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O propósito desta recensão é fornecer uma visão geral breve da obra filosófica de 
John Rawls. Restringirei a minha análise às suas ideias mais célebres e 
importantes, estatuto comprovado pelo impacto académico que tiveram. Acredito 
que um resumo deste tipo é importante para apresentar de modo inteligível o 
pensamento de Rawls àqueles que nunca o leram e que não dispõem de 
conhecimento técnico acerca dos temas que o filósofo aborda. Neste sentido, não 
pretendo expor aqui nenhuma interpretação nova da sua obra.

Rawls é um filósofo cujos tópicos principais abrangem a política, o Direito, e a 
moral. Quando tentamos unificar as suas teorias, percebemos que estes temas, 
que alguns autores colocam em oposição, se encontram intrinsecamente ligados 
em Rawls. Para Rawls, a lei é um instrumento de acção política, acção política essa 
que está, por sua vez, sujeita a leis morais. Uma lei moral muito importante que 
uma sociedade deve cumprir de modo a poder ser considerada uma sociedade 
justa é aquilo a que Rawls chama de «liberalismo político»; tal como a maior 
parte dos termos e expressões que Rawls usa, também esta pode ser enganadora. 
Esta teoria, tratando-se de uma teoria moral (Political Liberalism, p. 11), é 
«política» por oposição a «metafísica». Uma noção metafísica consiste na 
asserção da verdade de posições metafísicas, como é o caso das doutrinas 
compreensivas, sejam elas religiosas, filosóficas ou morais (idem, p. 10). Rawls 
define «doutrina compreensiva» enquanto noção moral «que inclui noções 
acerca daquilo que tem valor na vida humana, e ideais de carácter pessoal, assim 
como ideais de amizade e de relações familiares e interpessoais, e de muitas 
outras coisas que devem informar a nossa conduta, e no limite a nossa vida em 
geral», e menciona, enquanto exemplo, que «muitas doutrinas religiosas e 
filosóficas aspiram a ser tanto gerais como compreensivas» (idem, p. 13). Por 
outras palavras, uma doutrina compreensiva é uma noção moral de como os seres 
humanos devem agir tanto em relação a si próprios como em relação aos outros. 
Uma noção metafísica é, entre outras coisas, uma noção cujo propósito é afirmar a 
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verdade de uma determinada doutrina compreensiva. As noções metafísicas são 
desadequadas ao governo da vida pública porque não admitem contradição, e, 
desse modo, excluem a possibilidade de sistemas de governo democráticos, uma 
vez que a democracia prospera através da liberdade de opinião e de expressão de 
cidadãos que aderem a doutrinas compreensivas diferentes e necessariamente 
incompatíveis.

As noções políticas de justiça são, assim, necessárias à vida pública. Uma noção 
política de justiça possui três características distintivas. A primeira é tratar-se de 
«uma noção moral designada para um objecto particular, nomeadamente, 
instituições políticas, sociais, e económicas» (Idem, p. 11). A segunda é o facto de 
ser independente, ou seja, a sua justificação surge por referência a uma ou mais 
doutrinas compreensivas, embora não lhe, ou lhes, esteja limitada, isto é, não é 
parte ou derivação de uma doutrina compreensiva (idem, p. 12). Por último, o 
conteúdo de uma noção política de justiça «encontra-se expresso através de 
determinadas ideias fundamentais reconhecidas como implícitas na cultura 
política pública de uma sociedade democrática. Esta cultura pública inclui as 
instituições políticas de um regime constitucional e as tradições públicas da sua 
interpretação (incluindo as do poder judicial), assim como textos e documentos 
históricos que se constituem enquanto conhecimento geral» (Idem, pp. 13-4). 
Estas três características estão interligadas, e por isso Rawls chama a nossa 
atenção para o facto de que «as doutrinas compreensivas de todos os tipos – 
religiosas, filosóficas, e morais – pertencem àquilo a que podemos chamar a 
“cultura de fundo” da sociedade civil. Esta é a cultura do social, não do 
político» (idem, p. 14), querendo com isto dizer que as noções políticas baseiam-
se em fundamentos sociais, e que «o liberalismo político, ao invés de ter como 
referente a verdade da sua noção política de justiça, tem como referente a sua 
razoabilidade»,

não se tratando apenas de uma questão verbal, mas que opera duas coisas. Primeiro, indica a 

perspectiva mais limitada da noção política enquanto articuladora de valores políticos e não 

totais, ao mesmo tempo que fornece uma base pública de justificação. Segundo, indica que os 

princípios e os ideais da noção política se fundam em princípios de razão prática em 

conjunto com noções de sociedade e indivíduo, estas últimas elas mesmas noções de razão 

prática. Estas noções especificam o quadro dentro do qual são aplicados os princípios de 

razão prática. (Idem, p. xx) [1]

Ao longo da sua obra, Rawls empenha-se em apresentar uma noção liberal de 
justiça, ou seja, uma noção que permita a cidadãos que aderem a doutrinas 
compreensivas incompatíveis viver na mesma sociedade. Tal só é possível se as 
doutrinas compreensivas às quais os cidadãos aderem forem razoáveis, isto é, se 
permitirem liberdade de consciência e liberdade de pensamento àqueles que 
adiram a outras doutrinas incompatíveis. De outro modo, uma doutrina 
compreensiva será considerada irrazoável, e, logo, inaceitável numa sociedade 
justa (idem, pp. 58-66) que, para Rawls, consiste necessariamente numa sociedade
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liberal, ou seja, numa sociedade democrática que aceita o facto de que há uma 
pluralidade de doutrinas compreensivas incompatíveis, e, contudo, razoáveis.

Deve-se, então, ser tolerante para com aqueles que discordam da nossa visão do 
mundo, desde que esta tolerância seja recíproca, algo que torna a posição moral 
de Rawls numa espécie de laissez-faire moral que impõe o requisito de tolerância 
mútua entre doutrinas compreensivas incompatíveis, mas razoáveis. O 
liberalismo político não afirma a verdade de nenhuma destas doutrinas, e, logo, 
não se constitui enquanto doutrina compreensiva. Deste modo, não pode senão 
ser razoável, uma vez que não é mais do que um quadro para as pessoas 
postularem as suas próprias doutrinas compreensivas incompatíveis e razoáveis.

Assim, a moral restringe a acção política, e a lei, enquanto resultado da acção 
política, é então inerentemente moral. No entanto, como o liberalismo político é 
inoperável numa sociedade injusta, iliberal, é necessário compreender o que torna 
uma sociedade justa, preparada para o liberalismo político. Este aspecto é o âmago 
da filosofia de Rawls, a sua doutrina mais célebre, «justiça como equidade». 
Como Rawls aponta,

a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, tal como a verdade o é dos sistemas de 

pensamento. Por mais elegante ou económica que uma teoria seja, deve ser rejeitada ou 

revista se for falsa; do mesmo modo, por mais eficientes e organizadas que sejam, as leis e 

as instituições devem ser reformadas ou abolidas se forem injustas. Cada indivíduo possui 

uma inviolabilidade fundada na justiça a que nem o bem-estar da sociedade enquanto todo 

pode sobrepor-se. Deste modo, a justiça nega que a perda de liberdade de alguns seja 

justificada pelo maior bem partilhado por outros. Não permite que os sacrifícios impostos a 

um menor número sejam minorados pela maior soma de vantagens usufruída por um maior 

número. Assim sendo, numa sociedade justa as liberdades de cidadania equitativa são dadas 

como garantidas; os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos a negociações 

políticas ou ao calculismo dos interesses sociais. A única coisa que nos pode permitir incorrer 

numa teoria errada é a falta de uma melhor; de modo análogo, uma injustiça é tolerável 

apenas quando é necessário evitar uma injustiça ainda maior. Sendo as primeiras virtudes 

das actividades humanas, a verdade e a justiça são inflexíveis. (A Theory of Justice, p. 3)

Neste excerto, Rawls lança a base para a refutação total do utilitarismo e da 
adopção da tradição do contrato social (idem, pp. 14-15). A justiça, diz Rawls, é 
inflexível, e a «injustiça é tolerável apenas quando é necessário evitar uma 
injustiça ainda maior», o que quer dizer, inter alia, que maximizar a soma total da 
felicidade é injusto, e, portanto, imoral, inapropriado a uma sociedade liberal, se 
nesse processo um ou mais membros da sociedade sofrer uma injustiça. Uma 
sociedade só pode tornar-se justa, e consequentemente liberal, se os seus 
membros respeitarem os princípios de justiça estabelecidos pelos seus 
representantes, de comum acordo, sob um véu de ignorância, que «garante que 
ninguém é favorecido ou desfavorecido na escolha de princípios devido a 
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consequências resultantes de acasos naturais ou a contingências das 
circunstâncias sociais» (idem, p. 11), garantindo que

ninguém sabe qual o seu lugar na sociedade, a sua posição de classe ou status social; nem 

sabe a sua sorte na distribuição dos bens naturais e capacidades, a sua inteligência e força, e 

tudo o mais. Nem sabe, mais uma vez, a sua noção do bem, os pormenores do seu plano de 

vida racional, ou mesmo as características particulares da sua psicologia, tal como a aversão 

ao risco ou a propensão para o optimismo ou para o pessimismo. Mais do que isto, suponho 

que as partes não sabem as circunstâncias particulares da sua própria sociedade. Isto é, não 

sabem qual a situação política ou económica, o nível de civilização e cultura a que 

conseguiram chegar. Os indivíduos na posição original não têm qualquer informação acerca 

da geração a que pertencem. (Idem, p. 118)              

Através do véu de ignorância, que cobre todas as especificidades da vida de cada 
cidadão, os representantes dos cidadãos são transportados para a posição original, 
que consiste

[n]um mecanismo de representação: reproduz o que consideramos – aqui e agora – como as 

condições equitativas sob as quais os representantes de cidadãos livres e em igualdade 

especificarão os termos de cooperação social no que diz respeito à estrutura básica da 

sociedade; e uma vez que reproduz o que, neste caso, tomamos como restrições aceitáveis 

com base em razões disponíveis às partes para favorecer uma noção política de justiça sobre 

outra, a noção de justiça que as partes adoptariam identifica a noção de justiça que tomamos 

– aqui e agora – como equitativa e suportada pelas melhores razões. (Political Liberalism, pp. 

25-26)       

É na posição original que os representantes dos cidadãos escolhem os princípios 
de justiça que regularão a sua sociedade liberal. Ao desconhecerem as 
circunstâncias da sua vida, assim como as dos indivíduos que representam, e 
assumindo que as partes do contrato social são racionais, concordarão 
necessariamente acerca de princípios de justiça incapazes de favorecer o interesse 
particular de qualquer indivíduo. É este processo que permite uma concordância 
unânime e mantém o utilitarismo ao largo. Cobrir, com a ajuda do véu de 
ignorância, a situação social de cada cidadão individual faz com que seja irracional 
as partes aceitarem, na posição original, princípios aptos a perturbarem a justiça 
social e distributiva. Através deste método, um equilíbrio reflexivo e abrangente, 
ou seja, um equilíbrio «a que se chega depois de se considerar cuidadosamente 
noções de justiça alternativas e a força dos vários argumentos a favor 
delas» (Justice as Fairness: A Restatement, p. 31), é atingido, permitindo a criação de 
uma sociedade organizada, «uma sociedade efectivamente regulada por uma 
noção de justiça pública» (idem) como aquela que se ratifica na posição original. 

Uma vez que a posição original é o lugar onde as partes negoceiam e entram no 
contrato social, e como existem muitas sociedades diferentes no planeta, é 
possível a diferentes sociedades escolher princípios de justiça diferentes 
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igualmente conducentes a tornarem-se uma sociedade organizada e liberal. A 
divulgação é um requisito essencial, permitindo aos cidadãos a confiança mútua 
no que diz respeito à aceitação e ao reconhecimento dos princípios de justiça 
acordados como justos na posição original, mas sociedades diferentes não se vêem 
obrigadas a seguir exactamente os mesmos princípios de justiça a que outras 
sociedades aderiram. Cada sociedade deve apenas reger-se pelos princípios de 
justiça escolhidos pelos seus representantes quando na posição original, sob um 
véu de ignorância; nenhum princípio de justiça deve ser imposto. Contudo, Rawls 
defende que a justiça como equidade implica o respeito por dois princípios de 
justiça; se as partes na posição original escolherem princípios que os violem, 
aqueles assim escolhidos não podem ser adequadamente considerados como 
princípios de justiça. São eles os seguintes:

(a) Cada indivíduo possui o mesmo direito irrevogável a um esquema de liberdades 

básicas equitativas completo e adequado, esquema esse compatível com o mesmo 

esquema de liberdades para todos; 

e

(b) As desigualdades sociais e económicas devem satisfazer duas condições: primeiro, 

estarem apensas a cargos e posições abertos a todos sob condições de igualdade de 

oportunidades equitativa; segundo, serem para o maior benefício dos membros menos 

favorecidos da sociedade (o princípio da diferença). (Idem, pp. 42-43) 

Sendo que foram precisos três livros (A Theory of Justice, Political Liberalism, e The 
Law of Peoples) para Rawls explorar todas as implicações dos dois princípios que 
estão no âmago do conceito de justiça como equidade, assim como um quarto 
livro (Justice as Fairness: A Restatement) para expor e rescrever alguns dos seus 
pormenores mais importantes, só mencionarei aqui os aspectos que considero 
mais relevantes. Em primeiro lugar, os princípios são lexicais, isto é, o primeiro 
princípio tem prioridade sobre o segundo; além disso, dentro do segundo 
princípio, a igualdade equitativa tem prioridade sobre o princípio da diferença. 
«Esta prioridade significa que, na aplicação de um princípio (ou testando-o em 
casos práticos) supomos que os princípios antecedentes se encontram plenamente 
satisfeitos.» (Idem, p. 43) Por outras palavras, os últimos princípios são 
operativos apenas se aqueles que os antecedem forem cumpridos. O primeiro 
princípio postula que, quaisquer que sejam os princípios de justiça escolhidos 
pelas partes na posição original, emergirão todos dessa posição em equidade 
perfeita. Dado que o segundo princípio especifica as condições sob as quais a 
desigualdade é permitida, é fácil compreender a razão pela qual o primeiro 
princípio é lexicalmente anterior ao segundo – uma desigualdade inofensiva para 
a justiça só poderá advir de um cenário inicial de equidade perfeita. Segundo o 
primeiro princípio contido no segundo, as desigualdades sociais e económicas não 
violam a justiça como equidade se estiverem «apensas a cargos e posições abertos 
a todos sob condições de igualdade de oportunidades equitativa». Para Rawls,
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a igualdade de oportunidades equitativa significa aqui igualdade liberal. Para atingir os seus 

propósitos, devem ser impostos alguns requisitos na estrutura básica além daqueles 

pertencentes ao sistema da liberdade natural. Um sistema de mercado livre deve ser 

instalado dentro de um quadro de instituições políticas e jurídicas que acomode a tendência 

permanente de forças económicas de modo a prevenir concentrações excessivas de 

propriedade e riqueza, especialmente aquelas que conduzem ao domínio político. A sociedade 

deve também estabelecer, entre outras coisas, igualdade de oportunidades de educação para 

todos independentemente do rendimento familiar. (Idem, p. 44)       

Assim sendo, os diplomatas podem usufruir de imunidade jurídica, os juízes de 
inamovibilidade, e os membros de órgãos legislativos de reforma antecipada, por 
exemplo, desde que estes benefícios sejam considerados necessários para o 
desempenho adequado do cargo ou da posição em questão, e a todos os cidadãos 
seja dada a oportunidade de se qualificarem para os mesmos. Este último 
requisito é central, dado que é injusto implementar algo de semelhante a um 
sistema de castas que desqualifique cidadãos de serem nomeados para 
determinados cargos ou posições meramente em virtude das suas condições de 
nascença. As desigualdades apensas a cargos e posições são assim justificadas, 
uma vez que existem cargos e posições que devem ser bem recompensados e 
seguros o suficiente para serem atractivos, mas os mesmos devem ser acessíveis a 
todos aqueles dispostos a adquirir as competências necessárias para os 
desempenhar, e a sociedade tem o dever inegável de criar as oportunidades para a 
aquisição dessas competências, nomeadamente através «da igualdade de 
oportunidades de educação para todos independentemente do rendimento 
familiar». As nomeações devem basear-se somente no mérito relativo dos 
candidatos, e por isso a todos deve ser concedida a oportunidade de qualificação 
para tais posições. 

Se este princípio for satisfeito, ou seja, se a todos for concedida igualdade de 
oportunidades, então o princípio da diferença, o segundo princípio dentro do 
segundo princípio, entra em jogo. O princípio da diferença declara que as 
desigualdades sociais e económicas apensas a cargos e posições devem ser «para 
o maior benefício dos membros menos favorecidos da sociedade». Isto não 
significa que tais cargos e posições estejam abertos apenas aos pobres, ou aos 
membros da sociedade privados de direitos, mas que as desigualdades assim 
criadas não podem colocar os membros menos favorecidos da sociedade numa 
posição pior do que aquela em que estariam se não fosse a desigualdade em 
questão. Este é um dos corolários da posição anti-utilitarista de Rawls, segundo a 
qual é injusto sacrificar o bem-estar de qualquer cidadão, mesmo se esse 
sacrifício criar benefícios para todos os outros membros da sociedade, 
concretizando assim o «princípio da maior felicidade» do utilitarismo. Para 
Rawls, o princípio da maior felicidade está subordinado ao da justiça como 
equidade, o que significa que as políticas que conduzem à maior felicidade 
possível numa sociedade são, em princípio, preferíveis a políticas que conduzem a 
uma menor felicidade, desde que os direitos de nenhum indivíduo, direitos 
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provenientes dos dois princípios de justiça como equidade assim como dos 
princípios acordados na posição original, sejam violados. É deste modo que as 
desigualdades devem ser para o maior benefício dos menos favorecidos.

Rawls define um limiar abaixo do qual os direitos dos indivíduos são infringidos. 
Para que uma sociedade que permite desigualdades sociais e económicas apensas 
a cargos e posições seja, no entanto, considerada justa e liberal, é imperativo que 
os menos favorecidos, os membros mais prejudicados da sociedade, permaneçam 
acima de um determinado limiar. O princípio da diferença assegura que as 
desigualdades não criam situações em que determinados cidadãos sejam 
relegados para uma posição pior do que aquela de onde emergiram após o 
estabelecimento dos princípios de justiça na posição original. Por outras palavras, 
todos os indivíduos se elevam da posição original e ingressam na sociedade em 
condições de igualdade perfeita e acima de um determinado limiar abaixo do qual 
ninguém pode alguma vez descer. As desigualdades apensas a cargos e posições, 
beneficiando certamente alguns, não podem prejudicar os restantes. Os menos 
favorecidos usufruem ainda de vantagens desde que permaneçam acima do limiar 
determinado na posição original. As desigualdades deverão ser para o maior 
benefício dos menos favorecidos de forma a garantir que os mesmos nunca 
descerão abaixo do limiar e a evitar que o fosso entre os mais bem-sucedidos e os 
mais prejudicados se adense em demasia. 

Para concluir, gostaria de mencionar brevemente a «Lei dos Povos». Trata-se de 
uma doutrina de aplicação da justiça como equidade a uma sociedade de nações. 
Neste caso, são os representantes dos povos, e não dos cidadãos, que são 
colocados sob um véu de ignorância na posição original. A maior parte dos 
processos envolvidos no acordo dos princípios de justiça para uma só sociedade 
são repetidos na determinação dos princípios de justiça para a regulação das 
relações entre sociedades diferentes, embora haja diferenças importantes a 
assinalar, uma vez que agora são povos, e não indivíduos, que estão sujeitos aos 
princípios de justiça. Contudo, a característica mais marcante da Lei dos Povos é o 
facto de abranger um determinado tipo de sociedade iliberal. Tal como Rawls o 
coloca, o desafio está

em especificar um segundo tipo de sociedade – uma sociedade decente, embora não liberal – 

que seja reconhecida enquanto membro bona fide de uma Sociedade de Povos politicamente 

razoável, sendo deste modo «tolerada». Devemos tentar formular os critérios de uma 

sociedade decente. O nosso propósito é que a Lei dos Povos abranja sociedades decentes e 

mostre que estas aceitam a mesma Lei dos Povos das sociedades liberais. Esta lei partilhada 

descreve o tipo de Sociedade de Povos desejada por todas as sociedades liberais e decentes, e 

expressa o fim regulador das suas políticas externas. (The Law of Peoples, p. 63)

Tendo em conta a importância que Rawls dá aos princípios de justiça conducentes 
a sociedades liberais, esta posição é, numa primeira instância, surpreendente. A 
existência de sociedades iliberais é, no entanto, um facto que não pode ser elidido 



recensão 127. 8/8

por mais teorias ideais que tenhamos. Rawls defende que as sociedades liberais 
devem partilhar a Lei dos Povos com sociedades que, embora não-liberais, sejam 
decentes, em que os seus líderes respeitem os direitos humanos dos seus 
cidadãos, não tomem decisões arbitrárias, e permitam aos cidadãos um certo grau 
de intervenção nos assuntos políticos, mesmo considerando que tais sociedades 
são, no máximo, democracias nominais. Ao contrário de outras sociedades 
iliberais, que Rawls denomina «estados proscritos», nas sociedades decentes 
pode ser depositada confiança no que diz respeito às relações externas. A Lei dos 
Povos elimina, para todas as nações por ela reguladas, todas as razões racionais 
para fazerem guerra entre elas. Apenas são permitidas guerras em legítima 
defesa, mas uma vez que tanto as sociedades liberais como as decentes não 
possuem razões racionais ou razoáveis para empreender guerras ofensivas, dado 
que a Lei dos Povos está apta a resolver pacificamente todos os tipos de conflito 
susceptíveis de surgirem entre nações, as únicas guerras possíveis dentro no 
sistema de pensamento rawlsiano envolvem estados proscritos, aqueles que se 
encontram fora do campo de acção da Lei dos Povos, quer entre eles, quer em 
guerras ofensivas contra sociedades liberais ou decentes.

O esboço breve aqui delineado é algo superficial, mas serve de mapa das ideias 
centrais do pensamento de Rawls, que estão na origem do desenvolvimento de 
todas as suas outras teorias e pormenorizações. Não é possível dar conta da 
complexidade do pensamento de Rawls numa visão geral tão breve, mas os 
aspectos mencionados são indiscutivelmente imprescindíveis para começar a 
desvendar o significado das ideias de uma das mentes mais brilhantes do século 
XX.  
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