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JOHN RAWLS:
um novo paradigma de ordenação política?

Jorge Daniel Martins Mateus

I

“A justiça é a virtude primeira das instituições sociais, tal como a
verdade o é para os sistemas de pensamento.”1

Para enquadrar a teoria da justiça avançada por John Rawls parece-
nos importante recuperar a ideia da origem do Estado, bem como
da necessidade que os homens têm de viverem organizados sob
uma entidade na qual delegam certos poderes e responsabilidades,
exigindo-lhe, em contrapartida, uma governação justa2. Nesta óp-
tica, consideramos de extrema importância ter em linha de conta
duas posições distintas em relação ao entendimento da instituição
Estado e à razão da sua existência. Primeiro, a ideia de que o Es-
tado não corresponde a qualquer necessidade humana fundamen-
tal, tal como defendem correntes de pensamento próximas do anar-
quismo, segundo, que o arquétipo de Estado resulta do próprio in-

1RAWLS, John (1971) Uma Teoria da Justiça. Trad. Carlos Pinto Correia.
Lisboa: Editorial Presença, p. 27.

2A utilização do termo “justiça” não foi aqui empregue indiscriminadamente,
estando intrinsecamente relacionado com o pensamento rawlsiano acerca dos
princípios reguladores das instituições sociais e seu funcionamento.
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4 Jorge Daniel Martins Mateus

stinto humano3. De facto, interessa-nos particularmente esta se-
gunda ideia, uma vez que a abordagem que se pretende à teoria da
justiça proposta por John Rawls não dispensa a instituição Estado,
sendo fundamental clarificar o seu papel na organização social e
na distribuição dos encargos e benefícios gerados pela dinâmica de
uma sociedade. De resto, como veremos adiante, os princípios da
justiça que regularão a sociedade desempenham precisamente o pa-
pel não só de critério justo de repartição de encargos e benefícios,
mas também de atribuição de direitos e deveres básicos.

Rawls é um autor contratualista, inscrito, claro, num diferente
tipo de registo daquele que marcou o pensamento Moderno, e que
parte da ideia de uma sociedade enquanto sistema de cooperação
entre indivíduos livres e iguais, princípios que fundam uma con-
cepção de justiça próxima do ponto de vista da maior imparciali-
dade possível. O paradigma liberal-igualitário que o autor defende
não deixará de lado a sua origem individualista de base, no que toca
“à igualdade das liberdades, mas também solidarista, no papel que
reserva à igualização do ponto de partida dos indivíduos”4 e do
sistema distributivo da riqueza. É importante afirmar que Rawls
entende a sociedade enquanto sistema dinâmico de cooperação en-
tre indivíduos livres e iguais. Imediatamente, o próprio autor, ao
propor a apresentação da sua concepção de justiça, se distancia
da teoria dos autores contratualistas modernos que apresentam um
paradigma hipotético e dedutivo que tinha em vista fornecer uma
resposta racional sobre a origem e o fundamento legitimador do
Estado e seu poder, que por si era decorrente da necessidade in-
trinsecamente humana de organização política. É de importância
acrescida enfatizar uma particularidade do método contratualista
rawlsiano, que contempla dois pontos, a nosso ver determinantes.

3Cf. MOREIRA, Adriano (2001) Ciência Política. Coimbra: Almedina, p.
31.

4ROSAS, João Cardoso (2011) Concepções da Justiça. Lisboa: Edições 70,
p. 21.

www.lusosofia.net
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John Rawls: um novo paradigma de ordenação política? 5

Em primeiro lugar, a reconfiguração metodológica contratual leva a
que a perspectiva de Rawls recaia directamente no critério da elegi-
bilidade do sistema, ou seja, a estrutura que os cidadãos escolhem
livremente5 é a mais desejável. Rawls optou, assim, por não fundar
a metodologia da estrutura contratual em critérios como a deseja-
bilidade ou exequibilidade6 do sistema, evidenciando a relevância
do consenso da razão pública ao momento da escolha do sistema e
como fundamento legitimador do contrato. Em segundo lugar, im-
porta considerar o facto de o autor apresentar a sua teoria fundada
na óptica de uma sociedade cujas estruturas básicas “são as de
uma democracia constitucional”7. Apesar de o modelo que Rawls
apresenta ser ele próprio puramente hipotético8, é evidente que já
não pretende explicar o surgimento da sociedade civil e da origem
do Estado, ou sequer debater sobre a sua legitimidade, tal como
o fizeram os teóricos modernos. A teoria contratualista de Rawls
baseia-se num acordo original em que são definidas as premissas
amplamente aceites, isto é, universais, e que serão a base da orga-
nização de toda a sociedade e das suas instituições mais básicas; as
que aplicarão a justiça. Para que tal seja possível, o autor concebe
os indivíduos como dotados de dois poderes morais: a racionali-
dade9 e a razoabilidade. A racionalidade é aqui entendida como
a capacidade de cada um para uma certa concepção do bem, para
escolher fins e os meios adequados para alcançar esses fins. É na

5Uma escolha que é, de facto, livre, isto é, uma escolha segundo os critérios
da racionalidade e que não pode ser desligada da terceira formulação do impe-
rativo categórico kantiano.

6Cf. KUKATHAS, Chandran e PETTIT, Philip (1990) RAWLS: Uma Teoria
da Justiça e os Seus Críticos. 2a Edição, Lisboa: Gradiva, pp. 21 e 22.

7RAWLS, ob. cit., p. 163.
8Cf. Idem, ibidem, p. 33.
9O sujeito é dotado de preferências que hierarquiza e procura realizar con-

soante as vantagens que retirará desse mesmo processo. Este nível racional diz
respeito à orientação da acção para os fins de um agente, uma vez que os in-
teresses e fins terceiros importam apenas na medida em que perturbam o nosso
interesse próprio.

www.lusosofia.net
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6 Jorge Daniel Martins Mateus

racionalidade que todos os indivíduos possuem que reside a liber-
dade individual que permite ao indivíduo seguir os fins que esco-
lheu10. Já a razoabilidade pode ser entendida como a capacidade
que os agentes possuem que lhes permite definir o que será justo
ou não, ainda que essa concepção não se prenda com certas frivoli-
dades e se aproxime mais do sentido ontológico do próprio termo.
A razoabilidade é a condição estruturante da igualdade entre to-
dos os indivíduos. Rawls refere assim a necessidade da escolha de
princípios justos para a regulação da sociedade, à semelhança do
que cada indivíduo faz para alcançar o seu próprio bem:

“Da mesma forma que cada pessoa deve decidir, atra-
vés de uma análise racional, o que é que constitui
o seu bem, isto é, o sistema de objectivos que lhe é
racional prosseguir, também um conjunto de pessoas
deve decidir, de uma vez por todas, o que é para elas
considerado justo ou injusto.”11

Esta escolha é realizada num estádio que Rawls denomina posi-
ção original. É nesta posição original que se encontram todos as
partes envolvidas no contrato, mutualmente desinteressadas e a fim
de escolherem a estrutura básica que deve fundar a sociedade. Es-
sas partes encontram-se na mesma base, onde vigora o princípio de
igualdade original, e torna-se óbvio que essa “a posição da igual-
dade original corresponde ao estado natural na teoria tradicional
do contrato social”12. Porém, é neste momento que a deliberação
entre as partes permitirá escolher os princípios reguladores e que
serão o grande alicerce ordenador da estrutura básica da sociedade.
Sabendo nós as problemáticas associadas ao contexto da justiça,
em que temos de ponderar sobre a necessidade e possibilidade da
cooperação humana, a posição original surge como o momento em

10Cf. ROSAS, João Cardoso (2011) ob. cit., p. 23.
11RAWLS, (1971) ob. cit., p. 33.
12Idem, ibidem, p. 33.

www.lusosofia.net
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John Rawls: um novo paradigma de ordenação política? 7

que “as partes são mutualmente indiferentes”13 e em que cada um
trabalha desinteressadamente para alcançar um determinado fim.
Será na posição original e “a coberto de um véu de ignorância”14

que os indivíduos se posicionarão para escolherem os princípios da
justiça que serão a pedra fundadora da sociedade. Sob esse denso
véu de ignorância “ninguém conhece a sua posição na sociedade,
a sua situação de classe ou estatuto social, bem como a parte que
lhe cabe na distribuição dos atributos e talentos naturais, como
a sua inteligência, a sua força e mais qualidades semelhantes”15.
Desta forma, verificamos que os princípios da justiça são válidos
na medida em que ninguém tem o objectivo de retirar dividendos
futuros, da mesma forma que sabemos que o processo individual
da escolha não admite qualquer tipo de negociação entre os in-
divíduos com vista a alcançar algum objectivo específico. A de-
liberação a coberto do véu de ignorância permite apenas uma es-
colha autónoma, e por isso a importância da racionalidade aquando
dessa mesma deliberação, aspecto fundamental no que concerne à
influência da corrente liberal no pensamento rawlsiano. Mas tudo
isto pode ser explicado com recurso a três argumentos: primeiro,
porque as partes não têm conhecimento da sua posição futura na
sociedade quando o véu de ignorância for levantado, e por isso,
em segundo lugar, as partes tentarão sempre maximizar os resul-
tados, de forma a saberem que, em qualquer circunstância, lhes
será garantido um mínimo de bem-estar e que nos transporta para
a estratégia do maximin, e terceiro, as partes decidirão no sentido
de eliminar propostas inaceitáveis que releguem a futura sociedade
para condições extremas em que não seja respeitada a liberdade e
igualdade de cada qual.

13Idem, ibidem, p. 116.
14Cf. Idem, ibidem, p. 34.
15Cf. Idem, ibidem, pp. 33 e 34. Não significa isto que as partes sejam

egoístas, mas sim que não estão interessadas nos interesses dos outros indiví-
duos, não se colocando sequer a questão de sobreposição ou sobrevalorização
de interesses.

www.lusosofia.net
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8 Jorge Daniel Martins Mateus

Ora, por si só, a ideia de um véu de ignorância já permite que
“os princípios da justiça sejam, ao contrário das teorias teleoló-
gicas, como o utilitarismo, escolhidos independentemente de qual-
quer concepção particular do bem”16. É a partir deste acordo na
posição original que é escolhido o objectivo da justiça, ou seja, os
princípios que serão aplicados às instituições da sociedade justa,
ou quase justa, que formam a estrutura básica da sociedade, sendo
esta estrutura o objecto da justiça17. Os indivíduos sabem que os
princípios da justiça que elegerem serão aqueles a que a sociedade
ficará sujeita. Esses princípios devem obedecer a cinco parâmetros
fundamentais para que possam ser aplicados na construção do sis-
tema rawlsiano. Em primeiro lugar, os princípios devem ser gerais,
deixando de lado o conhecimento de pormenores contingentes so-
bre os mesmos. Em segundo lugar, devem ser de aplicação uni-
versal, passíveis de aplicação a cada qual entendido como sujeito
moral, o que exige a compreensão universal dos princípios. Em
terceiro lugar, encontramos a condição da publicidade, como se-
ria evidente, uma vez que dentro da categoria em que estamos a
operar, a contratualista, “as partes partem do pressuposto de que
escolhem princípios para uma concepção pública da justiça”18,
pretendendo-se que as partes avaliem as concepções de justiça en-
quanto estruturações morais que fundamentam a vida social e pú-
blica19. Em quarto lugar, temos como condição a necessidade de
estabelecer uma certa relação de ordem dos vários princípios e evi-
tar que essa ordem seja violada por qualquer artifício não concor-

16QUEIRÓZ, Regina “Véu de Ignorância”, Dicionário de Filosofia Moral e
Política, Instituto de Filosofia da Linguagem. IFL, p. 1. (Página acedida a 24 de
Março de 2013).

17Cf. RAWLS, (1971) ob. cit., p. 30.
18Idem, ibidem, p. 118.
19Não podemos ignorar a ligação implícita existente nesta condição e sua re-

lação coma formulação kantiana dos imperativos categóricos e do reino dos fins.
A acção racional é a que resulta da conformidade com esses princípios morais
que ditam a vida da comunidade.

www.lusosofia.net
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John Rawls: um novo paradigma de ordenação política? 9

dante com a perspectiva desinteressada da justiça, inviabilizando,
por exemplo, o egoísmo, que equivaleria a um estado semelhante à
condição natural humana próxima da concepção hobbesiana. Por
fim, a condição do carácter definitivo dos princípios, cujo sistema é
já a máxima instância da razão prática20. Em suma, esta concepção
do justo reporta-se a um conjunto de princípios, gerais na sua for-
mulação e de aplicação universal, que é publicamente reconhecido
enquanto mais alta instância para ordenação das exigências dos su-
jeitos morais.

Este conceito a que se chegou por via contratual, mas que ex-
cluiu do processo qualquer deliberação conjunta entre todos os in-
divíduos21, tem como fins a melhor ordenação das instituições e
das leis e a distribuição mais justa dos encargos e benefícios de
que vive a sociedade, esta que continua a ser a grande questão
em matéria de ética e justiça. Todavia, antes de chegarmos ao
ponto fulcral, que são os princípios da justiça propriamente di-
tos, importa referir que a própria justiça não é subordinada a ne-
nhuma concepção de bem em particular, que poderia resultar, por
exemplo, da religião ou de outras convicções enraizadas no seio
da própria sociedade. Ao invés disso, no contexto das sociedades
contemporâneas ocidentais, governadas pelo Estado de Direito e
pela tradição democrática e liberal, os indivíduos possuem uma
certa concepção de bem concordante com esse paradigma, sendo
essa mesma concepção o resultado que se obtém do acordo rea-
lizado na posição original. Além disso, a própria concepção de
Rawls acerca de um consenso sobreposto é já uma forma de per-
mitir uma inclusão alargada de várias doutrinas no entendimento
daquilo que é justo. O razoável é assim alcançado pela via do plu-
ralismo que reabilita a esfera pública enquanto espaço de debate,
no qual se materializa a cidadania e permite a validação universal
dos princípios morais e jurídicos subjacentes à organização social.

20Cf. Idem, ibidem, p. 119.
21Cf. QUEIRÓZ, ob. cit., p3.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i

10 Jorge Daniel Martins Mateus

Significa isto dizer que os indivíduos entendem, na generalidade, e
sob o espírito do seu tempo, que há princípios inerentes ao que é,
ou não, justo, e que os mesmos são identificáveis com uma certa
concepção de bem. Apesar disso, não se pode desligar o pensa-
mento do autor de concepções teológicas profundas, à semelhança
do que se passa com os pensadores modernos. De resto, os con-
ceitos da teoria moderna do Estado, devido ao seu desenvolvimento
histórico, nunca deixaram de ser conceitos teológicos seculariza-
dos, que transferiram de Deus para o Legislador várias caracterís-
ticas fundamentais22.

Ora, a escolha anterior, que teve lugar na hipotética posição
original, onde todos os indivíduos, por via das partes, foram colo-
cados numa posição de igualdade invariável, permite-nos chegar
ao ponto determinante, que é a teoria da justiça como equidade, ou
seja, o modelo composto por dois princípios estruturantes que são
a base da teoria rawlsiana; a teoria da justiça como equidade.

Assim, o primeiro princípio da justiça como equidade é o prin-
cípio da igualdade de liberdades, e o segundo princípio estipula
que as desigualdades sociais devem ser distribuídas de duas for-
mas: primeiro, os benefícios devem ser distribuídos de maneira a
que resultem benefícios para os menos beneficiados e, segundo,
para que exista verdadeira igualdade de oportunidades no acesso
aos cargos e funções que os indivíduos podem desempenhar na so-
ciedade. O primeiro princípio determina que “cada pessoa deve ter
um direito igual ao mais amplo sistema total de liberdades básicas
iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liber-
dades para todos”23, e o segundo princípio define que

“as desigualdades económicas e sociais devem ser
distribuídas por forma a que simultaneamente:

22Cf. SHMITT, Carl (2005) Political Theology – Four Chapters on the Con-
cept of Sovereignty. Chicago: University of Chicago Press, p. 36.

23RAWLS, (1971) ob. cit., p. 239.

www.lusosofia.net
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John Rawls: um novo paradigma de ordenação política? 11

a) redundem nos maiores benefícios possíveis para
os menos beneficiados, de uma forma que seja
compatível com o princípio da poupança justa e

b) sejam a consequência do exercício de cargos e
funções abertos a todos em circunstâncias de i-
gualdade equitativa de oportunidades”24.

Antes de examinarmos mais detalhadamente este conceito de
justiça como equidade e os dois princípios que o compõem é neces-
sário ter subjacente que a própria ideia de cooperação por via con-
tratual, à altura em que os indivíduos estavam na posição original,
visa alcançar objectivos que os indivíduos não conseguiriam lo-
grar por si sós. Imediatamente esta formulação pode remeter para
o facto de existir um inevitável conflito de interesses no seio da
sociedade, que supera a identidade comum. Esse conflito de in-
teresses é caracterizado pela melhoria significativa que cada um
poderia alcançar em relação aos outros se os encargos e benefí-
cios fossem distribuídos de forma diferente. Note-se que dessa
forma a deliberação debaixo do véu de ignorância teria permitido
uma escolha heterónoma dos princípios da justiça. Bem vemos
que os homens não são anjos, e mesmo no modelo hipotético que
Rawls propõe esta é uma consideração a ter em conta, e que abor-
daremos adiante quando se considerar a racionalidade dos indiví-
duos. Significa isto dizer que a forma como os encargos e benefí-
cios são distribuídos não é indiferente aos agentes. Uma vez que
os indivíduos não ficam indiferentes ao modo como são distribuí-
dos os encargos e os benefícios na sociedade de que são parte, é
necessário avaliar as consequências que resultam desse processo
gerador de injustiça. Rawls faz aqui a ponte com o utilitarismo25

e avança dois problemas fundamentais, a saber: as tensões geradas
pelo compromisso e a questão da estabilidade e do respeito próprio.

24Idem, ibidem, p. 239.
25Cf. Idem, ibidem, pp. 43 e 44.

www.lusosofia.net
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12 Jorge Daniel Martins Mateus

As tensões geradas pelo compromisso estão intrinsecamente li-
gadas às “exigências psicológicas colocadas aos cidadãos”26 num
tipo de sociedade em que os interesses de uns são sacrificados em
função do acréscimo do bem-estar geral, resultando num gradual
desligamento do cidadão relativamente às instituições. Por sua vez,
uma sociedade justa, isto é, assente nos princípios da justiça atrás
enunciados, permite aos cidadãos reconhecer a justiça no funciona-
mento da estrutura básica da sociedade incentivando-os não só a
aceitar essas instituições, mas também a apoiá-las, o que resulta
numa maior estabilidade para a sociedade. Isto não se pode desli-
gar da questão do respeito próprio, que é o resultado de uma so-
ciedade justa onde se permite a cada um elaborar e seguir o seu
próprio plano de vida.

A promoção da liberdade e da justiça social na estrutura orga-
nizativa da sociedade depende do esforço que o Estado faz para
que estes dois princípios sejam garantidos, justificando-se assim
a necessidade de um órgão como o Estado. Portanto, o primeiro
princípio da justiça como equidade (da igualdade de liberdades)
é prioritário em relação ao segundo (o princípio da diferença e
da igualdade de oportunidades).27 A sociedade deve assegurar a
máxima liberdade para cada pessoa compatível com uma liber-
dade igual para todos os outros. Sem a liberdade assegurada, e
entendemo-lo aqui a todos os níveis, isto é, as liberdades básicas
dos cidadãos, sem as quais não o podemos considerar no pleno sen-
tido do termo, e sem uma certa diferença que admite uma parcela
de desigualdades económicas e sociais, aliada à garantia de igual-
dade de oportunidades, então facilmente se vê que não existe qual-
quer tipo de justiça social numa sociedade28. Este é o ponto áureo
da teoria de Rawls, e em que podemos observar a sua brilhante con-

26ROSAS, João Cardoso (2011) ob. cit., p. 41.
27Cf. RAWLS, (1971) ob. cit., p. 35.
28Como já pudemos observar, Rawls parte do paradigma das sociedades con-

temporâneas, ainda que estas também comportem problemas estruturantes ine-
rentes à sua natureza, e derivados da daqueles que as constituem.

www.lusosofia.net
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John Rawls: um novo paradigma de ordenação política? 13

cepção de um sistema capaz de articular e compatibilizar os traços
da tradição liberal e da tradição igualitarista num modelo arquitec-
tónico que permite a heterogeneidade e o pluralismo. Esta terceira
via que Rawls explora, a via do liberalismo social, abrirá caminho,
em resultado da metodologia utilizada no processo contratual, a
uma concepção de justiça equitativa mas também ergonómica, ou
seja, que enquadra o indivíduo dentro de um sistema bem orde-
nado. Note-se que as desigualdades existentes, ou o princípio da
diferença, têm o objectivo de servir os menos favorecidos, sendo
que “não há injustiça no facto de alguns conseguirem benefícios
maiores que outros”29, contudo daqui tem de resultar um certo
bem-estar para a vida dos que se situam numa condição social de
inferioridade no que respeita à distribuição de benefícios. Este ar-
gumento rapidamente levanta a questão da discriminação positiva,
da sua justificação e da cooperação da sociedade no sentido de a
tentar promover, já que ela parece ser necessária para o estímulo
ao desenvolvimento, desde que a diferença entre os mais favoreci-
dos e, por oposição, os menos favorecidos, reverta a favor destes,
e não daqueles. Mas neste ponto levantam-se outras questões de
ordem moral, nomeadamente o facto de Rawls entender que é legí-
timo “querer corrigir a lotaria social”30. Ora, a justificação é pre-
cisamente a de que “os indivíduos não são moralmente respon-
sáveis pelas circunstâncias sociais do seu nascimento”31, o que
torna legítimo que a estrutura básica da sociedade esteja preparada
para permitir aos menos favorecidos no respeitante aos bens sociais
naturais uma efectiva igualdade de oportunidades de forma a não
incentivar a discriminação.

29Cf. Idem, ibidem, p. 35. De resto, Nozick afirmará o mesmo, como um
dos pressupostos da sua teoria da titularidade, ressalvando sempre o facto de a
injustiça não existir nesse processo de enriquecimento desde que o mesmo não
tenha violado os direitos de outro indivíduo, ou que tenha existido qualquer tipo
de injustiça cometida ao longo do processo.

30ROSAS, João Cardoso (2011) ob. cit., p. 31.
31Idem, ibidem, p. 32.

www.lusosofia.net
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14 Jorge Daniel Martins Mateus

É, por isso, digno de salientar o princípio da igualdade de opor-
tunidades, na medida em que erradica diferenças inerentes à na-
tureza fisiológica do homem, bem como da sua condição social,
da sua ideologia, ou dando primazia à sua competência e apetên-
cia no desempenho de determinadas funções no seio da sociedade.
Como é claro, e estabelecendo uma breve analogia com outro au-
tor contratualista, Rawls discorda de Locke, pois a legitimação do
poder político que este preconiza não conta necessariamente com
o acordo da totalidade dos indivíduos da sociedade32.

Importa considerar que a organização da estrutura social se
deve iniciar depois do processo descrito anteriormente ter tido lu-
gar, nomeadamente escolhendo uma constituição e um sistema de
produção de leis33 em conformidade com aquilo que é mais justo
para a sociedade. Os passos que Rawls enuncia obedecem a uma
ordem, e o processo tem de ser o de uma saída gradual da posição
original. Isto implica então quatro etapas fundamentais. A primeira
etapa corresponde precisamente à posição original e escolha dos
princípios da justiça. A segunda etapa, em que o véu de ignorân-
cia é parcialmente levantado, permitindo uma compreensão mais
particularizada das circunstâncias reais, corresponde à convenção
constitucional34. A terceira etapa é a etapa legislativa. Temos de
entender o legislador como não tendo “informações detalhadas so-
bre si próprio”35 e as leis que produz como estando ajustadas tanto
aos princípios da justiça como aos limites estipulados pela Consti-
tuição, e claro, o véu de ignorância é levantado novamente, mas
não de forma completa36. Por fim, a quarta e última etapa é a que
diz respeito à aplicação de todo o sistema de regras até aqui elabo-

32Cf. QUEIRÓZ, ob. cit., p. 26.
33Cf. RAWLS, (1971) ob. cit., p. 34.
34Cf. Idem, ibidem, p. 164.
35Idem, ibidem, p. 166.
36Chamamos a atenção para a particularidade de os factos gerais respeitantes

à sociedade serem dados a conhecer ao legislador, porém, não lhe é facultado
qualquer detalhe relativo à sua própria condição.
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John Rawls: um novo paradigma de ordenação política? 15

rado à estrutura básica da sociedade, ela que é o objecto da justiça.
Isto implica a aplicação da justiça a casos concretos por parte da
estrutura institucional da sociedade, englobando a administração
pública, os magistrados e os próprios cidadãos. Estamos perante
um momento que já não é puramente teórico e em que o véu de
ignorância já não existe, nem deve existir37.

Visto isto, e como forma de minorar as diferenças resultantes da
repartição dos encargos e benefícios, são necessários critérios váli-
dos para a atribuição de direitos e deveres quanto às instituições
sociais, em conformidade com o princípio da diferença e da igual-
dade de oportunidades. É preciso recordar que as instituições e as
leis são os mecanismos que têm como função garantir a justa dis-
tribuição dos encargos e benefícios, garantindo a coesão relacional
com os dois princípios da justiça como equidade. Como é percep-
tível, em qualquer sociedade, e Rawls chama a nossa atenção para
o exemplo das nossas sociedades em particular, (entenda-se, so-
ciedades democráticas liberais), levanta-se o problema da possível
má organização das mesmas, sendo que a sua ineficiência opera
também ao nível da justiça na distribuição de encargos e benefí-
cios. O que os indivíduos consideram como justo ou injusto, na
maior parte das vezes, torna-se alvo de disputa na sociedade. Como
tal, as instituições devem ser reformuladas ou abolidas, ainda que
eficazes e bem concebidas, se não forem justas no seu alcance fi-
nal38.

O conceito de justiça a que se pretende chegar ultrapassa, as-
sim, questões como meros direitos que, por si mesmos, são ine-
rentes ao conceito de cidadania nas sociedades contemporâneas de
matriz liberal e democrática. Esses direitos essenciais já nos estão
assegurados pela instituição que é o Estado. Mas não é por acaso
que isto acontece. Temos aqui de ter em conta a importância do
consenso constitucional que permite assegurar essas mesmas liber-

37Cf. ROSAS, João Cardoso (2011) ob. cit., p. 43.
38Cf. RAWLS, (1971) ob. cit., p. 27.
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16 Jorge Daniel Martins Mateus

dades básicas39. O conceito de justiça que, por sua vez, resulta da
noção transversal de bem que todos os indivíduos possuem, e que
está intimamente ligado à ideia de racionalidade, tem um carác-
ter intuitivo, muito ponderado antes de ser formalizado, o que já
deixa perceber uma clara preocupação ética que será fundamental
ao conceito de justiça.

Uma outra questão a ter em conta quanto à teoria da justiça que
está em análise é a que se prende com o individualismo moral que
esta doutrina comporta. É bem patente na obra de Rawls que o
individualismo moral é uma característica a preservar, que parece
vislumbrar-se desde logo no acto da escolha, na posição original,
que é individual. É que contrariamente às teorias comunitárias,
Rawls considera que as instituições da sociedade deverão aten-
der às necessidades puramente individuais dos cidadãos, em detri-
mento de reivindicações que ultrapassam o carácter individual e se
alargam, no seu conjunto, a grupos organizados de indivíduos40.
Afinal, como já foi analisado, numa sociedade existem conflitos
de interesses, e existem essencialmente devido a este carácter in-
dividualista em que cada indivíduo tem o seu interesse particular e
o pretende elevar acima dos interesses de terceiros. Ainda assim,
como será analisado mais adiante, o eu numénico que se encontra
na posição original representa uma colectividade, e o que ele aceita
é igual ao que aceitaria o colectivo.

A escolha da estrutura organizativa da sociedade, que será res-
ponsável pela boa aplicação da justiça, permite aos indivíduos fun-
darem a estrutura desejada por cada um, e que coloca todos os que

39Seria interessante abordar o ponto de vista de Rawls, que nos parece obede-
cer a uma teleologia alimentada por um optimismo profundo, que se prende com
o facto de as sociedades avançarem no sentido de existir uma evolução moral ao
ponto de suprimirem a desigualdade de oportunidades e a falta de liberdade. O
primeiro passo é precisamente a existência de um consenso constitucional, que
foi o decisivo no passado para alcançar direitos básicos nas sociedades e é prova
dessa mesma evolução moral.

40Cf. Idem, ibidem, p. 405.
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John Rawls: um novo paradigma de ordenação política? 17

participam no processo da escolha numa relação idêntica perante
a lei, que é resultado dessa mesma escolha. Note-se que as partes
presentes na posição original, e envolvidas na eleição da estrutura
básica da sociedade, representam todos os membros de uma deter-
minada geração, marcados pela profunda racionalidade, a fim de
atingirem os fins (organização justa da sociedade) para os quais se
reuniram. Porém, há que ter em atenção o papel de cada uma das
gerações que se sucedem. Poderíamos ser levados a pensar que
o sistema até aqui descrito não fosse válido para as gerações que
não estiveram envolvidas na sua edificação, contudo não é assim.
Rawls considera que “cada geração deve não apenas salvaguardar
os ganhos de cultura e civilização e manter intactas as instituições
justas [. . . ] mas também pôr de lado uma quantidade adequada
de capital acumulado efectivo”41, originando assim a necessidade
de um pacto inter-geracional que mantenha a sustentabilidade da
sociedade e os padrões de bem-estar efectivo42.

O acordo, ou contrato, é efectivo se for unânime, sendo a sua
aplicação marcadamente perpétua, não se restringindo apenas a um
período limitado de tempo; isto justifica-se porque os princípios
escolhidos pelas partes não levam em linha de conta os seus inte-
resses meramente quotidianos e particulares, tal como também não
são arbitrários, são sim fruto do acordo onde imperou a tal noção
de bem que está acima de interesses exíguos e mundanos. Logo, é
claro que a subordinação a este modelo resultante do acordo unâ-
nime das partes deve também ser completa e total, uma vez que se
assim não fosse a sociedade seria inundada por um egoísmo pro-
fundo, resultado do conflito de interesses desregulado, não obstante
os casos em que é legítimo desobedecer à lei. Tal estado de coisas
remeteria imediatamente para um ambiente caracteristicamente in-
justo e desordenado, onde reinaria a injustiça na distribuição dos

41Idem, ibidem, p. 228.
42Convém salientar que o princípio da diferença não é aplicável à questão da

justiça entre gerações.
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18 Jorge Daniel Martins Mateus

encargos e benefícios e onde as instituições aplicariam a justiça ar-
bitrariamente, não vislumbrando qualquer fim que permitisse nive-
lar a sociedade de forma coesa. Mais uma vez, e como adiante será
explanado, uma tal sociedade não representaria um reino de fins,
nem de seres autónomos, seria sim semelhante ao próprio estado
de Natureza43 de feição hobbesiana, em que se reproduziriam na
vivência social profundas diferenças entre os cidadãos, nomeada-
mente ao nível mais básico. Seriam estabelecidas diferenças ar-
bitrárias no que respeita à questão do género, raça, ideologia, re-
ligião, etc., não deixando espaço algum à boa relação entre indi-
víduos e vivência salutar no espaço onde se materializa a cidada-
nia. Mas não esqueçamos que se parte do pressuposto de que “a
sociedade em questão é quase justa”44 e que podem surgir situa-
ções em que o indivíduo pode desobedecer à lei invocando uma
objecção de consciência.

Os dois princípios da justiça como equidade foram escolhi-
dos mediante a estratégia conhecida como maximin, ou seja, as
várias alternativas aos dois princípios são ordenadas lexicalmente
em função dos seus piores resultados, adoptando-se depois a al-
ternativa cujo resultado é superior ao pior resultado anterior45. A
justiça como equidade oferece a melhor das alternativas, sendo
que Rawls pretende conferir uma claríssima prioridade ao justo so-
bre o bem, procurando oferecer uma teoria da justiça nitidamente
deontológica, e não teleológica, como o utilitarismo, por exem-
plo. Garantidas as liberdades mais fundamentais ao universo de
indivíduos, a igualdade de oportunidades e uma distribuição de
benefícios que promove a discriminação positiva, a justiça como
equidade encontra vantagens consideráveis sob outras propostas
que visam uma sociedade mais justa46.

43Cf. Idem, pp. 127 e 128.
44Idem, ibidem, p. 295.
45Cf. Idem, ibidem, p. 84.
46Pode tomar-se como exemplo a proposta Utilitarista, de carácter marcada-

mente teleológico, onde o justo depende inevitavelmente daquilo que é bom.

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i
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A base de apoio à justiça como equidade alarga-se considera-
velmente uma vez que cultiva o bem a todos os níveis da sociedade,
e todos sabem que da cooperação resulta um conceito de justiça
que promove a própria individualidade, além de promover também
uma aproximação de todos os indivíduos da sociedade em torno de
objectivos comuns47. Esta é a marca decisiva da contribuição de
Rawls no plano de uma teoria da justiça que organize a sociedade
de acordo com o paradigma liberal social. Distribuídos os bens
sociais primários equitativamente, que são os bens subjacentes aos
dois princípios da justiça como equidade (liberdades básicas, igual-
dade de oportunidades), há ainda a ter em conta o benefício que os
indivíduos retiram deste modelo para si próprios. Referimo-nos
ao auto-respeito, que é o último dos bens essenciais primários, e é
condição estruturante para uma vivência salutar em comunidade, e
numa sociedade que se pretende um reino dos fins.

Finalmente, uma vez analisadas as questões prévias que se re-
ferem à etapa contratual propriamente dita, Rawls propõe-se ex-
plicar a real aplicação dos dois princípios da justiça através da
acção das instituições sociais, como atrás foi referido. Ora, a fim
de sintetizar o que foi dito, e o processo que nos trouxe até este
ponto, é útil ter em conta a descrição das etapas que medeiam a es-
colha dos princípios e a sua aplicação. Primeiro, a escolha dos dois
princípios da justiça como equidade nas condições atrás referidas,
sabendo que o primeiro tem prioridade sobre o segundo, e sendo
que dentro do último a sua segunda premissa (igualdade de opor-
tunidades) é prioritária sobre a primeira (maior benefício para os
mais desfavorecidos). Segundo, e também já mencionado, a es-
colha de uma Constituição e de um sistema de produção de leis.
Por fim, saber se a aplicação da justiça por parte das instituições
reflecte verdadeira justiça na sociedade. É este último ponto o ver-
dadeiro reflexo da justiça social, enquadrada no liberalismo social.
A partir deste ponto em que o véu de ignorância já não existe e que

47Cf. Idem, ibidem, p. 177.
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20 Jorge Daniel Martins Mateus

se vive numa sociedade livre e aberta podemos tratar a questão da
justiça social na sua vertente mais palpável, regida de acordo com
as regras resultantes do contrato social. A distribuição da riqueza
e a igualdade de oportunidades devem ser asseguradas numa base
justa, e para tal é necessário que a organização económica da so-
ciedade garanta condições vantajosas.

A exequibilidade deste tipo de estrutura social, sustentada por
uma Constituição justa e por leis igualmente justas num Estado de
Direito, não garante uma sociedade perfeita na sua forma de fun-
cionamento. Os indivíduos trabalham constantemente para melho-
rarem um sistema que eles próprios escolheram. Todavia, a própria
estratégia utilizada, designada maximin, já atesta que um resultado
melhor é possível. É então que Rawls, depois de explicar a sua teo-
ria, argumenta a favor da sua moralidade pelo simples facto de ela
mesma ser um reflexo daquilo que o Homem é. O autor “pretende
demonstrar que a sua sociedade justa é também uma sociedade
boa: a justiça e a bondade são congruentes”48.

Uma última nota é necessária para referir o conceito de razão
pública aplicado ao domínio da política, ou seja, ao poder coer-
civo do Estado e da lei. Distingue-se precisamente do poder da
sociedade civil por operar apenas na esfera política49, quer ao nível
das instâncias deliberativas, quer ao nível da actuação dos cidadãos
directamente no domínio da decisão política, ao nível de uma elei-
ção, por exemplo. O elemento característico da razão pública, e
sua virtude intrínseca, reside no facto de tender também ela para
o despojamento dos interesses particulares. É essa neutralidade
axiológica que lhe permite ser aceite transversal e universalmente
pela comunidade quando questões essencialmente políticas impli-
cam decisões que todos têm de votar. Parece-nos importante referir
a razão pública por duas ordens de razões. Primeiro, porque ela
constitui um elemento de discussão que nos reporta de imediato

48KUKATHAS, Chandran e PETTIT, Philip, (1990) ob. cit., p. 71.
49Cf. ROSAS, João Cardoso (2011) ob. cit., p. 43.
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para a posição original e para o posicionamento do eu numénico na
escolha de princípios universalizáveis tendentes para a autonomia.
Segundo, porque nos parece um elemento de importância prima-
cial no que à ordenação da sociedade diz respeito, isto é, enquanto
elemento fundacional de uma cidadania pró-activa e consciente,
rumo à construção e preservação do bem-comum. Afigura-se em
Rawls a construção de um modelo de justiça social que pode ser
considerado revolucionário quando entendido como ruptura com
os paradigmas vigentes fundamentados pelas correntes liberais e
igualitárias. A alternativa de Rawls, ao deixar de lado os vícios
que deformam essas duas correntes, pretende aliar ambas as con-
cepções e extrair delas princípios de justiça adequados a determi-
nados modelos de sociedades, neste caso, as democracias liberais
e constitucionais.

II

“A realização do soberano bem no mundo é o ob-
jecto necessário de uma vontade determinável pela lei
moral”50.

A Filosofia Política de Rawls, e a sua teoria da justiça como equidade,
não pode ser entendida como alheada da revolução copernicana
que a Modernidade produz neste campo. De resto, ela assenta
numa concepção racional universalista da justiça, seguindo a per-
spectiva deontológica kantiana, assumindo, porém, algumas es-
pecificidades, nomeadamente ao nível da universalidade. É fácil

50KANT, Immanuel, Crítica da Razão Prática, A 219. – Para toda e qualquer
referência a este texto de Kant utiliza-se a seguinte edição: KANT, Immanuel
(2011) Crítica da Razão Prática. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70.
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estabelecer uma ligação imediata entre Rawls e Kant neste sen-
tido, ou seja, se os juízos morais da acção humana não têm como
justificação a obtenção de bons resultados ou a sua utilidade, mas
sim uma avaliação das acções do homem em função do seu princí-
pio implícito, e independentemente dos seus efeitos, temos uma
ética formal, ou uma ética do dever. Podemos identificar também a
aproximação à primeira formulação do imperativo categórico para
atestar o seu carácter formal e universal. A primeira formulação
do imperativo categórico, lei fundamental da razão pura prática,
determina o seguinte: “age de tal modo que a máxima da tua
vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de
uma legislação universal”51. É devido a essa universalidade que
se considera o agir como baseado no puro dever e constituindo-
se numa ética pura que não dita conteúdos mas normas formais.
Deste modo, estamos perante uma ética autónoma, uma vez que o
imperativo não pode ser exterior à própria vontade, nem se deixar
contaminar por motivos exógenos. Esta ética própria do homem
não observa a interesses particulares, mas sim universais e despo-
jados de particularismos. A autonomia do agir é também um reco-
nhecimento de direitos universais como a liberdade de expressão, a
liberdade de escolha, o direito à privacidade ou a liberdade de cons-
ciência, sendo claro que o homem é entendido como fim e nunca
como meio52.

A herança kantiana é de uma importância indiscutível ao longo
de todo o trabalho de Rawls operando no sentido de dotar a teo-
ria da justiça de uma estrutura universal que é coincidente ao reino
dos fins, que será abordado adiante. Primeiro, parece-nos relevante
referir a perspectiva de Rawls relativamente ao papel da Filosofia
Política na orientação e reconciliação de cada indivíduo com a so-
ciedade em que se move, da mesma forma que permite uma ar-

51Idem, ibidem, A 54.
52Cf. RAWLS, John (2003) Lectures On The History Of Moral Philosophy.

2a Edição, Cambridge: Harvard University Press, p. 312.
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ticulação entre o ideal e o real. O autor considera que a Filosofia
Política tem quatro funções determinantes, a saber: uma função
prática que reflecte divisões sociais sobre como entender a liber-
dade, uma função de orientação, que determina os fins a prosseguir
e o papel dos cidadãos nesse objectivo, uma função de reconci-
liação que medeia a relação entre cidadãos e instituições e, final-
mente, uma função no sentido de formular uma visão do que seria
uma sociedade justa e ideal no plano do exequível53.

É evidente, e isso foi demonstrado ao longo do trabalho até aqui
desenvolvido, que se torna difícil entender o pensamento de Rawls
sem recuar à tradição contratualista da Modernidade, ainda que o
contratualismo rawlsiano assuma algumas especificidades concre-
tas. Entre elas encontramos o facto de não existir um acordo ex-
plícito entre os cidadãos, nem implícito nem tácito, pelo que o neo-
contratualismo de Rawls é meramente contrafactual. Além disso,
o contrato aqui levado a cabo aproxima-se mais da concepção loc-
kiana do que da concepção hobbesiana, na qual o contrato se funda-
menta na prudente racionalidade dos indivíduos em que a moral é
produto do cálculo e se contratualiza com base no interesse próprio
dos agentes racionais. O facto é que “na tradição lockiana, de que
faz parte Rawls, a moralidade já está ínsita nas ideias do indi-
víduo – ou cidadão, no caso de Rawls – e de sociedade de que se
parte”54, não sendo apenas um subproduto da racionalidade instru-
mental, como na tradição hobbesiana. Mas se é impossível separar
a teoria contratualista de Rawls da tradição contratualista clássica,
mais difícil se afigura separar a teoria contratualista de Rawls do
pensamento kantiano, nomeadamente no que toca ao plano trans-
cendental. Isto exige, em primeiro lugar, que se clarifique o sentido
de transcendental em Kant. Ora, se antes de Kant e da sua Crítica
da Razão Pura, o termo transcendental assumia um significado de-

53Cf. BARRACHO, Carlos (2011) Temas e Ideias em Ciência Política. Lis-
boa: Clássica Editora, p. 116.

54ROSAS, João Cardoso (2011) ob. cit., pp. 34 e 35.
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terminante para entender e determinar o supra-sensível e o divino,
assim como a sua relação essencial ao transcendente ou metafísico,
com Kant o termo assumirá um significado algo diferente.

Com Kant, o termo transcendental sofre uma relevante mutação
quanto ao seu sentido, ainda que conserve uma certa conotação
com a acepção primitiva. A investigação de Kant parte da pro-
blemática colocada quanto à possibilidade de considerar a metafí-
sica enquanto ciência. Na verdade, Kant considera fundamental
investigar os modos de actuar das nossas faculdades cognoscíveis
e determinar como elas se apoiam na estrutura básica do indiví-
duo numa etapa anterior a toda experiência, ou seja, a priori. A
definição kantiana que clarifica o significado da filosofia transcen-
dental opera em dois sentidos: primeiro, o facto de ser a razão pura
a faculdade “que contém os princípios para conhecer algo absolu-
tamente a priori”55, e segundo, o facto de se chamar “transcenden-
tal a todo conhecimento que em geral se ocupa menos dos objectos,
que do nosso modo de os conhecer, na medida em que este deve ser
possível a priori”. Podemos então entender como transcendentais
as condições do conhecimento fundadas no próprio indivíduo e que
sejam anteriores a toda experiência empírica, decorrendo daqui a
imaginação transcendental. A investigação transcendental em Kant
leva-nos a compreender que os objectos só podem ser conhecidos
através das formas apriorísticas. O conceito kantiano de transcen-
dental é fundamentado por dois critérios a ter em consideração:
o primeiro é o facto de Kant considerar o transcendental como
condição de possibilidade da coisa, ou seja, enquanto conceito a
priori ou categoria; em segundo lugar, por considerar a coisa, cuja
condição é o transcendental, enquanto fenómeno, e não como coisa
em si. Todavia, Kant entende que o transcendental não se identifica

55KANT, Immanuel, Crítica da Razão Pura, B 24. – Para toda e qualquer
referência a este texto de Kant utiliza-se a seguinte edição: KANT, Immanuel
(1989) Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre
Morujão. 2a. Ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
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com as condições a priori do conhecimento humano e seus objec-
tos, os designados fenómenos, mas sim com o conhecimento dessas
condições a priori. O transcendental é o conhecimento que cuida
do nosso modo de conhecer os objectos e que é possível a priori,
constituindo não o que está além da experiência, mas sim o que an-
tecede a experiência. A doutrina do idealismo transcendental, que
tem como empiricamente reais à sensibilidade, mas transcenden-
talmente ideais, os conceitos de espaço e tempo56, é uma forma de
permitir o entendimento humano da realidade concreta. Isto coloca
o Homem como o verdadeiro legislador da realidade, ou seja, sem
as formas universais de espaço e tempo, nada seria dado a conhe-
cer ao Homem. É esta revolução copernicana que Kant leva a
cabo, isto é, todo o entendimento parte do indivíduo, e não dos
objectos, sendo que as formas universais organizam a realidade.
É exemplo disso a argumentação kantiana da existência de Deus,
que a par da liberdade e da alma é um dos postulados da razão,
das suas condições de possibilidade, do conceito de ser supremo
que satisfaz, a priori, “todas as questões que se podem pôr quanto
às determinações internas de uma coisa”57, apesar de a ideia de
Deus não ser meramente reguladora e imanente, já que o mundo é
uma soma de fenómenos, e que para todos esses fenómenos existe
um fundamento transcendental58. Portanto, é correcto afirmar que
todo o conhecimento objectivo depende de condições a priori que
só podem estar no sujeito que conhece.

Mas como é que esta exposição do plano transcendental se
plasma no pensamento rawlsiano, e como se manifesta em todo o
processo contratualista que Rawls leva a cabo para discernir quais
os princípios da justiça como equidade?

56Cf. WARD, Keith (1972) The Development of Kant’s View of Ethics. Ox-
ford: Blackwell, p. 44.

57KANT, Immanuel, Crítica da Razão Pura, B 639.
58Cf. KANT, Immanuel, Crítica da Razão Pura, B 696.
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Ora, se Kant apresenta um sistema fundamentado pelo idea-
lismo transcendental, que designamos por construtivismo moral59,
Rawls, ainda que seu herdeiro declarado60, assume uma concepção
muito própria, um construtivismo político que “parte de uma base
política empírica”61. Assim, para compreender como Rawls tra-
balha a partir do modelo kantiano, parece-nos ser necessário dis-
cernir entre, por um lado, o construtivismo moral, por outro, o
construtivismo político. Se Kant parte dos imperativos categóri-
cos para justificar uma lei moral universal62, Rawls parte de uma
base diferente, tomando as instituições da estrutura básica das so-
ciedades contemporâneas como ponto de partida para conceber as
relações entre indivíduos. Neste sentido, não podemos esquecer as
noções de cooperação social e de cidadãos racionais e razoáveis,
ou seja, livres e iguais, respectivamente. Deste modo, Rawls justi-
fica o seu construtivismo político, mas operando já numa base em
que a justiça é apresentada enquanto perspectiva independente e
aplicada a um objecto específico a que se deve restringir, isto é, a
estrutura básica que é característica das democracias assentes na
tradição liberal e constitucional.

Chegados a este ponto, há que considerar algumas questões
pertinentes. Rawls admite que os princípios da justiça resultam
de um consenso a que é possível chegar por via contratual, sob
as condições atrás especificadas, todavia, esse contrato apenas nos
permite formular aquilo que é justo, constituindo um procedimento
heurístico que não pode ser considerado de aplicação universal,

59Cf. RAWLS, John (2003) ob. cit., p. 239.
60Não obstante, o pensamento rawlsiano pode ser enquadrado em três fases,

sendo que numa segunda fase, no final da década de 1980, Rawls concebe a
sua obra mais como um empreendimento político do que moral, e nesse sentido
afasta-se das concepções kantianas relativas a princípios universais de justiça,
optando por justificar os princípios de justiça como decorrentes da tradição li-
beral e democrática contemporânea.

61ROSAS, João Cardoso (2011) ob. cit., p. 52.
62Cf. RAWLS, John (2003) ob. cit., p. 240.
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mas sim particular. Ainda assim, Rawls, à semelhança de Kant,
tenciona justificar os princípios morais, contudo, apenas enquadra-
dos num registo sociocultural específico e particular, não univer-
sal e dependente de qualquer concepção específica da natureza hu-
mana63. Este é o ponto determinante para entender a separação
visceral entre o construtivismo moral kantiano e o construtivismo
político rawlsiano. No fundo, Rawls entende que só é possível
fornecer uma concepção de justiça tendo em conta a noção que os
indivíduos têm de si próprios, voltando assim à noção de cidadão e
sua íntima relação com a sociedade, para daqui deduzir uma con-
cepção de justiça que parece assentar no reconhecimento. Podemos
então afirmar que a questão da natureza humana não é determinante
na construção do modelo teórico de Rawls nem na necessidade de
instituições que moderem os apetites humanos. Podemos antes
“dizer que a espécie humana tem uma natureza moral”64 que é
mais determinante na busca dos princípios da justiça. A perspicácia
de Rawls está no facto de fundamentar a necessidade de uma con-
cepção de justiça na condição do Homem enquanto pessoa moral,
optando por se afastar da universalidade kantiana ao fazer variar
essa condição consoante a tradição moral em que o indivíduo se
insere.

Importa ainda considerar a posição original enquanto disposi-
tivo heurístico que opera no sentido de, em primeiro lugar, extrair
os princípios da justiça que serão adequados a uma sociedade bem
ordenada e, em segundo lugar, permitindo que o véu de ignorân-
cia garanta a racionalidade ao longo do processo. Este é um ponto
crucial em que novamente o pensamento rawlsiano se aproximam
do de Kant. Rawls percebe que Kant vislumbra a acção pessoal
enquanto autónoma na medida em que os princípios que regem
essa acção se enquadram na natureza do indivíduo “enquanto ser

63Cf. KUKATHAS, Chandran e PETTIT, Philip (1990) ob. cit., pp. 148 e
149.

64RAWLS, John (1971) ob. cit., p. 436.
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racional livre e igual”65. Isto elimina a possibilidade de o indiví-
duo agir com vista a maximizar os seus ganhos pessoais, ou seja, a
agir de forma heterónoma. Ao invés disso, “uma acção realizada
por dever deve eliminar totalmente a influência da inclinação”66, o
que significa dizer que a lei moral e o sentimento de respeito são os
fundamentos da boa vontade, constituindo um fim em si mesma. É
neste sentido que a moralidade e a humanidade têm dignidade, e é
por elas “que é possível ser membro legislador do reino dos fins”67.
Ora, não é isto o que se pretende ao introduzir o véu de ignorân-
cia na posição original? Uma vez eliminada a possibilidade de
escolher os princípios da justiça de forma heterónoma, “as partes
efectuam a sua escolha conjuntamente, como pessoas racionais
livres e iguais que conhecem apenas as circunstâncias que origi-
nam a necessidade dos princípios da justiça”68. Agindo de acordo
com os princípios da justiça, os indivíduos apenas demonstram a
sua natureza enquanto seres livres e iguais, isto é, autónomos. O
próprio Rawls reconhece que os princípios da justiça constituem
eles próprios imperativos categóricos, no mesmo sentido em que
Kant os concebe69. Na posição original, as partes, enquanto eu
numénico, dispõem de liberdade para escolher os princípios da
justiça que desejam, vertendo assim o seu desejo de se expres-
sarem como partes racionais e iguais no domínio do inteligível.
Isto traduz-se numa escolha que permite ordenar a sociedade no
sentido da cooperação e da existência digna enquanto cidadãos.
Desta forma, estamos perante os princípios que definem a lei moral
na sociedade, que são os princípios da justiça aplicados à estrutura

65Idem, ibidem, p. 204.
66KANT, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, BA 15. –

Para toda e qualquer referência a este texto de Kant utiliza-se a seguinte edição:
KANT, Immanuel (2011) Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad.
Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70.

67KANT, Immanuel, Fundamentação da Metafísica dos Costumes , BA 77.
68RAWLS, John (1971) ob. cit., p. 204.
69Cf. Idem, ibidem, p. 204.
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básica da sociedade e que se concretizam nas instituições. Pode-
mos concluir esta ideia recuperando a argumentação de Rawls a-
cerca do modo de agir como Kant o entende. Vejamos,

“o agir de modo injusto é agir por uma forma que não
expressa a nossa natureza como ser humano racional
livre e igual. Tais acções, assim, atingem o nosso res-
peito próprio, o nosso sentido do próprio valor e o
resultado desta perda é a vergonha”70.

É nesta óptica que a posição original deve ser compreendida,
isto é, enquanto representação quer da concepção kantiana de au-
tonomia, quer do procedimento do imperativo categórico. A apli-
cação prática dos princípios da justiça não deixam de lado o facto
de o eu numénico compreender que os princípios devem ser univer-
sais, de aplicabilidade a um colectivo, e que são as regras da vida
humana que determinam a sua aplicabilidade no mudo fenoménico.
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