdade 
equitativa, as partes chegam a um acordo sobre os princípios 
mais justos para a fundamentação da estrutura básica social, os 
quais são justificados reflexivamente pela razão prática dos 
cidadãos em sociedade. Pelo construtivismo político, portanto, 
os princípios de justiça são passíveis de justificação pública, 
pois podem ser compreendidos pela razão prática de todos os 
cidadãos racionais e razoáveis.      
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Introdução 
 
A multiplicidade de convicções presentes na sociedade 

contemporânea, plural como é, carrega a problemática de se 
conseguir uma coesão social, frente ao embate de valores 
morais incompatíveis e incomensuráveis entre si. O pluralismo 
manifesta-se por variadas dimensões da vida humana, nas 
percepções cotidianas, nas faces culturais de caráter religioso, 
moral, filosófico – o que se entende por multiculturalismo –, até 
nas concepções que são inerentes à estruturação da sociedade.  

Ao mesmo tempo, a coesão social é imprescindível 
para a funcionalidade da sociedade, através da estabilidade das 
instituições democráticas e da aquiescência de concepções 
sobre política e sobre justiça. Isto é, a convivência civil demanda 
uma concordância, ainda que mínima, sobre os termos de 
cooperação social. Importa destacar que a convivência social 
duradoura, entre cidadãos livres e iguais, requer termos 
equitativos de cooperação, bem como tolerância sobre valores 
divergentes. 

Sobre o tema, a teoria de John Rawls busca a 
elaboração de uma concepção compartilhada de justiça social 
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que caiba a todos os cidadãos, sendo inteligível a todos eles, 
mas que ao mesmo tempo não interfira na liberdade de 
manifestação do multiculturalismo por doutrinas abrangentes 
e razoáveis. Para tanto, defende que a estruturação social deve 
ter uma justificação política, que sirva como base comum a 
todos, a partir da qual se desenvolvem os princípios de justiça, 
bem como seus desdobramentos. 

Por conseguinte, através desse estudo busca-se 
entender como interagem as diferentes visões de mundo que, 
por sua vez, precisam de um mínimo de harmonia para que a 
cooperação coletiva seja funcional. Todavia, não tem por 
objetivo consumir totalmente o tema, muito menos aprofundar 
exaustivamente os possíveis desenvolvimentos. Objetiva-se tão 
somente investigar o pensamento que John Rawls expõe em O 
Liberalismo Político, a fim de compreender a interação 
contemporânea entre pluralismo e coesão social, percorrendo, 
para tanto, os conceitos de sociedade bem-ordenada, doutrinas 
abrangentes, limites do juízo, razoabilidade, fato da opressão e 
algumas considerações sobre unanimidade de termos políticos 
e a concepção de justiça. 

 
 

SOBRE A COESÃO SOCIAL DIANTE DO PLURALISMO 
 

O empenho por uma sociedade bem-ordenada 
 
A ordenação social apta a sustentar os termos da 

justiça como equidade é aquela intitulada por John Rawls (2000, 
p. 78-79) como uma sociedade bem-ordenada. Isso porque para 
que um sistema de cooperação seja justo e possua equilíbrio de 
reivindicações concorrentes e interesses comuns, são essenciais 
dois fatores, quais sejam: que seus cidadãos sejam todos livres 
e iguais; que a convivência social se dê em uma sociedade bem-
ordenada. Nesse sentido, o autor define sociedade bem-
ordenada como “uma sociedade efetivamente regulada por 
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uma concepção política e pública de justiça”, sendo referida 
concepção responsável por estabelecer o parâmetro dentre os 
interesses e reivindicações humanas. 

A existência de uma concepção pública significa que os 
cidadãos aceitam e reconhecem reciprocamente o aceite pelos 
demais dos princípios de justiça; somado ao amplo 
reconhecimento e satisfação dos mesmos princípios também 
pela estrutura básica1. Fornece uma referência em comum para 
pautar a cooperação mútua e todas as reivindicações sociais, 
provocadas especialmente diante da variedade de propósitos 
dentre os indivíduos. Nas palavras do autor: “uma concepção 
partilhada de justiça estabelece os vínculos da convivência 
cívica” (RAWLS, 1997, p. 5). 

Percebendo a sociedade democrática e justa como um 
ideal social, cabe citar o entendimento do próprio autor, 
conforme abaixo transcrito da obra Justiça como Equidade: Uma 
Reformulação (2001): 

 
Entendemos a filosofia política como 
realisticamente utópica: ou seja, como exame dos 
limites da possibilidade política praticável. Nossa 
esperança para o futuro de nossa sociedade apoia-
se na crença de que o mundo social admite pelo 
menos uma ordem política decente, de tal forma 
que um regime democrático razoavelmente justo, 
embora não perfeito, seja possível (RAWLS, 2003, p. 
5-6). 

 

                                                            
1 A estrutura básica, definida pelas “principais instituições 
políticas, sociais e a maneira segundo a qual se encaixam num 
sistema único de cooperação”, também reconhece e toma por 
fundamento os princípios de justiça, sendo assegurado aos 
cidadãos, dentro da sociedade bem-ordenada, que cumprirão 
com tais preceitos (RAWLS, 2000, p. 79). 
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A busca por uma utopia realista faz parte das funções 
da filosofia política, que aqui tem por finalidade obter justiça 
social por intermédio de uma concepção pública e política de 
justiça (RAWLS, 2003, p. 5). Então, seguimos para compreender 
de que modo é possível a construção de referido ideal social, eis 
que depende da coesão dos cidadãos, frente ao pluralismo e 
consequentes desacordos morais. 

Apesar da crítica a qualquer justificação moral 
absolutamente intuicionista, Rawls (1997, p. 45) admite a 
importância de usar a intuição no desenvolvimento de uma 
concepção de justiça – mas jamais se limitar a ela: “Pode-se 
dizer que uma concepção intuicionista da justiça é apenas uma 
concepção parcial”. Isso porque, ao usarem somente a intuição 
como fundamento, os homens estarão guiados por seus 
diferentes valores e chegarão, assim, a diferentes concepções, 
sejam elas sobre justiça ou outros segmentos da moralidade.  

Além disso, a intuição dificulta a resolução de 
problemas de prioridade, quando diante de entendimentos 
contraditórios, sendo que é manifesta a importância social em 
“tornar convergentes os nossos entendimentos meditados sobre 
a justiça”, a fim de estabelecer uma concepção coletiva. Nesse 
sentido, a dependência da intuição é reduzida conforme os 
juízos morais são substituídos por juízos de sabedoria (RAWLS, 
1997, p. 47-48). 

Nessa lógica, é possível perceber que as divergências 
morais se manifestam também nas concepções sobre justiça: a 
disputa sobre o que é justo ou não. Por conseguinte, o autor 
pontua uma concepção compartilhada de justiça como 
componente essencial para a convivência bem-ordenada e 
equânime. Assim sendo, uma sociedade mutuamente benéfica 
depende de alguma noção universal sobre o justo. Sobre o juízo 
comum entre os homens:  

 
Todavia ainda podemos dizer, apesar dessa 
discordância, que cada um deles tem sua concepção 
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de justiça. Isto é, eles entendem que necessitam, e 
estão dispostos a defender, a necessidade de um 
conjunto de princípios para atribuir direitos e 
deveres básicos e para determinar o que eles 
consideram como a distribuição adequada dos 
benefícios e encargos da cooperação social 
(RAWLS, 1997, p. 5-6). 

 
O trecho demonstra que apesar das divergências e 

disputas sobre o que é justo, o conjunto social estará disposto e 
aberto a uma espécie de contrato, guiado por certo conjunto de 
princípios, que seja compatível com o senso moral do ser 
humano. Adiante, seguiremos a reflexão no sentido de 
compreender qual justificação torna possível um acordo 
universal, especialmente no que diz respeito à interação que 
ocorre entre o multiculturalismo e a sociedade bem-ordenada. 

 
 

Da possibilidade de coesão social 
 
A teoria rawlsiana busca a importante possibilidade – 

que, apesar de válida para diferentes sociedades, recebe 
enfoque aqui o interesse para a sociedade contemporânea – de 
uma concepção de justiça universalista, manifestada através de 
princípios que devem funcionar como fundação para uma 
sociedade bem-ordenada. Evidentemente, a possibilidade de 
concepções de tal natureza abrange também seus meios de 
consolidação, sua efetividade e sua legitimidade. 

Nessa perspectiva, deve-se observar que, conforme 
expõe o autor: 

 
[...] um regime democrático duradouro e seguro, 
não dividido por tendências doutrinárias 
conflitantes e classes sociais hostis, deve ser 
apoiado, voluntária e livremente, ao menos por 



O vínculo entre multiculturalismo e sociedade bem-ordenada 

168 
 

uma maioria substancial de seus cidadãos 
politicamente ativos (RAWLS, 2000, p. 81). 

 
Isto é, os princípios fundamentais são essenciais para 

qualquer sociedade, de modo que quanto maior a convergência 
de valores, melhor se dá a interação social, evitando a redução 
da sociedade a um instrumentalismo econômico. Em meio a 
tudo isso, os teóricos que buscam concepções universalistas se 
deparam com o obstáculo do pluralismo. Diante dos diferentes 
povos, pessoas e nações, a ideia de aquiescência coletiva acaba 
sendo refreada pela contradição da heterogeneidade de 
culturas, conjunturas e histórias (DANNER, 2010, p. 156). 

Aqui se percebe uma importante oposição ao 
universalismo de Kant, que explorava princípios éticos 
fundamentados de maneira tão universal, a ponto de serem 
compreendidos por todo homem racional, como imperativo de 
execução obrigatória. Mas não só, o universalismo de Kant tem 
suas razões na condição de ser humano, de forma alheia ao 
tempo histórico, à cultura e ao lugar. Rawls, por sua vez, 
apresenta outra justificação para o acordo de cooperação social 
(DANNER, 2010, p. 156). 

Pois bem, a formulação de concepções públicas, 
conforme parâmetros esclarecidos, depende da presença de 
razoabilidade dentre os cidadãos. O razoável por definição é 
público, justificável perante todos, sendo seu papel exatamente 
propiciar a reciprocidade entre os agentes sociais. Desse modo, 
pessoas razoáveis e iguais são dispostas a estabelecer “termos 
equitativos de cooperação e a submeter-se voluntariamente a 
eles, dada a garantia de que os outros farão o mesmo” (RAWLS, 
2000, p. 93). 

O razoável2 distingue-se do racional, apesar de serem 
complementares, vez que o racional faz com que o sujeito utilize 

                                                            
2 “Na verdade, os agentes racionais podem ter todos os tipos de 
afetos pelas pessoas e vínculos com comunidades e lugares, 
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das capacidades da razão e deliberação, e chegue a conclusões 
que servem somente aos seus fins e interesses particulares. Ao 
passo que a razoabilidade trata da sensibilidade moral, de 
modo a provocar a busca por termos de cooperação equitativa 
que não satisfaçam somente aos seus fins individuais, mas sim 
termos justos e passíveis e aceitação e reconhecimento por seus 
iguais (RAWLS, 2000, p. 94-95). 

Importante o destaque feito por Rawls (2000, p. 96) de 
que ambas as capacidades são necessárias para a constituição 
de uma sociedade equânime: a razão, fonte da concepção de 
bem, para que se mantenham os interesses e caminhos próprios; 
a razoabilidade, fonte do senso de justiça, para que haja 
cooperação coletiva, que é afinal o que viabiliza a busca pelos 
fins, tanto os pessoais quanto os sociais. 

Contudo, para a efetividade comum da razoabilidade, 
é preciso levar em consideração os limites do juízo3 (burdens of 
judgement). São explícitas as incongruências entre juízos 
individuais, o que é natural de se esperar, tendo em vista fatores 
como, por exemplo, os conceitos vagos, que acabam submetidos 
à subjetividade da interpretação e do relativismo, ou ainda a 
singularidade das experiências de vida – válida aqui a menção 
a todas as causas da pluralidade –, que estão sempre a moldar 
a sensibilidade moral e política de cada um. 

O homem é limitado a ter os juízos que suas 
experiências, sua vivência e sua razão lhe proporcionam. Por 
esse motivo é praticamente impossível que um cidadão adote 
doutrinas distintas daquelas que são compatíveis com seus 
juízos particularmente construídos no decorrer da vida. É 

                                                            
inclusive amor à sua terra natal e à natureza; e podem selecionar 
e ordenar seus fins de várias formas” (RAWLS, 2000, p. 94). 
3 Os limites do juízo decorrem dos “muitos acasos envolvidos 
no correto (e consciencioso) exercício de nossas faculdades de 
raciocínio e julgamento no curso normal da vida política” 
(RAWLS, 2000, p. 99). 
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também por tal motivo que a única maneira de impor doutrinas 
abrangentes aos outros é através da opressão: porque a 
tendência natural é que cada um siga seus juízos, de modo que 
o cidadão não é simplesmente convencido pelas razões que os 
outros lhe apresentam. 

Nesse sentido, Rawls (2000, p. 99) refere-se aos limites 
do juízo como a causa remanescente do desacordo razoável, 
como sendo aquele que persiste mesmo dentre sujeitos 
providos de racionalidade e razoabilidade. Diante disso, 
convém compreender alguns aspectos sobre o pluralismo e seus 
desdobramentos, tal qual a existência de doutrinas abrangentes, 
que podem ser razoáveis ou não, além da possibilidade de que 
isso tudo se estenda ao fato da opressão. 

 
 

Aspectos sobre o Pluralismo 
 
A tradição moral acompanha os processos históricos e 

seus desdobramentos, manifestando-se como amparo às 
condutas humanas, sentimentos e emissão de juízos morais, ao 
mesmo tempo em que fica sujeita a transformações. Isto é, a 
moralidade percorre os tempos e transmuta, em consonância 
com a sociedade, a cultura, o desenvolvimento dos seres, tanto 
coletivo quanto individual, em uma espécie de construção 
recíproca entre a realidade do mundo e a tradição moral. 

Por certo, até mesmo cidadãos que vivem sob 
circunstâncias semelhantes apresentam convicções dissonantes. 
Para Alasdair MacIntyre, por exemplo, existe um desacordo 
moral contemporâneo, cenário onde diferentes tradições e 
conclusões morais se cruzam e afetam umas às outras4. Dentre 

                                                            
4 “Nossa sociedade está no ponto de encontro de uma série de 
diferentes histórias, cada uma delas portadora de um tipo 
altamente particular de tradição moral, cada uma delas 
tradições em algum grau mutilada e fragmentada por seu 
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as características do desacordo qualificado pelo autor, a nós é 
proveitoso o destaque à heterogeneidade histórica, 
considerando que as concepções humanas acompanham o 
curso da história, seguem uma tradição, constroem-se desde o 
início dos tempos por variados caminhos, produzindo, assim, 
diferentes cargas históricas no homem e, consequentemente, 
diferentes visões de mundo (MACINTYRE, 2001, p. 27). Aqui 
também se constata o pluralismo. 

Não há como separar definitivamente o agente moral 
do seu conjunto particular de intenções, preferências, motivos e 
atitudes. MacIntyre (2001, p. 54) explica que essa conexão tão 
estreita acaba por reduzir o mundo social a um “ponto de 
encontro para os desejos individuais”, onde cada um persegue 
a satisfação de suas próprias preferências. Logicamente, 
tamanha multiplicidade dificulta a elaboração de uma moral 
objetiva, bem como sua respectiva concretização social. 

Para além de uma situação histórica pontual, John 
Rawls (2000, p. 80) considera a diversidade como elemento 
permanente da sociedade democrática, onde a cultura política 
está intimamente ligada à pluralidade de doutrinas, sejam elas 
morais, filosóficas ou religiosas. Isto porque a diversidade é 
efeito irrefreável do sistema democrático, eis que garante aos 
cidadãos a externalização de direitos e liberdades básicos. 
Consequentemente, sustentam-se os conflitos e a aparente 
incomensurabilidade entre os valores das diferentes doutrinas 
abrangentes e razoáveis. 

Ou seja, o multiculturalismo é produto da 
manifestação do homem livre e racional no mundo, como 
“resultado natural da razão humana sob instituições livres e 
duradouras”. Em contraposição ao pensamento dominante à 

                                                            
encontro com as outras” (MACINTYRE, 1979, p. 17, tradução 
minha). 
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época da Reforma5, por exemplo, a sociedade plural é de fato 
passível de estabilidade – aliás, de forma provavelmente mais 
duradoura do que a estabilidade aparente da unidade que se 
faz por imposição (RAWLS, 2000, p. 32). 

Tanto é que constituições de vários países, bem como 
disposições da mais alta hierarquia legal asseguram que “toda 
pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião” e que “todo indivíduo tem direito à liberdade de 
opinião e de expressão” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS, 1948, p. 4-5). Logo, os ordenamentos normativos 
corroboram explicitamente a multiplicidade como condição de 
democracia. 

Pois então, para dar sequência ao raciocínio, é preciso 
considerar o conceito do pluralismo razoável. É distinto do 
pluralismo de que trata MacIntyre, por exemplo, em que a 
diversidade contempla a divergência de interesses 
primordialmente particulares. Longe disso, o pluralismo 
razoável é constituído de doutrinas também razoáveis que, 
segundo o autor: 

 

                                                            
5 Ao tratar das origens históricas do pluralismo, Rawls (2000, p. 
32) menciona o tempo passado em que a coesão e unidade 
religiosa eram elementos imprescindíveis para a efetividade da 
cooperação social, de modo que conviver com pessoas de 
diferentes convicções religiosas seria equivalente a aceitar a 
heresia. Nesse contexto que a Reforma foi vista como um 
desastre, ao demarcar a divisão do Cristianismo. O autor 
menciona também as controvérsias do passado que tinham por 
finalidade limitar o poder monárquico absolutista, como 
prelúdio à proteção de direitos e liberdades básicas. Todo esse 
processo trouxe, na realidade, as boas consequências da 
tolerância religiosa, bem como os ideais modernos de liberdade 
de consciência e de pensamento e, evidentemente, as origens de 
um liberalismo político. 
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Não são apenas o resultado de interesses pessoais e 
de classe, ou da tendência compreensível das 
pessoas de verem o mundo político segundo um 
ponto de vista limitado. Em vez disso, são, em 
parte, o produto da razão prática livre, no contexto 
de instituições livres (RAWLS, 2000, p. 80). 

 
Seguindo nessa perspectiva, o fato do pluralismo 

razoável é o primeiro fato inerente à cultura política de uma 
sociedade democrática. Como acima mencionado, este fato é 
permanente e assim continuará, enquanto a civilização se 
estruturar em torno de cidadãos iguais em direitos e liberdades. 
Ademais, é fruto da razão humana em atuação. Contudo, do 
outro lado existe o “fato da opressão” que, contrário a qualquer 
heterogeneidade de doutrinas, significa o domínio de uma 
doutrina única, mediante opressão estatal (RAWLS, 2000, p. 80-
81). 

 
 

Doutrinas abrangentes e a impossibilidade de unanimidade 
 
Uma doutrina abrangente, por definição, detém um 

conjunto de valores estruturados de modo a expressar um 
posicionamento inteligível. São abrangentes pois orientam as 
práticas da vida cotidiana, o que inclui ideias, percepções, 
posicionamentos e claro, as condutas humanas que seguem 
como consequência. Desse modo, as doutrinas abrangentes 
integram a cultura de fundo da sociedade civil com concepções 
morais em geral, mas também preferências religiosas, 
filosóficas, visões de mundo; sendo que incluem valores de 
importância pessoal, bem como valores aplicáveis para as 
relações com o mundo: 

 
É abrangente quando trata de concepções sobre o 
que tem valor na vida humana, ideias de caráter 
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pessoal, de amizade, de relações familiares e 
associativas, assim como muitas outras coisas que 
devem orientar nossa conduta e, em sua extrema 
amplitude, nossa vida como um todo (RAWLS, 
2000, p. 56). 

 
São múltiplos os desdobramentos e arranjos de valores 

que podem ser feitos, tomando cada doutrina de forma distinta 
das demais, ao passo que atribuem diferentes pesos a diferentes 
valores. Ainda, embora estáveis, não são de todo estáticas: 
como parte da tradição, sofrem evoluções gradativas, em 
consonância com a conjuntura e com a evolução do próprio 
pensamento, “à luz daquilo que, de seu ponto de vista, vê como 
boas razões” (RAWLS, 2000, p. 103). 

É nesse contexto que as doutrinas se chocam em 
debates morais intermináveis6, que parecem nunca chegar a um 
acordo, como acontece, por exemplo, com as demandas 
contrapostas da utilidade versus direitos; liberdade versus 
justiça, especialmente no que se refere a esses valores 
constitutivos da sociedade. Isso porque não há na sociedade 
contemporânea uma medida convencionada para atribuição de 
pesos aos valores morais – sendo todos irrenunciáveis por 
algum ponto de vista –, dificultando que se estabeleçam 
critérios de prevalência (MACINTYRE, 1979, p. 16-17, tradução 
minha). 

Tudo isso se expressa no éthos relativista 
contemporâneo – ou então emotivista – que se manifesta não 
somente pela fragmentação moral, mas também pela imposição 
de razões morais particulares aos outros. Entretanto, uma 
justificação moral relativizada não alcança estabilidade, 
tampouco coesão social. Afinal, enquanto cada um se 
considerar dono de sua própria verdade e tentar usá-la como 

                                                            
6 MacIntyre (1979, p. 16-17, tradução minha) aponta essa 
conjuntura como um sintoma da crise moral contemporânea. 
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termos para organização política da sociedade civil, 
dificilmente haverá amplo aceite público. 

Outro ponto importante, para além do pluralismo, é a 
exigência individual pelo direito de exercer suas liberdades, 
pelo direito às diferenças, espontâneos e alegadamente em prol 
do desenvolvimento. Para tanto, acabam sendo dispensadas as 
“normas objetivas universalmente estabelecidas”. Assim sendo, 
a sociedade, dinâmica como é, carece de normas universais e 
permanentes, restando ordenada por convenções relativas: 
significa que são relativas pelo arbítrio individual, e cada sujeito 
possui o seu (VALENCIA, 2016, p. 11, tradução minha). 

Não pode tal espécie de convicção, tão íntima ao 
sujeito – produto de sua história, de seu espaço social – ser a 
fundação estrutural para todo o restante da sociedade, muito 
menos diante de toda a diversidade de convicções, de tantos 
outros grupos e indivíduos, que são produtos de outras 
histórias e outros espaços. Isso quer dizer que o meio para se 
conseguir coesão social em termos políticos não é através da 
predominância de uma visão de mundo sobre as demais. Por 
essa perspectiva, Rawls (2000, p. 181) afirma: “a questão que a 
tradição procurou responder não tem resposta: nenhuma 
doutrina abrangente é apropriada enquanto concepção política 
para um regime constitucional”. 

Portanto, existe dentre os cidadãos uma 
multiplicidade de visões de mundo, de modo que cada um 
acredita na verdade de suas próprias convicções. Diante disso, 
uma característica relevante é a razoabilidade: uma doutrina 
abrangente, quando razoável, reconhece a existência da 
diversidade e não pretende suprimi-la com sua verdade 
particular (RAWLS, 2000, p. 104). 

Assim sendo, uma doutrina razoável reconhece e 
viabiliza a coexistência de convicções contrárias, admitindo o 
fato do pluralismo sem que isso prejudique a liberdade das 
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ideias individuais. A razoabilidade dá espaço para a tolerância7; 
ao passo que da sua ausência sobrevém o fato da opressão. 

  
 

O fato da opressão 
 
Antes de mais nada, lembremos que a existência plural 

não significa uma única convicção válida e absoluta, em 
detrimento das demais. Por isso, não deve ser ânimo de 
esperança que a civilização atinja, nos próximos tempos, uma 
unificação absoluta em termos morais. É muito improvável que 
certa doutrina razoável venha a ser defendida – e praticada – 
por todos os cidadãos (RAWLS, 2000, p. 24).  

Deve-se reiterar, para tanto, que é fácil para o homem 
crer que suas conclusões são verossímeis – afinal, são produtos 
da razão. Soma-se a isso a costumeira noção de que a verdade é 
uma só8. Consequentemente, o sujeito convencido de que sua 

                                                            
7 No mundo contemporâneo, é explícita a necessidade do 
respeito e da tolerância para a vida civilizada. Tanto é que, mais 
uma vez, seus termos estão previstos dentre inúmeros 
ordenamentos legais, que permitem a cada um o direito e 
fruição de suas liberdades, contudo, sempre submetidos “às 
limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 
promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e 
liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências 
da moral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade 
democrática” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1948, p. 2). 
8 “Pois gostamos de pensar que a razão leva à verdade e de 
pensar na verdade como uma só” (RAWLS, 2000, p. 108). 
“É pouco realista – ou pior ainda, desperta suspeita e 
hostilidade mútua – supor que todas as nossas diferenças 
derivam exclusivamente da ignorância e da perversidade, ou de 
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visão traduz a verdade do mundo, terá por natureza a vontade 
de impô-la aos outros: “impõem-nas porque, dizem eles, são 
verdadeiras, e não porque são suas” (RAWLS, 2000, p. 105). 

Expandindo essa questão, a respeito da capacidade da 
razão, vale a ideia de René Descartes: 

 
[...] não é verossímil que todos se enganem; mas, 
pelo contrário, isso demonstra que o poder de bem 
julgar e de distinguir o verdadeiro do falso, que é 
propriamente o que se denomina bom senso ou 
razão, é por natureza igual em todos os homens; e 
portanto que a diversidade de nossas opiniões não 
decorre de uns serem mais razoáveis que os outros, 
mas somente de que conduzimos nossos 
pensamentos por diversas vias, e não consideramos 
as mesmas coisas (DESCARTES, 1996, p. 5). 

 
É visível, então, que diferentes conclusões alcançadas 

pela razão não se anulam. Logo, não deve o pluralismo ser 
suprimido em prol de uma norma objetiva. Isso porque o único 
meio para se manter uma doutrina abrangente como fator de 
unificação coletiva seria pela opressão e violência: a prevalência 
de uma doutrina abrangente, que é por natureza incompatível 
– e incomensurável – com as demais doutrinas abrangentes, 
depende diretamente da supressão do fato do pluralismo.  

O fato da opressão trata da tentativa ou efetiva 
imposição de uma doutrina abrangente sobre as demais, o que 
claramente não é um processo natural dentro da sociedade 
plural – até porque não seria aceita para simplesmente 
substituir as demais doutrinas abrangentes –, mas sim um 
processo que somente consegue efetivação através do poder 
estatal, com medidas de opressão. São caminhos que se 

                                                            
rivalidades pelo poder, status ou benefício econômico” 
(RAWLS, 2000, p. 102). 
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aproximam da intolerância e do totalitarismo, reprimindo o que 
há de diferente. Ocorre que, na busca por um “entendimento 
compartilhado e contínuo”, emprega-se o fato da opressão a fim 
de colocar em prevalência uma doutrina abrangente, dentre as 
existentes. Nesse caso, muito provavelmente, a prevalência será 
daquela doutrina professada pelos detentores do exercício do 
poder estatal (RAWLS, 2000, p. 104-105). 

Referida conduta não mais se justifica no mundo 
contemporâneo. Primeiro, porque não é razoável; e isso 
significa que não é compreensível pelos limites do juízo do 
homem, impossibilitando o aceite por todos aqueles que 
sentirão suas próprias visões anuladas. Além disso, uma 
justificação política que não seja inteligível para todos os 
cidadãos, não será estável, tampouco duradoura ou justa. 
Sobretudo tendo em vista que o poder estatal deve ser a 
manifestação do poder coletivo dos cidadãos, que são todos 
iguais, que estão todos sujeitos aos limites do juízo e que são 
todos detentores de suas próprias concepções abrangentes. 

Considerando que o fato da opressão é controverso à 
constituição da sociedade democrática, não podem doutrinas 
abrangentes tomar o lugar de uma concepção de justiça, muito 
menos pautar os fundamentos da constituição social ou reger a 
coercitividade do governo (RAWLS, 2000, p. 106). O caminho 
para a fundamentação civil deve ser outro, sua justificação deve 
ser política. 

 
 

Da cultura pública para uma fundamentação política 
 
Se a constituição social não pode estar 

democraticamente fundamentada em uma doutrina 
abrangente, resta a nós compreender qual deve ser então sua 
fundamentação. Por isso, abordamos em específico a concepção 
pública e política de justiça social que é, aliás, elemento de 
ordenação de uma sociedade equânime e deve, portanto, ser 
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independente de qualquer doutrina abrangente, mas ao mesmo 
tempo compatível com a multiplicidade de convicções, para 
que possa ser legitimada por todos. 

Além do mais, a fundamentação da sociedade, 
considerando sua heterogeneidade, deve ser de natureza 
política – e não metafísica –, sendo assim necessária a existência 
de concepções que sejam públicas e políticas (DANNER, 2010, 
p. 155). Afastar a justificação metafísica significa não tomar por 
base os imperativos morais que decorrem da natureza humana 
como tal. 

Danner (2010, p. 160) especifica as características da 
justificação de uma constituição democrática. Em primeiro 
lugar, a justificação não se pode resumir à simples transposição 
de uma doutrina como norma de ordenação social, por motivo 
de apreço à igualdade de poderes entre os cidadãos que 
compõem a sociedade, de forma que não é justo – tampouco 
estável ou democrático – impor convicções particulares a um 
coletivo. 

Em segundo lugar, as normas de cooperação são 
públicas, construídas coletivamente, afinal, sua legitimidade 
depende do aceite unânime e inquestionável de todos os 
cidadãos que estarão a elas submetidos. Para tanto, a 
justificação de um regime constitucional deve ser apta a ser 
endossada pelas mais diversas doutrinas abrangentes e 
razoáveis. Por esse ângulo, vale destacar: 

 
A constituição política e a lei [...] especificam o 
terreno comum a partir do qual os cidadãos podem 
seguir sua vida e se desenvolver. Note-se que a 
constituição política e a lei são públicas justamente 
porque são compartilhadas por todos os cidadãos, 
independentemente de seu credo pessoal ou de sua 
posição social (DANNER, 2010, p. 161). 
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À vista disso, Rawls parte em defesa de uma 
fundamentação que tome como ponto de partida as “ideias 
implícitas na cultura pública de uma sociedade democrática e 
que já são compartilhadas pelos cidadãos” (DANNER, 2010, p. 
162). São tendências naturais que fazem parte do senso 
civilizatório dos sujeitos: 

 
Elas são ideias políticas e não fazem apelo a – nem 
se fundamentam em – doutrinas abrangentes. Além 
disso, elas são parte da própria sociabilidade 
democrática (e, portanto, já são produto de um 
acordo). Logo, elas poderiam nos propiciar um 
quadro referencial para discussão pública e, 
consequentemente, para a organização do sistema 
político e econômico (DANNER, 2010, p. 162). 

 
Assim, busca-se na cultura pública toda ideia e 

princípio9 básico que seja implicitamente reconhecido, já 
compartilhado dentre os cidadãos para fins da cooperação 
social. Deste ponto em diante, concepções de caráter político 
utilizam razões políticas como argumento, afastando motivos 
valores e interesses particulares da ordenação social (RAWLS, 
2000, p. 50).  

Dessa maneira, o acordo social deve se delimitar aos 
termos políticos para ordenação social, de modo a criar a base 
comum para cooperação. Nesse ambiente, os adeptos de 
diferentes doutrinas abrangentes e razoáveis não só ficam livres 
para exercer suas preferências, amparados de tolerância, mas 
também têm acesso aos meios para perseguir suas 

                                                            
9 “Esperamos formular essas ideias e princípios de forma clara 
o bastante para articulá-los em uma concepção política de 
justiça condizente com nossas convicções mais profundamente 
arraigadas” (RAWLS, 2000, p. 50). 
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reivindicações dentro da sociedade, amparados pelos 
princípios de justiça como equidade. 

 
 

Considerações finais 
 
Em virtude de tudo exposto, entende-se como o 

propósito primordial de uma sociedade bem-ordenada a efetiva 
convivência equitativa, bem como a coesão coletiva em torno 
dos termos constitutivos de cooperação social – e aqui se faz 
presente uma concepção partilhada de justiça – que amparam a 
conduta dos homens e das instituições sociais, observada a 
legitimidade, o aceite coletivo e o reconhecimento recíproco de 
todos esses termos. 

Entretanto, a universalização de princípios defronta-se 
com os obstáculos do pluralismo e da impossibilidade de se 
eleger uma doutrina abrangente como a prevalente, exceto se o 
objetivo for atingir o patamar de uma sociedade totalitária e 
marcada pela intolerância. Neste ponto, percebe-se que o 
multiculturalismo (pluralidade de doutrinas morais, filosóficas, 
religiosas) é produto inevitável da sociedade livre e 
democrática, onde direitos fundamentais são assegurados, 
motivo pelo qual não pode ser afastado, tampouco suprimido. 

Isto é, a constituição democrática dá espaço para que a 
existência do homem racional tenha sua livre manifestação no 
mundo, de modo a atingir diferentes conclusões e defender 
diferentes valores. A cultura contemporânea é feita de uma 
diversidade de visões de mundo, decorrentes da 
heterogeneidade de origens históricas e tradições. Por isso, os 
valores que amparam as percepções de mundo – e que formam 
as doutrinas que regem a vida cotidiana – são, usualmente, 
incomensuráveis entre si, apesar de construídos racionalmente. 

Tudo isso se explica com o exercício das capacidades 
do ser humano: a racionalidade, que faz com que o indivíduo 
trace os meios para seus próprios fins; e a razoabilidade, que faz 
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com que o cidadão pondere a força de reivindicações 
importantes que surgem no contexto da sociedade civil, ainda 
que sejam contrapostas a outras. Tais faculdades demandam, 
por si só, o exercício de equilíbrio entre as preferências pessoais 
e a efetividade social. A constância desses fatores, somada a 
doutrinas que são abrangentes, estipulam valores para as 
variadas esferas da vida humana, dificultando a convergência 
coletiva em uma concepção de justiça. 

À vista disso, não é razoável utilizar do poder político, 
seja quem for que dele disponha, para fazer imperar suas 
concepções particulares. Tal conduta reduz a amplitude da 
multiplicidade e, claramente, não se dá por um processo justo: 
depende de medidas de opressão, ou até mesmo violência, 
eliminando a tolerância e aproximando-se do totalitarismo. 

O poder político não deve, portanto, interferir na 
existência e na fluência das doutrinas abrangentes e razoáveis. 
Pelo contrário, o exercício político deve se dar de forma que 
permita a liberdade de todas as convicções, desde que 
razoáveis. Assim, é essencial que o fato do pluralismo seja um 
pressuposto na ordem política do mundo civil. Ora, a sociedade 
não precisa de concordância absoluta em termos culturais 
dentre seus cidadãos. Basta a convergência quanto a 
pressupostos políticos de interesse público – dentre os quais se 
inclui a concepção pública de justiça, a ser exercida através das 
instituições, em prol de uma sociedade equânime. 

Em síntese, a fundamentação política da teoria 
rawlsiana afasta a aplicabilidade coletiva de uma doutrina 
abrangente específica. Ao invés disso, busca na cultura pública 
da sociedade democrática o fundo comum de ideias e valores 
que são naturalmente compartilhados, que são objeto da 
estrutura civilizatória. Daqui se extrai a fundamentação política 
que serve como ponto de partida para a elaboração de uma 
concepção política de justiça social, sobre a qual se pode 
sustentar uma sociedade bem-ordenada, com princípios que 
serão passíveis de convalidação pelas mais diversas doutrinas.  
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Introdução 
 

Sabe-se que a Dignidade Humana sempre vem à tona 
diante do caos e das adversidades capazes de atingir os Direitos 
Humanos. É das negligências oriundas da vida social 
contemporânea que desponta o discurso da Dignidade 
Humana habilitado em mensurar e indicar os efeitos da 
fragilidade dos Direitos Humanos, dos Direitos Sociais 
primários, ocasionados pelas crises das democracias atuais. Em 
Rawls e Habermas, os fundamentos teóricos vinculados à 
concepção de Dignidade Humana e seus desdobramentos 
latentes estão enlaçados com a finalidade da justiça para todos 
e com a necessidade da defesa da Democracia. 

Diante de vozes antagônicas, os Direitos Humanos e a 
Dignidade Humana perdem o sentido e tornam-se discursos 
calados, por vezes, pela opressão do poder de políticas internas 
ou externas das nações. Além disso, em algumas circunstâncias, 
a Dignidade Humana, atrelada aos Direitos Humanos, é 
banalizada, porque, de algum modo, foram convertidos em 
discursos ideologicamente erigidos, para justificar a barbárie 
dos conflitos atuais – matam milhares de pessoas em nome de 
direitos humanos.  
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Mas, apesar de todo o imbróglio que envolve a 
Dignidade Humana, ela é o discurso que desponta como um 
indício do deslocamento da Democracia e do esfacelamento dos 
objetivos do Estado de bem-estar social. Nesse sentido, Rawls e 
Habermas são pensadores defensores da Democracia, os quais 
reconhecem o papel do Welfare State e continuam alertando 
sobre a necessidade de preservar a Dignidade Humana.  

Por isso, o objetivo é verificar o percurso da Dignidade 
Humana na obra Uma Teoria da Justiça e na Justiça como Equidade: 
uma reformulação, de Rawls, e investigar sobre como os 
princípios de justiça são concebidos como fundamento para a 
construção da ideia de bem e da vida digna para todos. No que 
diz respeito à teoria de Habermas, por meio da análise da sua 
obra Sobre a Constituição da Europa, o foco será reler a concepção 
de Dignidade Humana como cooriginária aos Direitos 
Humanos, mas sem se afastar das suas concepções de Direito, 
Moral e Discurso presentes na Inclusão do Outro, em Facticidade 
e Validade (Faktizität und Geltung), bem como na Ética do 
Discurso.  

Nesse sentido, a reconstrução dos aspectos centrais da 
teoria de Habermas e Rawls, mesmo que limitados aos textos 
supramencionados, será crucial para cotejar os dois pensadores 
e suas respectivas concepções de Dignidade, com a intensão de 
apontar os pontos de convergência1 entre eles, posto que a 
Dignidade Humana é um conceito central no pensamento 

                                                            
1 Esse estudo não tem a intenção de fazer um estudo abrangente 
e esgotar o tema da Dignidade Humana, em Habermas ou em 
Rawls. O texto tenta realizar uma reconstrução interessada em 
perceber os pontos de convergência. É sabido, entretanto, que é 
necessário de indicar caminhos para possíveis pesquisas, e por 
isso é de grande valia um ‘outro estudo’ que demostre em que 
pontos tais pensadores contemporâneos da justiça se afastam 
quanto a esse tema. 
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filosófico contemporâneo, razão pela qual é sempre importante 
ser investigada. 

 
 

O percurso da dignidade humana na teoria de Rawls 
 
O foco principal dessa pesquisa consiste em perscrutar 

algumas das principais obras de John Rawls, em especial Justiça 
como Equidade: uma reformulação, de 2002, e a sua Teoria da 
Justiça, de 1971. Nessa última, ele já esboçava sua preocupação 
com as condições equânimes de justiça social, ao corroborar um 
caminho da justiça para a efetivação da vida digna. O papel de 
sua filosofia será, ao longo de suas concepções teóricas, 
compreender o desafio da justiça no século XX, enlaçado aos 
conflitos entre os interesses particulares e os interesses 
coletivos, os quais estão fundados na condição da liberdade, da 
igualdade, da possibilidade de Dignidade, de Direitos Sociais e 
Humanos. 

Para Rawls (2003), a teoria da justiça é uma concepção 
assentada nos valores da igualdade e da liberdade: a liberdade 
como valor supremo da vida humana e da igualdade como 
valor fundamental para os indivíduos, mediante os desafios da 
convivência política. Esses valores, diante das grandes 
concepções ideológicas do século XX e XXI, não conseguem se 
afastar das colisões ou problemáticas inerentes da sua 
coexistência política e social. Por tal condição, emergem 
questionamentos contínuos que circundam o funcionamento 
das instituições da vida social e política do homem 
contemporâneo, a saber: como garantir uma sociedade justa e 
livre para pessoas que se encontram em patamares de 
desigualdade social, política, econômica ou até mesmo 
condições de desigualdade oriundas da própria existência 
humana, isto é, aquelas que, mesmo bens materiais podem 
apenas amenizar, mas não sanar totalmente suas condições de 
existência (?). Como erigir Princípios válidos, para que regras 
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sejam construídas, de forma razoável, com o interesse de 
permitir a distribuição de bens e direitos em uma sociedade 
essencialmente livre e igual na qual se torne viável Dignidade 
de existência para todos (?). 

Inclusive outros filósofos já renomados, aqui cita-se 
apenas o exemplo do emérito professor Michel Sandel, em sua 
obra Justiça: Qual é a Coisa Certa a Fazer? de 2007, que 
considera o objetivo central de Uma teoria da justiça de Rawls é 
compreender se o Estado deve ou não promover a justiça social, 
por meio da promoção de benefícios aos menos afortunados (?). 
Essa ideia está presente no princípio da diferença de Rawls que 
serve como um regulador da própria existência de qualquer 
desigualdade. Para isso, a sua a concepção de justiça como 
equidade adota um tom contratualista, que inclui uma privação 
sistemática de informação, exatamente para evitar que certos 
aspectos do ser humano como a corrupção e a prevalência do 
desejo do mais influente ou forte, sejam preponderantes na 
escolha hipotética a respeito dos princípios de justiça, os quais 
se efetivam enquanto norteadores da estrutura básica da 
sociedade. Isto é, o desejo do mais forte não foi suprimido pela 
vontade geral de paz, como já apontava os contratualista 
clássicos Locke, Hobbes e Rousseau: este último capaz de 
reconhecer os problemas do contrato social e da sua corrupção 
política. Por isso, Rawls propõe um novo tipo de contrato, com 
características de situação hipotética, a fim de pensar a 
possibilidade de estabelecer princípios que regulem as 
instituições básicas da sociedade e fundem condições para um 
outro tipo de sociedade civil com base na razoabilidade e na 
justiça social para todos. Nas palavras do próprio Rawls: 

 
A excelência do termo contrato é que ela transmite 
a ideia de que princípios de justiça são concebidos 
como princípios que seriam escolhidos por pessoas 
racionais e que assim as concepções de justiça 
podem ser explicadas e justificadas. (...) os 
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princípios da justiça tratam de reivindicações 
conflitantes sobre os benefícios conquistados 
através da colaboração social. (...) Assim, se estes 
princípios são o resultado de um consenso, os 
cidadãos tem o reconhecimento dos princípios que 
outros seguem (RAWLS, 2003, p. 23).  

 
Todavia, a justiça como equidade não é puramente 

contratualista, embora tenha o objetivo de pensar o contrato 
como meio de erguer princípios de justiça razoáveis para 
conduzir escolha razoáveis como, a saber, da constituição 
política, das leis ordinárias e até mesmo orientações para 
aplicação das leis ordinárias a todos. Portanto, não se pode 
compreender Rawls nos moldes dos contratualistas clássicos, os 
quais partem da ideia de Estado de Natureza como uma 
condição anterior ao Estado Civil. Rawls (2003) quer, em 
essência, formular regras justas para pessoas que já estão 
vivendo em uma sociedade civil organizada, com instituições 
estabelecidas, compostas de virtudes e vícios assimilados, bem 
como vivenciados por todos os sujeitos existentes, mas, acima 
de tudo, que buscam o modelo de existência digna.  

Por isso, o artifício de representação da posição 
original de Ralws (1997) tem o intento de conduzir cada pessoa 
para além de sua condição empírica existencial, com o objetivo 
voltado em fomentar a imparcialidade nas suas ações. Tal 
abstração torna-se viável na possibilidade de que 
hipoteticamente os sujeitos de direito possam abandonar suas 
condições sociais, supondo uma etapa originária. Esta posição 
inicial do ato contratual, na qual todos ignoram quais são seus 
interesses pessoais e se baseiam apenas na racionalidade 
instrumental e aderem à uma vontade geral ou pública por paz 
e direitos, transforma-se em critério fundamental de justiça 
básica, o que leva as partes em escolher igualdade e liberdade 
como princípios norteadores da estrutura básica da sociedade. 
Esse tipo de privação sistemática de informação Rawls chama 
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de véu de ignorância. Por sua vez os representantes, isto é, os 
sujeitos de direito estariam cobertos por esse véu da ignorância 
e não teriam acesso a certos tipos de informações capazes de 
criar privilégios ou favorecimento particular na sociedade. Com 
isso as partes da posição original não poderiam se reconhecer 
quais são seus méritos ou seus deméritos, porque o objetivo 
desse mecanismo estrutural de sua teoria, é alcançar uma 
condição hipotética de igualdade total entre as partes do 
contrato, posto que sujeitos de direito são entes racionais 
capazes de escolher de modo desinteressado.  

Para Rawls:  
 
As partes encontram-se igualmente situadas na 
posição original. Isto formalmente demostra nossa 
concepção espelhada de que, em matéria de justiça 
política básica, os cidadãos são iguais em todos os 
aspectos (RAWLS, (2003, p. 22). 

 
O autor norte-americano ainda menciona que a 

posição original é o momento de simetria entre os cidadãos. Do 
contrário, suspeita-se que não seria possível considerar essa 
uma etapa imersa em liberdade e igualdade para todos, 
indistintamente, ou muito menos um momento no qual a 
Dignidade emergisse de forma essencial, visto que o momento 
originário é quando todos simetricamente estão sob condições 
de dignidade absoluta. Com isso, Rawls pretende proteger a 
dignidade das pessoas, principalmente ao entender que essa 
condição respeita a multiplicidade e diferenças entre as pessoas 
e isso não seria respeitado em concepções alternativas como, 
por exemplo, aquelas que envolvem o utilitarismo, que aceitaria 
instrumentalizar as pessoas como meio para conquistas, em 
função do todo. Exclusivamente, com os olhos vendados e 
avultados diante de condições de sua existência, que poderiam 
nublar seu raciocínio em favor de alguma posição social 
específica e perder de vista o ideal de imparcialidade no 
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julgamento, sob o auspício do véu da ignorância, é que sujeitos 
de direito tornar-se-iam qualificados para, de maneira neutra, 
articular regras imparciais, leis justas e princípios universais 
válidos em prol de todas as pessoas, tendo em vista a 
efetividade de sua dignidade.  

Para Sandel (2012, p.132), o indivíduo nessa posição 
originária e sob o véu da ignorância, teria de ser revestido da 
obrigação de formular princípios muito importantes e básicos 
para a formação de uma nova sociedade mais digna e justa. O 
primeiro princípio a ser considerado é que todos devem ter a 
mesma liberdade, com o foco em garantir uma gama  de 
liberdades básicas. E todas as pessoas, com acesso à igual 
liberdade, resguardam para si o direito de liberdade para 
escolher crença, religião, pensamento ideológico político, 
liberdade de manifestação, de reunião, de associação e até 
mesmo de desobediência civil.  

A concepção de justiça de Rawls demostra 
compromisso com a possibilidade de materialização dos 
direitos fundamentais e Direitos Humanos, que são 
considerados ao menos nos países ocidentais e defendidos 
como cláusulas pétreas de suas constituições nacionais e por 
isso reguladores da vida social. Embora, a Liberdade seja 
edificada como princípio regulador, a mesma também é 
concebida após o ato de abstração que se efetiva mediante o véu 
da ignorância, como circunstância para a existência de um 
mínimo de liberdade individual de escolha exequível, fundada 
na compreensão da esfera dos Direitos Fundamentais, de 
Direitos Humanos e, ainda, de Dignidade Humana. 

Na busca por aliar a ideia de justiça entendida como 
liberdade e igualdade como valores fundamentais, já que os 
mesmos, são erigidos como princípios capazes de regulamentar 
escolhas, a proposta de Rawls (2003) atrela-se ao compromisso 
com a manutenção dos Direitos Humanos como direitos sociais 
associados ao mínimo de igualdade material: fato este que pode 
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ser compreendido como um acordo com a dignidade razoável 
para todos. 

Rawls (2003) determina a necessidade de considerar o 
Princípio da Diferença, e a igualdade equitativa de 
oportunidades como componentes de sua concepção da 
igualdade democrática. Isto porque ele quer esclarecer sobre a 
legitimidade de diferenças sociais, econômicas, políticas, 
fisiológicas, ou, ainda, quaisquer tipos de distinções vigentes na 
coexistência dos sujeitos de direito, as quais estão presentes em 
todas as sociedades. Em posse desse Princípio de Justiça, afirma 
que as desigualdades, apenas, seriam justas se trouxessem 
vantagens aos menos favorecidos da sociedade. Isto posto, em 
face desse princípio Rawls oportuniza uma posição social 
plausível capacitada em produzir comparações interpessoais 
dos diferentes cenários de distribuição de renda e riqueza na 
sociedade. É importante observar que Rawls também propicia 
uma ordem entre os dois princípios de justiça, liberdade e 
igualdade, e em face das exigências da liberdade emerge a 
prioridade sobre as exigências da igualdade. Ao resumir os 
princípios de sua teoria, Rawls afirma: 

 
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao 
mais abrangente sistema de liberdades básicas 
iguais que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdades para outras. (...) Segundo: 
as desigualdades sociais e econômicas devem ser 
ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo 
(a) consideradas como vantajosas para todos dentro 
dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições 
e cargos disponíveis a todos (RAWLS, 1997, p. 64). 

 
Sandel (2012, p. 177), ao comentar a teoria de Rawls, 

considera que as desigualdades materiais sempre irão existir, 
visto que, embora indivíduos nasçam com talentos, com 
aptidões, outros, infelizmente, já em sua concepção, estão 
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diante de condições biológicas inatas de desigualdades físicas, 
as quais não devem ser ignoradas. Para que seja aceita como 
justa a desigualdade econômica e social, as regras sociais e 
políticas devem favorecer aos mais desfavorecidos, isto é, 
devem rigorosamente atender ao Princípio da Diferença.  

Todavia, para Rawls (1997, p. 395-399) isso não 
significa que a riqueza e as posses de alguns indivíduos tenham 
que ser cerceadas, uma vez que a liberdade na sociedade justa 
permite a própria desigualdade. Um exemplo claro dessa 
condição é o fato de que, diante da busca pelo consenso, jamais 
há pessoas iguais naturalmente argumentando, já que os dons 
não são equivalentes a todos na mesma medida e nem todas as 
pessoas aproveitam suas oportunidades por razões de escolhas 
pessoais, que, mais uma vez, são de direito do sujeito no Estado 
Democrático de Direito.  

Os filósofos antigos, os clássicos, estiveram ao longo de 
sua jornada preocupados com o sentido último da existência 
humana. E, para isso, cada um promoveu suas respostas, 
compreendendo que a ética e a política seriam auxiliares nesse 
processo. Aristóteles, por exemplo, questionou sobre qual telos 
exaltou o fim último atrelado à busca pela Eudaimonia, a 
felicidade. Concebe-se, de tal sorte, a finalidade da vida política 
em promover o homem virtuoso, mas, em tempos de 
utilitarismo e de liberalismo econômico, esse fim torna-se 
inofensivo. Por isso, Ralws (1997) considera essencial, em 
termos de teoria política, que corrobore, de forma plausível, o 
sentido da justiça em tempos contemporâneos, tendo em vista 
a necessidade de ponderar sobre o sentido da Dignidade 
Humana e refletir sobre a concepção de bem com o foco em 
resguardar Direitos inalienáveis ou ainda Direitos Humanos. A 
problemática amplifica-se quando se admite que está em 
vigência nos tempos atuais certo pluralismo de ideias 
convergentes, entretanto, também divergentes sobre essas 
concepções de justiça e direitos. Por um lado, corre-se o risco de 
políticas opressoras que calam as vozes, e, por outro lado, 



Em busca da dignidade humana 

194 
 

busca-se esforçadamente pela manutenção da liberdade como 
forma de manifestação democrática desse pluralismo. Cabe, 
portanto, estabelecer Princípios de Justiça em meio ao 
pluralismo de vozes que divergem sobre qual o sentido da 
existência humana, qual o sentido da justiça e até descreditam 
as conquistas do Estado de bem-estar social e das Democracias 
contemporâneas. 

Por isso, o princípio da igualdade somente se realiza 
ao lado da observação do princípio da diferença e da 
possibilidade de oportunidades iguais vinculadas à 
necessidade de liberdades iguais disponíveis para todos: esse 
seria o caminho para a Democracia justa na visão do jus filósofo 
americano. Por meio do cotejo do Princípio da Diferença, 
poderá haver pessoas muito ricas, seja pela sorte, pelo talento 
inato ou outras razões desconhecidas, desde que as pessoas em 
condições de diferença sejam favorecidas o máximo possível 
com base nessas pessoas privilegiadas. Ele ainda menciona que: 
“todos os valores sociais – liberdade e oportunidades, renda e 
riquezas e as bases sociais de autoestima – devem ser 
distribuídos igualitariamente” (RAWLS, 1997, p. 66). Logo, com 
o intento de atender ao Princípio da Diferença, aliado à 
promoção da igualdade social, é necessária a igualdade de 
oportunidade, visto que apenas se admite uma distribuição 
desigual, caso esta promova vantagens coletivas. Portanto, 
todas as pessoas devem ter as mesmas condições de 
oportunidades disponíveis, livres e iguais, sendo que, aquele 
que não tenha aptidão natural para aproveitar as 
oportunidades propiciadas, precisa encontrar em seu talento 
natural uma ocupação que lhe oportunize condições básicas de 
conforto e sobrevivência, a fim de garantir-lhe Dignidade 
Humana. 

A primeira regra da concepção de justiça de Rawls 
determina as garantias aos direitos civis e políticos a partir da 
afirmação de que a Igualdade e a Liberdade devem ser 
desfrutadas por todos os sujeitos de direito. A segunda regra 
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afirma que as desigualdades econômicas são legítimas, se 
houver igualdade de oportunidade, mas que exige a 
observância aos direitos sociais, os quais vão distribuir os bens 
dentro da sociedade; ademais, há os Direitos Humanos de 
segunda geração (saúde, educação, segurança, lazer, salário 
digno etc.), os quais precisam ser assegurados como direitos 
sociais dos cidadãos. O próprio Rawls admite que essas regras 
podem à primeira vista parecer conflitantes e ambíguas: 
‘vantajosos para todos’, ‘igualmente abertos para todos’(?). Por 
tal razão, Rawls (1997) esquematiza que a igualdade deve ser 
compreendida em três dimensões: sistema de igualdade 
natural, igualdade liberal e igualdade democrática, isto porque 
o que se almeja é vida digna para todos.  

A teoria da justiça de Rawls tem como objetivo central 
reconciliar liberdade e igualdade, por meio de articulações 
políticas que produzam justiça social e Dignidade para a vida 
humana, ao buscar tratar os indivíduos com igualdade de 
oportunidades diante de suas desigualdades materiais ou 
inatas, no sentido da efetivação das suas necessidades vitais. De 
acordo com Rawls, as contingências podem ser administradas 
para que a sociedade seja mais razoável e justa, sendo que a 
distribuição natural de talentos sequer pode ser considerada 
justa ou injusta porque não depende da nossa vontade, da 
mesma forma que a posição social ou o nascimento é exterior ao 
controle humano. Para ele, essas desigualdades são fatos 
naturais e, por conseguinte, não cabem juízos de valor para 
julgá-las. Rawls (1997, §17) tem certeza de que o justo ou o 
injusto se configura na maneira como as instituições controlam, 
administram ou regem esses fatos da existência humana.  

Para resolver esses problemas das negligências sociais 
aos menos favorecidos, Rawls (2003) propõe como ponto de 
partida a abstração por meio da a ideia da posição original, na 
qual todas as pessoas estariam em uma mesma condição de 
ignorância frente à existência, sem consciência de prever 
quaisquer direitos previamente existentes, para cotejar os 
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princípios da justiça, como também para definir as regras da 
vida social. Somente estabelecida essa situação, todos estariam 
em pé de igualdade para estabelecerem parâmetros e regras de 
convivência, sem correr o risco de procurar somente por 
benefício próprio.  

Por sua vez, os dois princípios da justiça, que regulam 
a distribuição de bens primários aos cidadãos, devem obedecer 
ao enfrentamento com o Princípio da Diferença e observar as 
condições de existência dos cidadãos: “(...) a garantia de seus 
direitos e liberdades institucionais, suas (razoáveis) 
expectativas de renda e riqueza a partir de sua posição social 
(...)” (2003, p.83), as quais  precisam ser apreciadas 
minuciosamente.  

Nesse sentido, em uma sociedade justa, conectada com 
a equidade de suas ações sociais, políticas ou econômicas, os 
direitos e liberdades básicos dos sujeitos de direito e suas 
oportunidades equânimes são garantias jurídicas asseguradas. 
Os menos favorecidos, que são os que vivem com expectativa 
de renda mínima, mesmo assim, encontram condições de vida 
digna. Por isso, ao estabelecer que condições de desigualdade 
devem atender aos desiguais, elevando as suas condições de 
existência e os favorecendo continuamente, evidencia-se a 
latência de um esforço mútuo da sociedade, com o enfoque em 
privilegiar os que estão em condições de negligência para 
oportunizar vida digna e humanizada.  

Apesar da coexistência da pluralidade de ideias e 
concepções do bem ou da finalidade da vida humana, Rawls 
está convencido de que, apesar da impossibilidade de definir o 
que é o bem diante desses pontos de vista convergentes, 
presentes nos tempos atuais, algumas ideias do bem são 
possibilitadas no consenso da descrição da concepção de 
Justiça, sendo exímios exemplo disso os bens primários que as 
pessoas livres e iguais precisam ter enquanto cidadãos a fim de 
garantir dignidade mínima para todos. 
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Por isso, ressalta-se o papel da liberdade e da 
igualdade na condição de recursos centrais em toda a Teoria da 
Justiça de Rawls, sendo que a correlação entre os princípios 
garante o seu fundamento último, como caminho a ser 
percorrido para se atingir o telos da vida digna. Em Habermas, 
o papel da liberdade da igualdade, mas, sobretudo do Direito, 
em seu caráter procedimental, é central no mesmo sentido de se 
analisar a possibilidade de uma democracia mais humanizada 
e da possibilidade da Dignidade humana.  

 
 

Habermas: 
breves apontamentos sobre dignidade humana 

 
Em sua concepção atual de Dignidade Humana2, 

suspeita-se que Habermas tenha articulado um conceito de 

                                                            
2 O conceito de Dignidade Humana em Habermas aparece 
fortalecido em “A constituição da Europa” em que desenvolve 
uma análise da Dignidade Humana não como uma 
preocupação meramente momentânea, mas como um conceito 
pulverizado na sua estratégia filosófica. Mas, nem por isso, 
pode-se afirmar que a Dignidade Humana não estava inclusa 
no arcabouço teórico habermasiano. Isto porque, mesmo como 
pano de fundo de suas preocupações, a Dignidade esteve 
presente na empreitada deste pensador alemão, como foco a ser 
buscado em suas investigações. Este é o caso da obra “A Nova 
Intransparência”, de 1985, na qual o conceito de Dignidade 
Humana e de Direitos Humanos é tratado por Habermas a 
partir da desconstrução do conceito de utopia e fomento da 
ideia de utopia realista. Ainda, na obra a Inclusão do Outro de 
1986 a Dignidade aparece num resgate plausível de Kant e da 
noção de cosmopolitismo. Estes são apenas exemplos vagos do 
exaustivo trabalho de Habermas para cotejar o conceito de 
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Dignidade Humana, mais nítido e forte, além de unificá-lo com 
três aspectos clássicos de sua filosofia prática: Esfera Pública, 
Direito, Discurso/Entendimento. Nesse sentido, o conceito de 
direitos humanos preserva uma cooriginalidade com o conceito 
de soberania popular em Facticidade e Validade. Em Sobre a 
constituição da Europa, Habermas procura mostrar uma conexão 
forte entre a gênese dos direitos humanos e o conceito de 
dignidade humana. Ao tratar do conceito de direito moderno 
Habermas busca mostrar que na proporção que trata de sujeitos 
como uma comunidade política inclusiva e em que a formação 
de vontade se vincula com a participação ativa dos cidadãos no 
processo democrático. A opinião pública deverá ter seu papel 
resguardado junto ao Direito, envolvendo diretamente o 
processo de legitimação e reconhecimento. 

A dignidade apresenta-se, na teoria do direito de 
Habermas, aliada à sua condição discursiva, ao processo de 
soberania e da possibilidade do discurso da dignidade se 
efetivar a partir do processo de transnacionalização 
(Transnationalisierung der Volkssouveränität). Por isso, caso seja 
usurpada da soberania, há a possibilidade de sofrer um 
processo de transnacionalização política e jurídica; dessa forma, 
oneram-se a Dignidade e os Direitos Humanos. Por isso, 
novamente, Habermas resgata, do legado kantiano, o 
cosmopolitismo, contudo, imiscuído junto à sua teoria do 
discurso como fundamento. 

Habermas, em ‘A Constituição da Europa’, trata da 
Dignidade Humana como um ‘conceito sistemático’, vinculado 
cooriginalmente com os Direitos Humanos, mas também 
aborda a Dignidade Humana sob um ponto de vista originário. 
Para Pinzani (apud HABERMAS, 2012), a Dignidade Humana 
desempenha uma tarefa tanto conceitual quanto prática, na 
justificação/fundamentação e defesa dos Direitos Humanos.  

                                                            
Dignidade com segurança e potência a partir da obra atual de 
2011.  
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De acordo com Habermas, o apelo aos Direitos 
Humanos está intrinsecamente imbricado à inviolabilidade da 
Dignidade Humana, uma vez que, por meio dela, “(...) o 
conteúdo igualitário e universalista da moral é importado ao 
direito” (HABERMAS, 2012, p.16). A Dignidade é um tipo de 
articulação conceitual com sobrecarga moral, capacitada em 
atribuir ao Direito a responsabilidade de zelar pelo respeito 
igual a cada um. Por isso, toda vez que se suprimem direitos, o 
discurso da Dignidade toma forma e ressoa como um alerta 
para a manutenção do reconhecimento democrático. De acordo 
com uma dinâmica negativa, tais direitos invioláveis são 
afetados indistintamente pelas crises econômicas e políticas. 
Habermas não é ingênuo quanto a essa realidade, mas, mesmo 
assim, pensa ser a Dignidade Humana, por meio de um 
discurso amparado na solidariedade entre estranhos, 
capacitada a influenciar uma nova ordem mundial no sentido 
kantiano e cosmopolita do termo. Habermas considera que:  

 
A dignidade humana é um sismógrafo que mostra 
o que é constitutivo para uma ordem jurídica 
democrática (...) Somente a garantia desses direitos 
humanos cria o status de cidadãos que, como 
sujeitos de direitos iguais, pretendem ser 
respeitados em sua dignidade humana 
(HABERMAS, 2012, p.16). 

 
A ‘Dignidade Humana’ seria, por um lado, em sua 

condição essencial, uma expressão fundamental e normativa de 
um princípio jurídico, norteador das decisões quando ocorre o 
esfacelamento de Direitos Humanos compartilhados nas 
democracias e, por isso, desempenharia um papel 
hermenêutico. Mas, por outro lado, por vezes, diante das crises 
sistêmicas de violação à dignidade, ela acaba por emanar 
direitos individualizados e esvaziados de sentido, 
inexpressivos e rasos. Esse teor de entendimento conflitante e 
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problemático sofre de uma dualidade lógica: ora ele é moral e 
estreitamente atrelado a uma eticidade; ora é formal e 
positivado no direito normativo.  

Habermas resgata a sua teoria dos Direitos 
Fundamentais, presente na obra ‘Direito e Democracia’, com base 
no conceito de Dignidade Humana. De acordo com o pensador 
alemão, as condições históricas resgatadas conseguem delinear 
os motivos que apontam para a ligação originária entre os 
Direitos Humanos e a Dignidade Humana, visto que a 
Dignidade se manifesta como uma “(...) substância normativa 
de dignidade igual de cada um” (HABERMAS, 2012, p.13). 

Nesse sentido, para Habermas, não existem razões 
para se abordar Dignidade Humana sem conectá-la aos Direitos 
Humanos. Assim, a partir das atrocidades nazistas da Segunda 
Guerra Mundial, do Holocausto, torna-se mais nítida e aparente 
a noção moral da dignidade. Mas a justificativa de tal condição 
não pode ser apresentada apenas historicamente. Logo, ao se 
remontar a versões clássicas dos Direitos Humanos, tratados no 
sentido de inatos ou inalienáveis, deve-se perceber, em tais 
concepções, a ocorrência de uma sobrecarga de concepções 
religiosas e metafísicas. Na modernidade, com o surgimento 
das sociedades complexas, ocorre, analogamente, a 
amplificação da Moral, mas, gradativamente, rompe esses laços 
secularmente estabelecidos.  

De acordo com Habermas, a problemática central está 
vinculada em como a Dignidade particular do status ou da 
honra digna torna-se universal e, por isso, capaz de projetar os 
Direitos Humanos (?). Para atingir uma resposta satisfatória, 
Habermas considera que o Direito e a Moral “(...) se liberaram 
da simbiose do Direito Natural entre fatos e normas, 
autonomizando-se e desenvolvendo-se, a princípio, em 
direções opostas” (HABERMAS, 2012, p.20).  

Ora a Moral torna-se interiorizada na vontade do 
homem de escolher ser livre, de realizar o ‘dever ser’, fato 
habilitado em condicionar a autonomia, na qual entra em ação 
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o domínio inteligível, sendo essa uma versão de dignidade 
moral, assentada em Kant; ora o Direito positivo é coercitivo, 
servindo ao antigo regime no sentido da organização dos 
Estados Nacionais em relação ao controle do intercâmbio 
capitalista da economia. São dois caminhos que parecem mais 
se afastar do que se aproximar numa primeira vista, vez que o 
homem se torna digno ao realizar a sua liberdade, associada ao 
dever, mas é controlado por mecanismos jurídicos estamentais 
desde sempre existentes. 

Contudo, para Habermas, a modernidade propiciou a 
Dignidade Humana, sendo ela a “dobradiça conceitual” 
(HABERMAS, 2012, p. 20), impulsionadora do vínculo entre 
Direitos Humanos e Moral, presente nos discursos cotidianos 
da práxis moderna. Por isso, os Direitos Humanos alimentam-
se da Moral ancorada na consciência subjetiva, fundamentada 
racionalmente de modo inteligível. Por outro lado, está 
associada ao potencial coercitivo do Estado por meio do Direito 
positivo.  

Na visão de Habermas, a contribuição de Kant para o 
entendimento da Dignidade é incomensurável. Entretanto, nem 
mesmo em Kant tem um desenvolvimento concreto e 
sistemático. O fundamento kantiano para a Dignidade cinge-se 
na autonomia. Na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a 
autonomia é definida, “portanto, o fundamento da dignidade da 
natureza humana e de toda natureza racional” (KANT, 1988, 
p.9). Habermas considera que somos devedores dessa 
concepção kantiana, ao elaborarmos Direitos Humanos 
identificados com a ideia de autonomia, liberdade individual e 
universal ao mesmo tempo.  

Habermas, no século XXI, permanece com Kant, pois a 
Moral ainda se atrela à Dignidade Humana. Contudo, ele agora 
a reformula considerando que: “O conceito de Dignidade 
Humana transfere o conteúdo de uma moral do respeito igual 
por cada um para a ordem de status de cidadãos que derivam 
seu autorrespeito do fato de serem reconhecidos pelos outros 
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cidadãos como sujeitos de direitos iguais reivindicáveis”. 
(HABERMAS, 2012, p.23).  

Mas não ocorre um esvaziamento da Moral, contudo, 
agora, a Moral presente no conteúdo da Dignidade Humana é, 
na visão de Habermas, transcendental em conteúdo, mas tem 
forma discursiva. “O conceito de Dignidade Humana, 
disponível na linguagem cotidiana, foi ele próprio 
transformado nesse processo de vinculação” (HABERMAS, 
2012). Ela é inerente aos discursos presentes no mundo da vida, 
principalmente quando somos submetidos a condições de 
supressão de nossos Direitos Humanos. Justamente, por isso, 
Habermas considera que a Dignidade deve ser construída dos 
“(...) deveres morais aos direitos jurídicos”. Logo, de acordo 
com Habermas: “(...) os direitos humanos circunscrevem 
precisamente a parte de uma moral esclarecida que pode ser 
traduzida no médium do direito coercitivo e ter realidade 
política efetiva na robusta configuração de direitos 
fundamentais efetivos” (HABERMAS, 2012, p.18-19).  

 
O deslocamento definitivo é, no entanto, a 
moralização da compreensão da liberdade 
individual (...). Kant aguçou essa compreensão do 
ponto de vista deontológico, com o conceito de 
autonomia, mas cuja radicalidade foi paga com o 
status incorpóreo da vontade livre no ‘reino dos 
fins’ além do mundo. A liberdade consiste agora na 
capacidade da pessoa para a autolegislação racional 
(HABERMAS, 2012, p. 26). 

 
Isso porque, originariamente, na história, a ‘dignitas 

humanas’ discernia o que era digno não só pelo status da posição 
social, mas pelo detrimento das caracterizadas formas de vidas 
inferiores. “Naquele tempo, a dignitas humanas era explicada a 
partir da posição, definida ontologicamente (...)”, nas tarefas 
executadas no cotidiano, vez que ela estava atrelada ao 
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indivíduo, era uma dignidade particular (HABERMAS, 2012, p. 
25).  

Logo, a Moral, defendida por Habermas, como 
permanecendo junto ao Direito e inerente à Dignidade, que é 
transcendental e universal, independe de sua fundamentação 
Moral pura nos moldes de Kant. Isso porque Habermas 
superou o telos presente na ideia kantiana de ‘reino dos fins’. 
Contrariamente à posição de Habermas, na vanguarda da 
definição do conceito, ela, a dignidade, foi analisada por Kant 
como: “o princípio da autonomia é, portanto, não escolha senão 
de modo a que as máximas da escolha no próprio querer sejam 
simultaneamente incluídas como lei universal” (KANT, 1988, 
p.70). Assim, Habermas considera que, para Kant, a Dignidade 
tem uma função ainda vinculada com o reino dos fins e com 
uma moral vinculada à tradição secular. Tal fato quer ser 
suplantado por Habermas e, mesmo que o conteúdo da 
Dignidade seja moral, agora, é uma moral do reconhecimento 
discursivo.  

O conteúdo transcendental da Dignidade da pessoa 
humana deve, na concepção habermasiana, ser crucial na 
definição das normas e ações éticas, políticas e jurídicas das 
sociedades contemporâneas, de maneira que podem, inclusive, 
fomentar a possibilidade da transição de uma democracia 
meramente formalista e normativa para uma ‘democracia 
deliberativa’ (HABERMAS, 2002). Isto é: “Uma nova forma de 
ligação entre os cidadãos inerente a um sentido prático de senso 
de responsabilidade para cada outro precisa ser forjada”.  
(JOHNSON, 2006, p. 103, tradução nossa). 

A Dignidade torna-se visível diante da ausência de 
respeito à alteridade social, de frente com o desrespeito das 
minorias culturais, linguísticas, religiosas, raciais, ou, ainda, 
fica aclarada diante da expulsão de migrantes que adentram 
uma nova cultura e são obrigados a se desvincular dos códigos 
de moralidade de honra tradicionais.  
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A Dignidade Humana deve ter em seu cerne uma 
‘substância normativa’ capaz de desempenhar papel 
procedimental, até mesmo com força para sustentar a 
construção de novos Direitos Fundamentais, entre a 
diversidade de todos os humanos. Parafraseando o argumento 
de MacCrudeen, no seu ‘Human Dignity and Judicial 
Interpretation of Human Rights’ para o ‘The European Journal of 
International Law’: ela existe, diante da adversidade e da 
necessidade de expandir direitos existentes (McCRUDDEN, 
2008, p. 39). 

A Dignidade Humana expressa-se com o peso de 
realizar um ideal normativo, apresentado por Habermas como 
transcendental. Em ‘Direito e Democracia', parece que o peso do 
conteúdo moral é menos influente, já que ele aparece como 
plano confirmador da legitimidade e força de reconhecimento 
do Direito, já existente. Agora, o conteúdo moral torna-se a 
fonte do Direito, que deve, por meio do filtro da dignidade, ser 
capaz de realizar Direitos Humanos. A carga moral está 
atrelada à noção de justiça, compartilhada intersubjetivamente 
nos discursos fáticos.  

Considera-se que a Dignidade Humana tem uma 
função de mediação entre a esfera da moralidade de deveres e 
a Política, ou seja, toda a humanidade carrega em si certo 
conteúdo, voltado para uma solidariedade entre estranhos, 
capaz de tocar nos direitos legais, estabelecidos normativa e 
constitucionalmente no Estado democrático. 
Consequentemente, a Dignidade é um prelúdio do igual 
respeito, motor da formulação dos direitos de todos os 
indivíduos, dotados da capacidade de reivindicá-los no Estado 
de Direito.  

Para Habermas, caso essa tarefa se tornasse legítima e 
reconhecida na arena política e jurídica, a Dignidade Humana 
materializaria uma solução homeopática, com o enfoque em 
resolver os conteúdos dos Direitos Humanos, em comparação 
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com outros padrões éticos e políticos, incluindo direitos morais 
e legais (TASIOULAS, 2013, p. 03). 

No limiar da Dignidade Humana, os direitos 
pleiteados permanecem formalizados num processo 
deliberativo que, por vezes, está comprometido com a 
instrumentalidade do mundo sistêmico. A saída para esse 
impasse, na visão de Habermas, seria: Direitos devem ser 
fomentados num processo de deliberação coletiva de 
reconhecimento. 

 
 

Considerações Finais 
 
Rawls e Habermas estão propensos a reconhecer a 

importância da emancipação, igualdade na construção da 
Dignidade Humana, como fator de salvaguarda das liberdades, 
dos direitos individuais e coletivos. Embora seja constatado, na 
Dignidade Humana, um espaço cada vez mais restrito de 
efetivação, diante de sua distorção, de seu uso 
instrumentalizado e coisificado, presente nos tempos 
contemporâneos, Habermas ainda pensa ser possível resgatar 
seus fundamentos e Rawls acredita que sua Teoria da Justiça 
possa conduzir para uma efetiva condição de vida digna para 
todos. 

A estratégia de Rawls, de sair em defesa da vida digna, 
dissipa-se da estratégia de Habermas. Pode-se afirmar que, em 
Rawls, a Dignidade não é objeto direto de suas análises, pelo 
contrário, a Dignidade pode ser deduzida como telos, isto é, 
como finalidade última de seu esforço em construir um terreno 
sólido para a Justiça, para a razoabilidade e equidade das 
relações sociais. Suspeita-se que, apesar dos caminhos distintos, 
ambos estão voltados para a mesma preocupação: garantir uma 
sociedade Democrática, justa e igualitária. Diante das 
circunstâncias mencionadas até esse momento, pode-se 
confirmar que, apesar dos distanciamentos, as preocupações 
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teóricas centrais coadunam o pensamento de ambos os filósofos 
contemporâneos.  

Em Rawls, a partir de sua Teoria da Justiça, é 
valorizada a estratégia de resgate do contratualismo como 
modo originário de oferecer soluções para as negligências que 
envolvem Direitos Humanos e Dignidade Humana. Mesmo 
porque, quando Rawls trata dos Princípios da Justiça, da 
Liberdade e da Diferença, ele claramente exalta que o foco de 
alcance desses princípios é ofertar o mínimo existencial de bens 
primários para os indivíduos. Assim, mesmo diante do 
pluralismo de vozes convergentes e divergentes, que se erguem 
nos tempos atuais, é indiscutível que, em termos do que é um 
‘bem’, existe um consenso que aponta para elementos 
consensuais entre si para uma concepção de Justiça. Nesse 
ponto, ocorre uma aproximação visível entre Habermas e 
Rawls, afinal, ambos estão tratando de consensos possíveis por 
meio de discursos racionais, os quais se universalizam com base 
na ação comunicativa, sendo capazes de apontar, na visão de 
Habermas, uma moral discursiva potencialmente habilitada em 
corroborar a Dignidade e os Direitos Humanos. Em Habermas, 
é no discurso que a moral emerge como critério universal para 
se conceber os fundamentos do que se compreende por 
Dignidade. 

Nesse aspecto, Habermas preocupa-se em sair em 
defesa da Dignidade de forma transnacional, apta em erguer-se 
como discurso que ecoa a defesa dos Direitos Humanos, ou 
ainda de quaisquer adversidades inculcadas na vida moderna, 
para aqueles mais necessitados e carentes. Habermas não 
distingue pessoas, nações, culturas, sendo que, para ele, 
humanos pertencem ao mundo e, por isso, precisam ter 
garantias procedimentais jurídicas que coadunem o discurso da 
Dignidade Humana.  

Assim, o papel da Justiça ocupa foco central de Rawls 
em defesa da vida Digna dos sujeitos de direito, por meio do 
confronto com os princípios da igualdade e da diferença, os 
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quais são reguladores no ato do véu da ignorância, para 
efetivar, na vida social, que está para ser decidida, condições 
razoáveis à existência humana. Em Habermas, o Direito deve 
ocupar o papel dos princípios da justiça de Rawls — o Direito é 
o procedimento de defesa da vida e da Dignidade, desde que 
esteja disposto a ressoar a moral discursivamente habilitada 
com sobrecarga transcendental e, ao mesmo tempo, vinculada 
à práxis da comunicação entre os sujeitos. Nesse sentido, resta 
a suspeita, que deve ser escrutinada nos estudos da teoria do 
Direito e da Justiça, sobre qual dessas fórmulas filosóficas pode 
auxiliar para que a Dignidade Humana se torne mais que um 
discurso de denúncia dos flagelos dos Direitos Humanos (?), de 
forma a conquistar a condição e vida digna para todos.   
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Introdução 
 

O filósofo americano John Rawls (1921-2002) recoloca 
o problema do contratualismo na contemporaneidade. Sua 
estrutura argumentativa culminaria em dois princípios de 
justiça que, em sua concepção, governariam a estrutura básica 
da sociedade. A argumentação contratualista é representada 
pela ideia de posição original, um artifício de representação 
idealizado por Rawls, que tem como finalidade permitir que os 
indivíduos possam decidir de forma imparcial quais são os 
princípios de justiça que devem ser aplicados a uma 
determinada sociedade dotada de certas características. Essa 
posição é uma situação hipotética, puramente idealizada, em 
que as partes ou representantes decidem ignorando fatos 
importantes sobre sua posição social e sobre a sociedade em que 
vivem, Rawls denominou essa privação de “Véu de ignorância” 
(RAWLS, 2003, p. 115) e afirmou que os princípios de justiça sob 
ele devem governar a estrutura básica da sociedade que 
consiste num conjunto das principais instituições que 
distribuem deveres e direitos na sociedade, das quais é possível 
citar como exemplo a constituição e o sistema político. 
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O propósito dessa posição de Rawls é descrever e 
explicar como as pessoas se comportam ou como funcionam 
algumas instituições. O objetivo central, por sua vez, é descobrir 
uma base pública de justificação para uma concepção política 
de justiça. O filósofo descreve as partes de acordo com seu 
objetivo de modelar os representantes racionais de cidadãos 
livres e iguais. Nesse sentido, as partes estão sujeitas a algumas 
condições para a garantia da imparcialidade e da simetria da 
situação de escolha, tendo em vista que devem realizar a 
importante tarefa de escolher os princípios básicos que irão 
regular a sociedade. 

 
O que está em jogo é apresentar um modelo 
procedimental de representação, uma situação 
imaginaria de imparcialidade, em que não entrem 
em ação as referências contingentes. Em uma 
posição original (original position), os princípios de 
justiça são escolhidos sob um véu de ignorância (veil 
of ignorance), em que ninguém conhece as condições 
particulares. Ninguém conhece seu lugar na 
sociedade, a posição de sua classe ou status social, 
sua sorte na distribuição de habilidades naturais, 
sua inteligência, força etc. (SILVEIRA, 2007, p. 175). 

 
Essas condições impostas às partes na posição original 

tendem ao esforço de alcançar um acordo racional sobre 
princípios de justiça em que cada qual busca defender o bem 
daqueles que representa. Tais princípios seriam razoáveis aos 
cidadãos livres e iguais, especificando os termos equitativos de 
sua cooperação social. A justiça como equidade estabelece esses 
princípios que parecem razoáveis para tal propósito levando 
em conta que são os mesmos princípios que representantes 
racionais dos cidadãos, quando submetidos a restrições 
razoáveis, adotariam para regular suas instituições básicas. 



Rafaela Ferreira de Souza 

211 
 

O presente estudo busca, portanto, apresentar algumas 
questões favoráveis ao debate contemporâneo sobre o conteúdo 
da justiça, constatando a importância da teoria social de Rawls 
tendo em vista a relevância do tema para questões éticas, 
morais, culturais e de cunho jurídico.  

 
 

A igualdade em Rawls 
 
Para Rawls, é importante que as pessoas concordem 

que a escolha dos princípios de justiça deve dar-se sob 
determinadas restrições, que garantem a igualdade de 
condições para a escolha dos princípios. Deste modo o recurso 
da posição original juntamente com o véu de ignorância, tem a 
pretensão de garantir que os acordos alcançados nessa situação 
sejam equitativos. Estas restrições, que o filósofo chama de 
restrições do justo, procuram especificar previamente aquelas 
características que princípios adequados de justiça deveriam 
cumprir. Entre estas restrições, inclui a exigência de que os 
princípios escolhidos sejam gerais, ou seja, não contenham 
variáveis particulares ou de grupos, a fim de impedir qualquer 
tratamento não igualitário. Esta característica é retomada da 
noção de vontade geral em contraste com a vontade individual 
de Rousseau, de modo que as leis precisam se basear em 
princípios que não se fundamentam em interesses meramente 
individuais. 

A escolha dos princípios, portanto, deve ocorrer de 
modo que todos conheçam seu conteúdo e saibam que serão 
aplicados às questões básicas da sociedade. Logo, trata-se de 
uma escolha terminativa ou definitiva pois, uma vez 
escolhidos, os princípios não poderão ser substituídos. Sendo 
assim, estas são apenas algumas das restrições do justo que 
limitam as alternativas de escolha na posição original. Ainda, 
tais restrições impedem princípios de um regime autoritário, 
uma vez que são decididos e aplicados geralmente de forma 
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secreta e arbitrária, sendo baseados apenas nos interesses de um 
único grupo da sociedade, como no caso de um regime 
aristocrático ou de castas, que privilegia uns em detrimento de 
outros.  

Rawls também recorre ao modelo de justificação do 
equilíbrio reflexivo, que consiste num tipo de ponderação entre 
as convicções ou intuições morais a respeito do justo e os 
princípios gerais. De alguma forma, este modelo de justificação 
contribui com a construção da própria posição original. A 
convicção moral de separação das pessoas, isto é, a ideia que 
todo ser humano tem um valor em si mesmo e, por isso, deve 
ser considerado como um fim em si mesmo, é empregada por 
Rawls como um argumento na posição original contra o 
utilitarismo, que empregaria apenas um cálculo de felicidade, 
desconsiderando a diferença entre as pessoas. Na interpretação 
de Rawls, como cada pessoa é apenas um número no cálculo de 
utilidade, poderia ser privada de liberdades importantes a fim 
de maximizar a utilidade geral. Essa convicção de que seres 
humanos têm valor em si mesmo, contuso, veta este tipo de 
conduta e se apresenta como um argumento a favor dos dois 
princípios de Rawls e, por conseguinte, contra o utilitarismo na 
escolha entre os princípios na posição original. 

É importante lembrar que a posição original é um 
procedimento de representação, de modo que a exigência de 
que as partes em posição original avaliem os princípios de 
justiça de um ponto de vista geral delineia várias restrições 
formais ao conceito de justo. Por mais racional que possa 
parecer a possibilidade de as partes favorecerem princípios com 
intuito de promover os interesses daquelas que representam, 
caso tivessem a oportunidade, as restrições do justo, somadas 
às condições limitadas de informação (véu de ignorância), 
tornam isso impossível. A respeito do papel da justiça, Silveira 
pondera: 
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O papel da justiça é especificar os direitos e deveres 
básicos dos cidadãos e determinar as partes 
distributivas apropriadas, sendo a justiça a virtude 
mais importante das instituições sociais, 
significando que cada pessoa possui uma 
inviolabilidade normativa fundada na justiça 
(idem, p. 3). O objetivo primário da justiça é a 
estrutura básica da sociedade, isto é, a forma pela 
qual as instituições sociais (constituições e acordos) 
distribuem direitos e deveres fundamentais e 
determina a divisão de vantagens vindas da 
cooperação social. O conceito de justiça, então, se 
define pela atuação de seus princípios na atribuição 
de direitos e deveres e na definição da divisão 
apropriada de vantagens sociais, não constituindo 
conflito com a noção tradicional de justiça (idem, 
p.10). (SILVEIRA, 2007, p. 174). 

 
É comum a filosofia moral exigir que os princípios 

básicos sejam gerais e universais. Segundo Rawls, os princípios 
são gerais quando existe a possibilidade de formulá-los sem o 
uso de nomes próprios ou descrições particulares e são 
universais e quando podem ser aplicados, sem incoerências que 
os tornem inválidos, a todos os agentes morais, neste caso a 
todos os cidadãos da sociedade em questão (cf. RAWLS, 2003, 
p. 121). Nesse sentido, o filósofo utiliza a ideia de posição 
original como uma maneira natural e viva de exprimir todo tipo 
de raciocínio em que as partes se engajam. Ainda explica que 
muitas das questões da posição original se respondem por si 
mesmas, pois se a posição original se trata de um procedimento 
de representação que define restrições razoáveis, limitando as 
razões que as partes, enquanto representantes racionais, podem 
apelar quando estão devotas a escolher os princípios que regem 
a estrutura básica da sociedade (cf. RAWLS, 2003, p. 122). 
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É fundamental que as partes, enquanto representantes 
cheguem a um juízo único quanto aos princípios a serem 
adotados. O véu de ignorância aqui tem seu papel na 
colaboração desse resultado limitando as partes a um mesmo 
corpo de fatos gerais e as mesmas informações sobre as 
circunstâncias gerais da sociedade. Somado a outras condições 
da posição original o véu de ignorância elimina possíveis 
diferenças no que diz respeito às situações privilegiadas de 
negociação. Desta forma, as partes se encontram 
simetricamente situadas e os cidadãos são representados 
apenas como pessoas livres e iguais. 

 
Ao situar as partes simetricamente, a posição 
original respeita o preceito básico da igualdade 
formal, ou o princípio de equidade de Sidgwick: 
aqueles que forem semelhantes em todos os 
aspectos relevantes devem ser tratados de maneira 
similar. Uma vez satisfeito esse preceito, a posição 
original é equitativa. (RAWLS, 2003, p. 123). 

 
Rawls apresenta de modo provisório os dois princípios 

de justiça nos quais acredita que haveria um consenso na 
posição original. A primeira afirmação dos dois princípios que 
o filósofo traz é a seguinte: 

 
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao 
mais abrangente sistema de liberdades básicas 
iguais que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdades para as outras. 
 
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas 
devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao 
mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas 
para todos dentro dos limites do razoável, e (b) 
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vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. 
(RAWLS, 2008, p. 64). 

 
Assim segundo o filósofo esses princípios se aplicam 

primeiramente à estrutura básica da sociedade, regulando as 
vantagens econômicas, sociais e a atribuição de direitos e 
deveres. Segundo Silveira: 

 
Aceitar os princípios de justiça equivale a 
subscrever uma determinada noção de bem 
comum, pois o obriga a estabelecer certos 
procedimentos específicos, visando garantir a 
equidade é uma determinada compreensão da vida 
humana e, portanto, uma concepção de bem. 
(SILVEIRA, 2007, p. 177). 

 
A formulação dos princípios pressupõe que, para as 

finalidades de uma teoria da justiça, a estrutura social seja 
considerada como tendo duas partes mais ou menos distintas, 
o primeiro princípio se aplicando a uma delas e o segundo a 
outra. Desta forma pode-se distinguir entre os aspectos do 
sistema social que definem e garantem liberdades básicas. 
Nesse sentido, o autor observa que é possível determinar uma 
lista dessas liberdades:  

 
As mais importantes entre elas são a liberdade 
política (o direito de votar e ocupar um cargo 
público) e a liberdade de expressão e reunião; a 
liberdade de consciência e de pensamento; as 
liberdades da pessoa, que incluem a proteção contra 
a opressão psicológica e a agressão física 
(integridade da pessoa); o direito à propriedade 
privada e a proteção contra a prisão e a detenção 
arbitrárias, de acordo com o conceito de estado de 
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direito. Segundo o primeiro princípio, essas 
liberdades devem ser iguais. (RAWLS, 2008, p. 64). 

 
O segundo princípio se aplica à distribuição de renda 

e ao objetivo das organizações que fazem uso das diferenças de 
autoridade e responsabilidade. Na perspectiva de Rawls, a 
distribuição de renda e riquezas não precisa ser igual, mas sim 
vantajosa para todos. A distribuição de riquezas, renda, e de 
posições de autoridade e responsabilidade devem ser 
consistentes com as liberdades básicas e com a igualdade de 
oportunidades. O filósofo observa que esses princípios são um 
caso especial de uma concepção mais geral de justiça que ele 
expressa deste modo:  

  
Todos os valores sociais – liberdade e oportunidade, 
renda e riqueza, e as bases sociais da auto-estima – 
devem ser distribuídos igualitariamente a não ser 
que uma distribuição desigual de um ou de todos 
esses valores traga vantagens para todos. (RAWLS, 
2008, p. 66).  

 
Como um primeiro passo, o autor supõe que a 

estrutura básica da sociedade distribua certos bens primários, e 
esses bens têm uma certa utilidade, não importando qual sejam 
os planos racionais de uma pessoa. Supõe, ainda, que os bens 
primários sejam direitos, liberdades e oportunidades, renda e 
riqueza, imaginando uma sociedade hipotética em que todos os 
bens primários são distribuídos igualitariamente: “todos têm 
direitos e deveres semelhantes, e a renda e a riqueza são 
partilhadas de modo imparcial”. (RAWLS, 2008, p. 67). 
Segundo Rawls esse estado de coisas fornece um referencial 
para julgarmos melhorias. Assim sendo, se certas 
desigualdades de riqueza ou de diferenças de autoridade 
colocam todos em melhores condições do que nessa posição 
inicial hipotética, então elas estão de acordo com a concepção 
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geral. Pois a concepção geral de justiça não impõe restrições 
quanto aos tipos de desigualdades que são permitidos, apenas 
exige que a posição de todos seja melhorada (cf. RAWLS, 2008, 
p. 67). 

 
 

A importância do pensamento de Rawls para a atualidade 
 
A questão da justificação de princípios básicos de 

justiça é um tema recorrente na história do pensamento 
filosófico e político. O papel de Rawls nesse processo de 
desenvolvimento não pode ser ignorado, sendo o autor 
considerado, mesmo por seus críticos, o responsável por 
reabilitar o debate em filosofia política no século passado, 
marcado por um forte predomínio do positivismo lógico na 
filosofia. Tal positivismo considerava apenas enunciados com 
referência empírica como dotados de significado, relegando a 
ética e a filosofia política ao estatuto de enunciados de segunda 
categoria e, por assim dizer, indignos de ser estudados. Rawls, 
durante o início de sua formação filosófica, começou a se 
dedicar às questões de justificação até que no começo da década 
de 1970 publica sua grande obra, Uma teoria da justiça, 
desenvolvendo de maneira sistemática algumas estratégias 
novas de justificação, a saber, o método do equilíbrio reflexivo 
e o método da posição original como artificio de representação. 
Combinados estes dois métodos são a base da concepção de 
justiça de Rawls chamada justiça como equidade. Nessa 
perspectiva, é importante compreender de forma mais 
apropriada como tais mecanismos de justificação operam.  Em 
particular, o foco da presente pesquisa é a posição original e o 
mecanismo do véu de ignorância, consististe-te na privação 
sistemática de informações para a garantia da imparcialidade 
do juízo moral e político.  

Vimos que a proposta de Rawls, refletida desde os seus 
primeiros artigos, visa construir uma teoria da justiça que tenha 
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como objetivo primário regular a estrutura básica da sociedade, 
consistente no conjunto das principais instituições da 
sociedade.  Com base em tais princípios, seria possível abolir e 
reformar as instituições injustas.  

O modelo de Rawls apresenta quatro estágios. Nessa 
concepção, a ideia é escolher os princípios de justiça na posição 
original encoberto por um véu de ignorância; com base nos 
princípios escolhidos, formular uma constituição, agora com o 
véu de ignorância mais tênue, ainda existente, mas permitindo 
o acesso as informações necessárias a elaboração de uma 
constituição adequada. Após essa escolha, seriam criadas leis 
ordinárias com base nos princípios e com base na constituição, 
agora com o véu mais tênue ainda. E, finalmente, seriam 
tratadas questões de aplicação com base nos princípios 
escolhidos, na constituição elaborada e nas leis ordinárias 
formuladas agora com total informação.  

Também é possível observar que o pensamento 
rawlsiano não parte de uma releitura dos contratualistas 
clássicos. Porém, esses autores sempre o serviram de apoio. Em 
suas obras, Rawls enfatiza a noção de contrato fundador da 
sociedade, e a justificação dos princípios da justiça como 
equidade se dá a partir do aparato conceitual contratualista 
anterior a ele. Assim, o filosofo dá uma dimensão diferente à 
ideia de contrato, em que este é entendido como um consenso 
hipotético no qual são estabelecidos os princípios de justiça. 
Rawls imagina a possibilidade da construção de uma concepção 
de justiça social que seria escolhida pelos indivíduos para 
ordenar as instituições básicas da sociedade. Contudo, é 
importante observar que, contrariamente a alguns 
contratualistas clássicos, o filósofo não imagina este contrato 
como dizendo respeito ao ingresso numa sociedade. Para 
Rawls, é um fato que as pessoas já nascem numa sociedade, de 
modo que o problema de justiça não é a existência da sociedade, 
mas como distribuir o bônus da cooperação social, sendo esta a 
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causa de discordância entre as pessoas. Ao menos esta é uma 
das pressuposições do modelo de Rawls. 

A teoria rawlsiana baseia-se na escolha de princípios 
para uma sociedade bem ordenada em uma posição original 
que tem como função permitir uma escolha imparcial. Vimos 
que entre os principais componentes dessa posição, encontram-
se as restrições formais sobre o conceito de direito, as 
circunstâncias de justiça, a racionalidade das partes e o véu de 
ignorância. O véu de ignorância seria o dispositivo imaginário, 
que funcionaria como um limitador de informação dos 
participantes do contrato. Por meio desse artificio, portanto, 
estariam garantidas as condições para o consenso sobre os 
princípios de justiça. 

 A ignorância das posições sociais no momento da 
pactuação do contrato primeiro possibilita que as partes não 
tenham conhecimento das consequências políticas, jurídicas e 
sociais de suas escolhas exatamente no momento em que se 
estabelecem as regras que regerão a sociedade em termos de 
justiça. Basicamente, o que o filosofo propõe é uma teoria para 
todas as instituições de uma sociedade, criando um conceito 
razoável de justiça. Para isso, Rawls faz uso da metáfora do 
contrato, como uma escolha hipotética que se apresenta de 
forma coletiva e exigindo unanimidade, como procedimento de 
construção de seus princípios de justiça. O seu intuito é, 
portanto, estabelecer critérios para descrever teoricamente uma 
sociedade bem-ordenada, que seria dotada de uma estrutura 
básica em que ninguém sofre de necessidade extrema ou viva 
abaixo de um padrão de vida descente. 

A função primordial de uma teoria política é explicar 
o funcionamento de uma sociedade existente, ou a defesa de um 
tipo alternativo de sociedade, e ao nos deparar com seus 
conceitos, nos parece obvio relacionar a sua aplicação a uma 
sociedade concreta, e principalmente submeter a uma análise 
suas instituições sociais e a normatividade existente aos 
critérios dessa determinada teoria. Pensando deste modo é 
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impossível ignorar a importância da pesquisa sobre a teoria de 
Rawls para a nossa atualidade, em que as desigualdades sociais 
assombram o mundo todo, a teoria e seus conceitos-chave são 
de extrema conveniência para a compreensão da moderna 
filosofia política. 

Em uma realidade como a do Brasil, marcada por uma 
imensa desigualdade social, sistema público ineficiente, um 
sistema de justiça extremamente falho e corrupto, fica difícil 
não criar comprometimento com questões sociais. Diante de 
tamanha desigualdade, é praticamente impossível não se 
preocupar com questões sociais vivendo em um país assolado 
pela pobreza, fome e violência. E os cidadãos que nada possuem 
são considerados invisíveis, jogados numa sociedade que não 
os acolhe, uma sociedade literalmente às avessas, onde os que 
dependem do governo são tratados de forma extremamente 
desrespeitosa. É neste cenário que se levanta a seguinte questão: 
o que deu errado? E como é possível utilizar dos instrumentos 
da teoria de Rawls para melhorar esse cenário tão injusto? 

 
 

A desigualdade brasileira 
 
No Brasil há um abismo entre as extremas classes 

sociais, e não é necessário muito tempo de pesquisa para essa 
constatação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a concentração de renda vem aumentando 
cada vez mais no país. Os dados mostram que o rendimento 
mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que 
o rendimento da metade mais pobre da população. 

Como sociedade, é necessário entender que, sem um 
efetivo Estado democrático de Direito, não haverá condições de 
combater ou reduzir tais desigualdades. Embora seja imperioso 
reduzir a distância entre os mais ricos e os mais pobres, o que 
se verifica atualmente é o desmonte do Estado social, com 
programas sociais sendo extintos, em especial na área de 
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educação e da ciência e tecnologia, afastando a sociedade de um 
Estado igualitário. 

 Deste modo o objetivo é descobrir uma base pública 
de justificação para uma concepção política de justiça, e isso 
segundo o filósofo John Rawls é da alçada da filosofia. (cf. 
RAWLS,2003, p.115). 

A teoria de Rawls tem como base o princípio que 
alguns indivíduos possuem condições mais favoráveis, como 
uma educação de melhor qualidade, fazendo assim com que 
eles tenham muito mais benefícios provenientes da cooperação 
social do que outros. Tal fato social não ocorre por um 
indivíduo ter se esforçado mais do que o outro, não é um mérito 
individual, mas sim uma questão aleatória, como por exemplo, 
ter nascido em uma família mais rica. Rawls entende que tais 
distorções podem ser reparadas pelos princípios de justiça. 

 
Assim, as instituições da sociedade favorecem 
certos pontos de partida mais que outros. Essas são 
desigualdades especialmente profundas, não 
apenas são difusas, mas afetam desde o início as 
possibilidades de vida dos seres humanos; contudo, 
não podem ser justificadas mediante um apelo às 
noções de mérito ou valor e a essas desigualdades, 
supostamente inevitáveis na estrutura básica de 
qualquer sociedade, que os princípios da justiça 
social devem ser aplicados em primeiro lugar. Esses 
princípios, então, regulam a escolha de uma 
constituição política e os elementos principais do 
sistema econômico e social. A justiça de um 
esquema social depende essencialmente de como se 
atribuem direitos e deveres fundamentais e das 
oportunidades econômicas e condições sociais que 
existem nos vários setores da sociedade (RAWLS, 
2000, p. 8). 
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Neste ponto fica evidente a importância desse autor na 
atualidade, levando em conta que sua teoria propõe uma 
concepção de justiça baseada na coexistência dos direitos 
individuais e do Estado do bem-estar social. Ele parte de uma 
concepção geral de justiça que sugere que todos os bens sociais 
primários devem ser distribuídos de maneira igualitária, a não 
ser que a distribuição desigual beneficie aos menos favorecidos. 
É notável que a teoria se alicerça nos valores de liberdade, 
igualdade e da solidariedade. 

 
 

Considerações finais 
 
Percebe-se que Rawls coloca como pressuposto da 

cidadania a garantia de um mínimo existencial, sem o qual o 
sujeito torna-se excluído da sociedade. A teoria de justiça de 
Rawls visa a preservação do bem estar social, e para que ela se 
concretize é necessário existirem instituições capazes de avaliar 
quais bens sociais são efetivamente vitais, e implementar 
políticas prioritárias que as concretizem, visando uma justiça 
equitativa.  

Em situações como a brasileira, de extrema 
desigualdade, a melhoria das condições de vida da população 
depende de acesso à cidadania, em um ambiente democrático 
em que seja possível super as condições subalternas. É através 
da aplicação da teoria de Rawls que é possível imaginar uma 
sociedade em que se deva garantir a todos indivíduos condições 
igualitárias mínimas, não só de vida, mas também de condições 
de sujeito.  

Diante do que foi exposto, é inegável a importância da 
pesquisa sobre a teoria de Rawls para a atualidade, em que as 
desigualdades sociais assombram o mundo todo, a teoria e seus 
conceitos-chave são de extrema conveniência para a 
compreensão da moderna filosofia política. Levando em 
consideração todos os fatos decorridos conclui-se que a 
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pesquisa tem uma relevância para o âmbito acadêmico, 
habilitando um debate político e contribuindo para a ampliação 
da base de conhecimento acerca da teoria da justiça de Rawls. 
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Introdução 
 

O presente texto versa sobre a teoria da justiça de John 
Rawls. Em seus aspectos específicos, busca delinear a relação 
entre o princípio da diferença contido na obra de Rawls e a 
forma com que este fundamenta um modelo de tributação 
progressivo e equitativo, servindo tal proposta para a análise 
do atual arranjo de (in)justiça tributária concebida pela 
realidade institucional brasileira. 

John Rawls é um filósofo norte americano que retoma 
o problema do contratualismo na contemporaneidade e que, a 
partir de sua teoria da justiça, a justiça como equidade, pode ser 
considerado um marco teórico para o estudo das teorias 
contemporâneas da justiça. 
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No contratualismo dos modernos, haja vista que se 
trata de um período de transição entre sistemas políticos, tem-
se que a maior preocupação dos filósofos da época era a 
justificação de um sistema político a partir do preceito da 
igualdade formal. Rawls, por outro lado, em sua nova 
abordagem do contratualismo, busca formular uma teoria da 
justiça que não só abranja a justificação do sistema político e as 
liberdades individuais, mas que também esteja atenta aos 
pressupostos da equidade e da justiça social. 

Observa-se que a influência de Rawls não fica adstrita 
aos aspectos políticos contidos em sua teoria, de forma que a 
proposta trazida pelo autor exerce grande influência em outras 
áreas do conhecimento, como a economia e o direito. 

À vista disso, é possível que se faça um paralelo entre 
a proposta de Rawls e o sistema de tributação vigente no Brasil, 
especialmente a partir da formulação do princípio da diferença 
presente em sua obra, onde o autor justifica um certo nível de 
desigualdade social e econômica, desde que esta seja 
considerada vantajosa para todos, dentro de um limite 
razoável. 

Nesse contexto, surgem os seguintes questionamentos: 
a) de que forma o modelo de tributação existente no Brasil 
contribui para a perpetuação de uma desigualdade social que 
excede o limite do razoável? Além disso, (b) a partir da teoria 
da justiça de Rawls e do seu princípio da diferença é possível 
justificar um sistema de tributação progressiva que seja 
equitativo e razoável? 

Para responder a tais questionamentos, objetiva-se 
realizar esta investigação por meio de uma estrutura bipartite. 
Em um primeiro momento, será abordada a teoria da justiça de 
Rawls a partir de suas principais propostas: a justiça como 
equidade, a posição original, o véu da ignorância e a forma de 
procedimento para escolha de princípios de natureza política. 

Na sequência serão abordadas questões relativas ao 
sistema de tributação vigente no Brasil, de forma a adotar a 
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compreensão de justiça rawlsiana como paradigma de análise 
dos tributos incidentes em relação ao consumo de bens e 
serviços.  

  
A teoria da justiça de John Rawls 

 
John Rawls é um filósofo americano vinculado ao 

contratualismo contemporâneo. Tem-se que Rawls busca 
remodelar o contratualismo e o adequar ao contexto presente 
no debate filosófico contemporâneo, redirecionando o foco do 
contratualismo moderno quanto ao problema da justificação da 
ordem política e social e passando a discutir dentro do escopo 
da justiça social. 

Rawls denomina a sua concepção de “Justiça como 
equidade”, uma vez que esta, dentre as alternativas existentes, 
é escolhida a partir de uma situação inicial equitativa. A 
proposta do autor é descrever uma situação onde a formulação 
das regras que orientam e determinam uma determinada 
concepção pública de justiça não favoreçam uma pessoa ou 
grupo social em específico, de modo que possam ser 
consideradas equitativas (ROSÁS, THALER E GONZALES, 
2012, p. 176). 

Nesse contexto, vê-se que Rawls oferece um 
procedimento pelo qual serão apresentados tais princípios, 
sendo uma conjugação entre a posição original e o véu da 
ignorância, onde as pessoas, por meio de seus representantes, 
seriam capazes de se desonerar das suas características e 
circunstâncias particulares, se permitindo realizar um acordo 
que provesse equidade entre pessoas consideradas livres e 
iguais (WELTER, 2007, p. 90). 

É que a teoria da justiça de Rawls se dá por meio de 
um modelo argumentativo que busca defender uma concepção 
pública de justiça que, a partir dos seus princípios, organizaria 
a sociedade a partir de sua aplicação à estrutura básica 
(WELTER, 2007, p. 90). 
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Para que seja possível pensar a ideia principal da teoria 
da justiça de Rawls é necessário que se entenda que os 
princípios da justiça devem ser objeto de um consenso original 
e que sejam formulados a partir do pressupondo que pessoas 
livres e racionais aceitariam promover tais princípios se 
colocadas em uma posição inicial de igualdade (RAWLS, 1997, 
p. 13). Tal posição apresentada por Rawls é hipotética e a-
histórica, de forma que, na hipótese rawlsiana, todos aqueles 
que se dispõem a participar desse processo de cooperação social 
poderão escolher conjuntamente os princípios que atribuirão 
deveres e direitos básicos sociais, bem como a possível divisão 
de benefícios sociais (RAWLS, 1997, p. 13). 

Na busca pela formulação de um consenso original, 
Rawls descarta que a forma de fundamentação se dê a partir de 
uma lei natural e apresenta um modelo contratualista de 
justificação, sendo que tal modelo implica na admissão de um 
pluralismo razoável que seja capaz de determinar um critério 
objetivo que possa ser reconhecido publicamente para a 
estrutura básica da sociedade (SILVEIRA, 2009, 140). Nesse 
contexto, o autor estabelece que o procedimento ocorre quando 
os autores se revestem do véu da ignorância e atingem a posição 
original, meio pelo qual será possível estabelecer um acordo 
equitativo entre pessoas livres e iguais sem que haja 
interferência das circunstâncias particulares de cada indivíduo 
(SILVEIRA, 2009, p. 141). 

Além disso, o contrato social proposto por Rawls é 
hipotético e a-histórico, de forma que não se leva em 
consideração aquilo que as partes já acordaram em 
determinado momento e nem se esse contrato já foi realizado 
alguma vez. Então, tem-se que a virtude da posição original 
reside na oportunidade de representar um modelo que 
represente as ideias que a sociedade possuí acerca das 
condições equitativas e suas restrições (SILVEIRA, 2009, p. 141). 

Rawls (1997, p.18) ainda menciona que para entender 
o contexto da posição original é necessário um certo nível de 
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abstração, de forma que o consenso não se dá de forma a 
construir determinada sociedade ou estabelecer uma forma de 
governo, mas fixar determinados princípios morais que 
regeriam a sociedade. 

Além disso, Rawls justifica essa abstração como forma 
de eliminar as vantagens e barganhas que podem encontrar 
contexto nas instituições sociais: 

 
O motivo pelo qual a posição original deve abstrair 
as contingências do mundo social e não ser afetada 
por elas é que as condições de um acordo equitativo 
sobre os princípios de justiça política entre pessoas 
livres e iguais deve eliminar as vantagens de 
barganha que surgem inevitavelmente nas 
instituições de base de qualquer sociedade, em 
função de tendências sociais, históricas e naturais 
cumulativas. Tais vantagens contingentes e 
influências acidentais do passado não devem afetar 
um acordo sobre os princípios que hão de regular 
as instituições da própria estrutura básica, no 
presente e no futuro (RAWLS, 2000, P. 66). 

 
Observa-se que são impostas determinadas restrições 

aos fatos particulares de cada uma das partes: as partes do 
acordo não conhecem o seu lugar, classe ou status social, como 
também não tem ciência de sua sorte na questão de dotes 
naturais como inteligência, força ou habilidades específicas etc. 
(RAWLS, 1997, p. 147). 

Portanto, o véu da ignorância operaria como meio 
garantidor de equidade na escolha dos princípios de justiça, 
uma vez que todos se encontram numa posição de incerteza e 
são constrangidos a não escolher princípios que favoreçam sua 
própria situação, evitando que determinadas pessoas ou grupos 
sociais acabem favorecidos ou prejudicados (WELTER, 2007, p. 
94). 
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É que na posição original os sujeitos só têm capacidade 
de alcançar determinados conhecimentos de forma genérica 
para decidir sobre um determinado assunto, ou seja, 
considerando que as sociedades são estabelecidas a partir de 
um contexto de escassez e da busca e pluralidade de objetivos 
individuais, alguns bens primários devem ser garantidos a 
todos, como a liberdade, oportunidades, entre outros (ROSÁS, 
THALER E GONZALES, 2012, p. 177). 

Ainda, ao desenvolver a sua posição sobre uma 
concepção de justiça, observa-se que Rawls objetiva afastar o 
sistema de liberdade natural ou de igualdade formal proposta 
pelos contratualistas modernos, de forma a afastar a ideia de 
justiça na qual seriam protegidas apenas as liberdades básicas, 
sem que houvesse uma preocupação com a construção de 
igualdade de oportunidades e redistribuição da riqueza 
(ROSÁS, THALER E GONZALES, 2012, p. 177). 

Rawls oferece dois princípios de justiça pelos quais 
devemos nos orientar para a forma como as instituições básicas 
pretendem concretizar os valores da liberdade e da igualdade, 
bem como formatar um ponto de vista que determine a maior 
aptidão destes princípios em face de outros. Isto se deve ao fato 
de que em sua teoria da justiça os princípios de justiça seriam 
escolhidos dentro da posição original e em detrimento de outras 
concepções de justiça, assim sendo capazes de garantir a 
equidade na escolha. 

Os dois princípios de justiça propostos por Rawls, 
conhecidos como princípios da justiça como equidade, são 
apresentados da seguinte maneira: 

 
Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao 
mais abrangente sistema de liberdades básicas 
iguais que seja compatível com um sistema 
semelhante de liberdades para as outras. 
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Segundo: as desigualdades sociais e econômicas 
devem ser ordenadas de tal modo que seja ao 
mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas 
para todos dentro dos limites do razoável, e (b) 
vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos 
(RAWLS, 1997, p. 64). 

 
Tem-se, então, que o primeiro princípio pode ser 

designado como princípio da liberdade igualitária, enquanto o 
segundo se subdivide em outro dois, sendo o princípio da 
igualdade de oportunidades e o princípio da diferença. Rawls 
(1997, p. 64) estabelece que a aplicação desses princípios deve 
ocorrer dentro da estrutura básica da sociedade, determinando 
os direitos e deveres dos indivíduos e regulando as vantagens 
econômicas e sociais. 

É que Rawls (1997, p. 101) entende que a estrutura 
social favorece determinados pontos de partida em detrimento 
de outros, de modo que a regulação dessas desigualdades deve 
ser realizada conjuntamente pelos princípios da liberdade 
igualitária, o princípio da igualdade de oportunidades e pelo 
princípio da diferença. 

Além disso, estabelece-se que estes princípios devem 
ser aplicados de maneira ordenada, sendo que as violações de 
liberdades básicas não poderão ser justificadas ou compensadas 
por maiores vantagens econômicas e sociais, uma vez que estas 
têm um norte de aplicação onde só poderão ser limitadas se 
entrarem em conflito com outras liberdades básicas (RAWLS, 
1997, p. 66). 

Ainda, o princípio da diferença atua no sentido de 
ordenar um sistema social que não privilegie ou prejudique 
determinadas pessoas em razão de seu lugar arbitrário na 
sociedade, ou seja, a conjuntura social deve ser montada de 
modo que as eventuais contingências sociais trabalhem no 
sentido de beneficiar os menos favorecidos (RAWLS, 1997, p. 
108). 
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Por fim, destaca-se que, na perspectiva de Rawls (1997, 
p. 112-113), o princípio da diferença está diretamente 
relacionado com um significado natural de fraternidade em 
razão da ideia de que as vantagens obtidas socialmente só são 
razoáveis quando trazem benefícios para outros sujeitos em 
pior situação. 

Isto posto, é de se observar a concepção de justiça 
processual pura, uma vez que a justiça dos princípios 
escolhidos na posição original está imbuída dentro do processo 
em que a seleção acontece, bem como as partes que participam 
desse processo, quando saem da posição original, já estão 
comprometidas com a fundação destes princípios (WELTER, 
2007, p. 98 e 99). 

A posição original, por sua vez, absorve a proposta de 
justiça processual pura, de modo que a formulação dos 
princípios de justiça deve se dar por meio de um procedimento 
de deliberação onde há representação das partes na posição 
original (WELTER, 2007, p. 99). 

Em soma, destaca-se que o acordo deve representar 
um balanço entre todas as considerações trazidas pelas partes, 
isto é, a valoração entre as considerações que dizem respeito aos 
princípios formulados depende de sua própria força 
argumentativa, buscando garantir que as partes estejam 
vinculadas e não se façam valer de princípios de justiça pré-
existentes (WELTER, 2007, p. 99). 

Desse modo, a aplicação da justiça processual pura 
ocorre quando o procedimento por si define o critério de justiça, 
isto é, quando não há conhecimento prévio a respeito dos 
princípios de justiça e se estabelece um procedimento 
equitativo que garanta a equidade do resultado, 
independentemente de qual seja, bastando que o procedimento 
seja respeitado (WELTER 2007, p. 100). 

Portanto, a nova abordagem do contratualismo trazida 
por Rawls, onde deixa-se de pensar a política e a justiça apenas 
como um processo de justificação e passa a pautar a justiça 
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social é de grande importância para análise de outros temas a 
partir do princípio da diferença. 

 
 

O modelo de tributação no Brasil: 
a incidência de tributos sobre o consumo a partir da 

perspectiva da justiça como equidade 
 
A concepção de modelo tributário a ser construída por 

uma sociedade perpassa as concepções jurídicas e essas, por sua 
vez, são resultado de um processo político. Quando da 
Assembleia Nacional Constituinte que culminou com a 
elaboração da Constituição Federal de 1988, houve também a 
eleição de um projeto de sociedade, que deposita na 
administração pública um grande quinhão de 
responsabilidade.  

No art. 3º da Constituição Federal, tem-se definidos os 
objetivos do Estado brasileiro: art. 3º Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II 
- garantir o desenvolvimento nacional; III - 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; e IV - promover o 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação (BRASIL, 1988). 

 
A ordem econômica, responsável pela organização da 

produção de riquezas, também se atenta a premissas de justiça 
social, quando em seu primeiro dispositivo, art. 170, coloca 
como finalidade a existência digna de todos. Em complemento, 
a ordem social, que tem seu início de regulamentação no art. 
193, pretende o bem-estar e a justiça social como objetivos.  
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Especificamente quanto à ordem tributária, a 
Constituição Federal estabelece o princípio da capacidade 
contributiva no seu art. 145, §1: 

 
Art. 145 (...) § 1º Sempre que possível, os impostos 
terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para 
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 
respeitados os direitos individuais e nos termos da 
lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 

 
Nesse contexto, Sabbag (2017, p. 191) entende que o 

princípio da capacidade contributiva tem conexão direta com o 
princípio da igualdade, mas nele não se esgota, de forma que o 
princípio da capacidade contributiva não se fundamenta 
apenas no sentido de coibir discriminações arbitrárias, mas 
também objetiva a consecução de um ideal de justiça tributária. 

Além disso, a noção de justiça tributária está envolta 
em um contexto de equidade e se desdobra em duas dimensões: 
equidade horizontal e vertical. Na primeira, o tratamento deve 
ser igual aos indivíduos considerados iguais, enquanto na 
segunda deve ser dado um tratamento desigual aos indivíduos 
em situação de desigualdade (SABBAG, 2017, p. 192). 

Ainda, entende-se que o princípio da capacidade 
contributiva é um meio de impor aos sujeitos que detém maior 
poder aquisitivo o pagamento de impostos com alíquotas 
maiores, uma vez que o seu custo econômico seja 
proporcionalmente maior do que o suportado pelos sujeitos 
economicamente vulneráveis (SABBAG, 2017, p. 207). 

Ocorre, no entanto, que na atual sistemática brasileira, 
um estudo publicado no Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) constatou que a carga tributária brasileira é 
realizada de forma regressiva quando considerado o fator de 
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renda dos contribuintes e a incidência dos tributos (ADRIAN & 
PAYERAS, 2010, p. 175). 

Adrian e Payeras (2010, p. 175) consideram que os 
principais motivos para que a carga tributária brasileira seja 
considerada regressiva são que os impostos diretos não 
possuem grande participação na renda, bem como a falta de 
seletividade ao tributar o consumo das famílias brasileiras, de 
modo que a carga tributária indireta afetou mais o orçamento 
das famílias mais pobres do que as famílias mais ricas. 

Essa característica também é notada em um contexto 
global, uma vez que conforme Piketty (2013, p. 690), é possível 
sustentar a existência de uma maneira progressiva entre as 
classes baixas até a classe média e regressiva nas classes altas. 

Também é possível indicar uma distorção em relação à 
estratégia do fato gerador a ser tributado. Isso porque, se o 
modelo adotado reconhecer como fatos geradores a renda, é 
possível que haja um tratamento distintivo entre os 
contribuintes, de modo que os que tenham maior renda, 
possam ser cobrados em maior proporção e os com menor 
renda possam contribuir com um menor quinhão. 

Contudo, no Brasil percebe-se, a partir de Appy et. al 
(2020, p. 2)  a prevalência da tributação do consumo de bens, 
especialmente pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
prestação de Serviços (ICMS), Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), Programa de Integração Social e 
Contribuição para o financiamento da Seguridade Social 
(COFINS), o que coloca pobres e ricos em posição de 
pagamento de igual alíquota quando do consumo de itens. 
Adotando-se essa estratégia, um bilionário paga a mesma 
quantia de tributos que um desempregado quando ambos 
compram um medicamento ou um alimento, o que gera uma 
desigualdade severa em relação à justiça da contribuição 
tributária. 
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A título de exemplificação, se duas pessoas, a primeira 
com renda de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e outra com 
renda de R$ 1.100,00 (mil e cem reais – um salário mínimo) 
abastecerem R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em gasolina 
no Estado do Paraná, pagarão 29% de ICMS, conforme Azevedo 
(2021), o que implica um montante de R$ 72,50 (setenta e dois 
reais e cinquenta centavos).  O pagamento dessa quantia 
representa 0,5% (cinco décimos por cento) da renda da primeira 
pessoa, enquanto que, pelo mesmo volume de combustível, a 
segunda pessoal sacrificou 22,72% (vinte e dois vírgula setenta 
e dois por cento) de sua renda. É possível afirmar que, 
atualmente, no Brasil, cerca de 43% da arrecadação tributária 
advenha de tributação sobre o consumo e não sobre a renda ou 
sobre bens (WESTIN, 2021).  

Além de um tratamento que se revela iníquo em 
relação à tributação em si, é possível destacar que esse modelo 
permite a criação de várias exceções ou incidência de um 
esquema de privilégios fiscais e um grande aparato burocrático 
que se faz necessário para a efetivação da arrecadação 
(OLIVEIRA, 2020, p. 3). 

Tem-se, portanto, que a tributação de bens e serviços, 
que corresponde à quase metade da arrecadação tributária 
brasileira, viola tanto o princípio da liberdade igualitária como 
também o da diferença. Considerando que o consumo é o meio 
pelo qual as pessoas têm acesso ao atendimento de suas 
necessidades, a impossibilidade de acessar bens e serviços se 
traduz no veto à satisfação das mesmas. Um sistema tributário 
que sobrecarrega o ato de consumir de tal modo, rompe com o 
princípio da liberdade igualitária, pois permite que apenas as 
pessoas com uma maior renda consigam acesso às liberdades 
que se manifestam pelo acesso aos bens e serviços. 

Por consequência, também não se pode considerar que 
o princípio da diferença esteja incólume à estrutura do modelo 
atual. Isso porque, apesar da alíquota ser igual a todos os 
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consumidores, sacrifica desarrazoadamente a renda de um em 
relação à renda do outro. 

Como forma de regularizar essa situação, uma 
alternativa considerada, entre outros, conforme Oliveira (2020, 
p. 3), pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –, 
seria a aplicação do IVA – Imposto sobre Valor Agregado –, que 
permitiria a cobrança de um imposto unificado em relação ao 
consumo e não-cumulativo. Dessa forma, se considerada uma 
alíquota hipotética de 10% de IVA, a cadeia de produção e 
comercialização poderia ser tributada da seguinte forma: 
 

Agente Preço de venda (R$) IVA- 10% (R$) 

Produtor 100,00 10,00 

Distribuidor 150,00 5,00 

Varejista 200,00 5,00 

 
Porém, se os princípios de justiça de Rawls forem as 

medidas adotadas para análise do mérito da reforma, mesmo o 
IVA não estaria legitimado, uma vez que ainda que possa 
solucionar as críticas quanto a desigualdade dos benefícios 
fiscais, ao padronizar o percentual cobrado em relação aos bens 
de consumo, ainda assim, tais itens serão fornecidos aos 
consumidores, que resguardam grandes diferenças entre si, 
com a mesma alíquota. 

A alternativa que parece guardar maior sintonia com a 
compreensão de Justiça de John Rawls seria a de tributação da 
renda, de forma que aqueles de renda maior paguem alíquotas 
superiores aos que possuem renda menor. Essa perspectiva 
parece não solapar o princípio da liberdade igualitária e 
tampouco implica um tratamento distintivo desarrazoado que 
possa ferir o princípio da diferença. Em relação a esse último, 
ao contrário, parece estabelecer uma distinção social que pode 
contribuir com a satisfação do bem-estar de todos os membros 
da comunidade. 
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Dessa forma, a possibilidade da concretização de 
justiça tributária, sob a perspectiva de Rawls, admitidas as 
premissas expostas, não ocorreria com a padronização de uma 
alíquota, mas sim pela mudança em relação aos fatos geradores 
da incidência tributária, de modo a afastar as hipóteses 
incidentes em relação ao consumo de bens e serviços e 
centralizar os esforços arrecadatórios em razão da renda, de 
modo a consolidar um modelo progressivo e não-regressivo de 
tributação. 

 
 

Considerações finais 
 
O compromisso inicial assumido como problema a ser 

respondido pela pesquisa desenvolvida nesse trabalho era de 
responder às seguintes perguntas: “a) de que forma o modelo 
de tributação existente no Brasil contribui para a perpetuação 
de uma desigualdade social que excede o limite do razoável? 
Além disso, (b) a partir da teoria da justiça de Rawls e do seu 
princípio da diferença é possível justificar um sistema de 
tributação progressiva que seja equitativo e razoável?”. 

Assim, apesar da Constituição Federal estabelecer 
objetivos que guardam forte sintonia com a concretização de 
justiça social e estabelecer uma relação de preferência por 
tributos que sejam sensíveis às condições pessoais e capacidade 
econômica dos contribuintes, a hipótese que viabiliza a 
tributação de bens e serviços se revela como reiterada e 
contrária a tais disposições. 

Tributos como ICMS, ISSQN, IPI e COFINS, que 
incidem diretamente em bens e serviços contrariam, não 
necessariamente pela alíquota, mas pelo fato de incidirem no 
acesso a bens e serviços em si, o que inviabiliza a aplicação do 
primeiro dos princípios da justiça como equidade. Isto é, 
impede que as liberdades sejam igualmente acessadas pelos 
diferentes membros da comunidade. Sem prejuízo, também se 
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traduzem em formas desarrazoadas de distinção social, o que 
implica a violação também aos critérios associados ao princípio 
da distinção. 

Por isso, não seria viável a hipótese de reforma 
tributária que adota uma alíquota única em relação ao valor 
agregado dos serviços e mercadorias, haja vista que não supera 
o fato de tributar igualmente pessoas em condições de grande 
desigualdade. 

Por fim, caso seja adotada a premissa rawlsiana de 
justiça, a tributação legítima, ocorreria diante da incidência de 
tributos relacionados à renda dos agentes, o que traria uma 
dupla vantagem, sob a perspectiva da justiça: a) viabilizaria o 
acesso a liberdades acessadas pelo ato de consumir, que na 
sociedade contemporânea significa a condição de possibilidade 
de acesso a satisfação das necessidades mais básicas do ser 
humano; b) viabilizaria a arrecadação dos tributos necessários 
à manutenção da máquina pública e consecução de seus 
objetivos de forma proporcional à capacidade contributiva de 
cada pessoa. 

Assim, conclui-se que há a disposição ética para a 
concretização de justiça tributária aos moldes rawlsianos já 
presente na Constituição Federal, especialmente no âmbito do 
art. 145, §1º. Contudo, coexistem elementos que legitimam uma 
estratégia contrária. A conclusão é que o comando ético 
inserido no art. 145, §1º da Constituição Federal deve ser 
ampliado para fins de reforma tributária, de modo a reduzir ou 
extrair os tributos associados ao consumo e ampliados os 
relacionados à renda.     
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Uma Teoria da Justiça foi publicada pela primeira vez em 1971 e é 

considerada um marco na história do pensamento moral e político. 

A proposta central da obra é prescrever uma concepção pública de 

justiça que possa ser reconhecida por todos os membros da 

sociedade, levando-se em conta a pluralidade de concepções que 

é característica das democracias. Em sua proposta, o filósofo norte-

americano John Rawls (1921 – 2002) considera que os princípios da 

justiça como equidade sejam obtidos através da escolha racional 

numa posição original hipotética, para garantir a equidade do 

acordo. Os princípios derivados desse acordo deverão ser 

aplicados às instituições da estrutura básica da sociedade, de 

modo a regular os direitos e deveres e determinar a distribuição 

dos recursos econômicos e sociais decorrentes da cooperação 

social. O presente volume da série Temas em Teorias da Justiça 

celebra os 50 anos de Uma Teoria da Justiça reunindo os trabalhos 

de diversos pesquisadores e pesquisadoras do pensamento de 

John Rawls.  
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