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RESUMO 

 

Este trabalho investiga a função atribuída ao direito pelas teorias da justiça elaboradas 
por John Rawls e Amartya Sen. O ponto de partida é a obra seminal de Rawls, “Uma 
Teoria da Justiça”. Embora Sen não tenha, em razão de divergências metodológicas,  
aderido completamente e continuado a obra de Rawls, há declarada concordância em 
relação à prioridade da liberdade. O trabalho explora os princípios da liberdade e da 
igualdade sob a ótica dos autores – o procedimento de escolha indicado por Rawls, 
as críticas de Sen a esse formato e também à definição de bens primários como 
alternativa para resolução do problema da questão distributiva. São também 
apresentadas as diferentes perspectivas teóricas de cada filósofo, ambos filiados à 
forma política de justiça: a opção de Rawls por um contratualismo renovado, a adoção 
por Sen do método comparativo inspirado em Adam Smith e a influência da teoria da 
escolha social no pensamento de Sen. Quanto ao direito, sua função refere-se à 
proteção e efetivação das liberdades básicas. Para tanto, os autores definem que o 
modelo de justiça apenas se coaduna com as democracias, sobretudo as que se 
pautam pelo primado das normas constitucionais. Finalmente, são analisados 
aspectos específicos da visão do direito dos dois filósofos, mas compatíveis entre si, 
como a relação entre o estado de direito e a justiça formal, e a importância dos direitos 
humanos para realização da justiça. 
 
Palavras-chave: Justiça. Liberdade. Igualdade. Democracia. Direito. Direitos 
humanos. 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation investigates the role attributed to law by the theories of justice 

developed by John Rawls and Amartya Sen. The starting point is Rawls' seminal work 

“A Theory of Justice”. Although Sen did not fully adhere to and continue the work of 

Rawls, due to methodological differences, there is declared agreement regarding the 

priority of freedom. The work thus explores the principles of freedom and equality from 

the perspective of both authors - the choice procedure indicated by Rawls, Sen's 

criticisms of this format and also the definition of primary goods as an alternative to 

solving the problem of the distributive issue. The different theoretical perspectives of 

each philosopher are also presented, both affiliated to the political form of justice: 

Rawls' option for renewed contractualism, Sen's adoption of the comparative method 

inspired by Adam Smith and the influence of social choice theory on Sen's thinking. As 

for the law, its function refers to the protection and enforcement of basic freedoms. 

Therefore, the authors define that the justice model is only compatible with 

democracies, especially those that are guided by the primacy of constitutional norms. 

Finally, specific aspects of the two philosophers' view of law, but compatible with each 

other, are analyzed, such as the relationship between the rule of law and formal justice, 

and the importance of human rights for the realization of justice. 

 

Keywords: Justice. Liberty. Equality. Democracy. Law. Human rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto deste trabalho é identificar qual a função do direito nas teorias da 

justiça dos autores contemporâneos John Rawls e Amartya Sen. A apuração sobre 

qual o papel do direito na justiça é necessária em razão do afastamento do direito da 

filosofia, decorrente do movimento que se intensificou no final do século XIX com o 

positivismo jurídico e sua tentativa de conferir ao direito uma rígida autonomia 

científica. Essa busca por autonomia e pureza de seu objeto separou em demasia o 

estudo jurídico de outras disciplinas das ciências sociais e humanas, com perda 

significativa de seu principal referencial teórico: a filosofia. 

Parte-se, entretanto, de premissa diversa: o direito e o Estado devem 

perseguir originariamente a justiça. Do contrário, como afirma Otfried Höffe, não se 

sustentaria a recusa inegociável à opressão, exploração e arbitrariedade (HÖFFE, 

2006, p. 14). 

John Rawls e Amartya Sen foram os autores escolhidos para a análise da 

justiça, devido, em primeiro lugar, a sua concordância quanto à centralidade e 

preponderância da liberdade nas questões da justiça, apesar de adotarem modelos 

teóricos distintos. Em segundo lugar, tem-se que os teóricos dialogaram publicamente 

a respeito das proposições sobre a justiça, com comentários recíprocos acerca dos 

argumentos de um e do outro. 

O diálogo entre os autores resultou principalmente das críticas feitas por Sen 

às ideias que Rawls apresentou em “Uma teoria da justiça”, publicado originalmente 

em 1971. Inclusive, os dois autores foram contemporâneos na Universidade de 

Harvard, onde estabeleceram a aproximação inicial como professores, ainda no final 

da década de 1960, e apresentaram seminários em conjunto. Em seguida, a edição 

da obra de Rawls trouxe à discussão pública o aprofundamento e a sistematização de 

seu pensamento sobre a justiça, consolidado como um livro marcante da filosofia 

política do século XX. 

A dissertação divide-se em três capítulos. O primeiro se concentra na teoria 

de Rawls sobre a justiça e o segundo é dedicado às ideias de Sen e suas críticas a 

Rawls. Por fim, o terceiro capítulo aborda o papel atribuído ao direito pelas visões de 

justiça de Rawls e Sen. 

O capítulo inicial destaca que Rawls insere-se no grupo de autores 

denominados contratualistas, apegado à necessidade de construção de um acordo 
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entre pessoas livres e iguais, e que define os princípios que orientarão a construção 

das instituições sociais. Uma marca basilar de seus trabalhos, o contratualismo foi 

inspirado em autores modernos, mas sem incorporar todas as características da teoria 

do contrato social desenvolvida nos séculos anteriores. 

Em sua obra, desenvolveu a situação hipotética da posição original, um 

artefato procedimental em que os princípios da justiça são definidos por partes 

desinteressadas e sem informações sobre vantagens e desvantagens que cada 

pessoa teria no mundo real, o que consubstancia, em breve síntese, o véu da 

ignorância, instrumento limitador das informações que são conhecidas pelos 

integrantes da posição original. 

A finalidade declarada de Rawls é justificar o modelo político das sociedades 

democrático-liberais contemporâneas, garantindo, assim, que os cidadãos possam 

aceitar e aplicar os dois princípios da justiça que regem a organização social. 

Assim, em Rawls, o princípio da liberdade legitima um conjunto de direitos e 

liberdades básicas que são igualmente conferidos a todos os cidadãos, enquanto o 

princípio da igualdade regula o aspecto da justiça distributiva, em que o justo tem 

primazia ante a noção individual de bem e aos cidadãos devem ser viabilizados, ao 

menos, os bens primários. 

O segundo capítulo ressalta que Sen, por sua vez, defende uma abordagem 

comparativa para análise das situações sociais injustas, ao tempo em que sustenta a 

inadequação do contratualismo para resolução de problemas de justiça em função de 

seu distanciamento da realidade fática. 

A recusa do contratualismo, seja a versão adotada por Rawls ou a de outros 

autores, é necessária ao pensamento de Sen como opção estratégica tendente a 

favorecer o desenvolvimento de um modelo teórico que não almeja descrever um 

sistema abrangente e perfeito das sociedades justas. O que é prioritário, para Sen, é 

definir como devem ser combatidas as situações de injustiça e qual a melhor forma 

de promover a justiça. 

Para tanto, Amartya Sen apoia-se na teoria da escolha social e na noção de 

capacidades. A primeira serve à definição de ordens coletivas de prioridade social, ou 

seja, esquemas de situações que devem ser resolvidas segundo preferências 

coletivas (da sociedade envolvida). Já as capacidades dizem respeito à real liberdade 

que os indivíduos possuem para executar aquilo que particularmente valorizam (o 

bem), sob o ponto de vista de suas diferenças e potenciais para atingi-lo. Portanto, a 
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questão da justiça distributiva, na visão de Sen, precisa ser abordada sob a 

perspectiva das capacidades. 

Está na concepção de igualdade e em sua aplicação social a maior 

divergência existente entre Rawls e Sen. A justiça distributiva, para Sen, não poderia 

se limitar a dedicar sua atenção a determinados bens especiais que deveriam ser 

garantidos aos indivíduos – os bens primários. Colocar o foco da igualdade em tais 

bens não resolveria problemas de injustiças, porque a desigualdade está nas 

circunstâncias pessoais, o que demanda a avaliação de suas capacidades. 

Após expor os contornos gerais da visão de Rawls e Sen sobre a justiça, 

cumpre aferir qual o lugar do direito na teoria dos autores, notadamente no que diz 

respeito à efetivação da liberdade e da igualdade. Embora nenhum deles tenha 

explicitamente estudado a relação do direito com a justiça, muitas são as passagens 

que abordam questões tipicamente jurídicas. 

Nesse ponto, observa-se que, embora não seja um assunto pormenorizado 

em seus estudos, o direito possui participação relevante nas teorias de Rawls e de 

Sen, uma vez que o conceito de justiça seria identificado pelo papel de seus princípios 

na distribuição de direitos e deveres, assim como na divisão adequada das vantagens 

sociais (RAWLS, 2016, p. 12). 

Concentrada no terceiro capítulo, o estudo sobre o papel do direito demanda 

que se delimite o significado atribuído à palavra direito, visto, aqui, como instituição e 

comumente grafada na literatura jurídica com inicial maiúscula (Direito). Nossa opção, 

todavia, foi preservar o costume da filosofia e das ciências humanas em geral de grafar 

a palavra com a inicial minúscula. 

Serão expostas, no último capítulo, algumas de suas características, como a 

coercitividade de normas voltadas à ordenação das condutas, e sua função de 

preservar a cooperação social e criar condições para as expectativas de respeito 

mútuo. 

No capítulo terceiro busca-se descortinar os motivos de o direito ser essencial 

à efetivação da liberdade. Os autores sinalizam que se trata de um instrumento para 

a concretização das garantias básicas, ou seja, o elemento intermediário entre a 

abstração (justiça) e sua aplicação no mundo fático, algo que, segundo a proposição 

de Rawls, aconteceria no último estágio de aplicação dos princípios da justiça 

definidos pela sociedade. 
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Quanto à sua visão sobre o direito, tem-se que Rawls assinala a diferenciação 

entre justiça formal e justiça substantiva, noções essenciais para que, em conjunto, 

seja possível falar-se em estado de direito. Já que os princípios da justiça da teoria de 

Rawls informam a justiça substantiva (DUTRA & ROHLING, 2011, p. 87), intenciona-

se investigar como o estado de direito possibilitaria a regulação das instituições 

sociais, para que funcionem em conformidade com os princípios da justiça. 

O capítulo final também pretende avaliar a importância dos direitos humanos 

para a justiça, mais destacadamente na obra de Sen. O filósofo, neste particular, 

salienta a necessidade de fortalecer a fundamentação teórica dos direitos humanos, 

mormente para afastar críticas que rejeitam de modo apressado sua aptidão para a 

implementação da justiça.  

Assim, já que o tema dos direitos humanos ganha uma fundamentação ética 

robusta na teoria de Sen, tenciona-se avaliar como eles se vinculam ao direito, tanto 

sob a ótica normativa-legislativa, quanto de aplicação prática nos tribunais. Se é certo 

que sua dimensão ética sustenta uma forte defesa pública do cumprimento de 

liberdades básicas, a concessão aos direitos humanos de justificação filosófica amplia 

as possibilidades de assegurar sua concretização e proteção no campo jurídico. 
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1. JOHN RAWLS: JUSTIÇA COMO EQUIDADE 

 

1.1 O objeto da justiça 

 

A concepção de justiça de John Rawls foi apresentada de forma sistematizada 

na obra “Uma Teoria da Justiça”, em que discorreu sobre as bases principais de sua 

proposta, aprimorada continuamente até o final de sua vida, sobretudo por meio das 

respostas às críticas enfrentadas. 

O projeto de Rawls é liberal e assume a necessidade de justificar um conjunto 

de liberdades fundamentais que se harmonizem com determinada noção de 

igualdade, especialmente quanto ao exercício do poder político sob a forma da 

democracia constitucional. As liberdades podem decorrer de uma declaração de 

direitos ou em uma Constituição escrita, cuja aplicação e respeito é submetida à 

revisão judicial de uma corte superior, fazendo-se cumprir inclusive em face do 

exercício da atividade do Poder Legislativo (RAWLS, 1999, p. 73). 

A associação da liberdade e da igualdade conduz Rawls à definição dos dois 

princípios essenciais de sua teoria da justiça, identificados após o procedimento que 

viabiliza sua escolha e delineia a estrutura básica da sociedade, para garantir as 

liberdades básicas e dividir os benefícios decorrentes da cooperação social1. Tem-se, 

portanto, uma construção liberal de justiça, mas que tenta harmonizar a liberdade com 

uma interpretação igualitária. 

A teoria de Rawls é formada sob o prisma da filosofia política, para tentar 

responder à indagação de “qual concepção de justiça é a mais adequada para apontar 

termos equitativos de cooperação entre cidadãos livres e iguais”, guiando-se pela 

premissa de que a democracia ocidental contemporânea conta com distintas ideias 

do bem que precisam conviver simultaneamente, em uma sociedade justa e estável 

(LESSA, 2014, p. 12) . A solução, para Rawls, é contar com a cooperação social e 

priorizar a noção do justo sobre o bem. 

Para Rawls, as ideias e objetivos principais da sua concepção de justiça são 

os mesmos da concepção filosófica da democracia constitucional. Sua teoria foi 

 
1 A ideia de fornecer justificação filosófica à limitação constitucional de um governo, com o objetivo de 

impor ao governo o dever de respeitar determinadas liberdades e exercer o poder para atingir o bem 
comum, remonta a Locke, em cuja obra Rawls se inspirou para desenvolver também sua noção de 
pessoas livres e iguais (FREEMAN, 2007, p. 43). 
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desenvolvida com a intenção declarada de ser uma alternativa consistente ao 

utilitarismo, que seria frágil à sustentação da democracia constitucional. O utilitarismo 

careceria de “uma teoria satisfatória dos direitos e das liberdades fundamentais dos 

cidadãos como pessoas livres e iguais” (RAWLS, 2016, p. XXXVI).  

O utilitarismo2 não seria suficiente para justificar as liberdades básicas dos 

cidadãos, em contraponto à teoria da justiça como equidade, que tenta fornecer 

argumentos conclusivos para assegurar tais liberdades. Além disso, considerando que 

nas sociedades livres vige amplo pluralismo (político e religioso), a teoria da justiça é 

quem fornece argumentos mais racionais para uma convergência pública quanto às 

liberdades fundamentais (RAWLS, 1999, p. 74). 

Além do utilitarismo, sua teoria visa superar a doutrina intuicionista3. Para 

tanto, a proposta se estrutura de forma tão sistemática quanto esse último, porém, 

mais bem aparelhada, para “dar conta de nossas intuições morais, como a de que, 

por exemplo, a instituição da escravidão é algo intrinsecamente errado” (LOVETT, 

2013, p. 21). 

Sem ignorar que a noção de justo e injusto pode ser atribuída a diversas 

condutas e situações, Rawls deixa claro que sua teoria está relacionada à justiça 

social. Seu objeto fundamental é a estrutura básica da sociedade, entendida como tal 

“o modo como as principais instituições sociais distribuem os direitos e os deveres 

fundamentais e determinam a divisão das vantagens decorrentes da cooperação 

social” (RAWLS, 2016, p. 8). 

A denominada estrutura básica, que representa o objeto prioritário da teoria 

da justiça, corresponde à interação existente entre as principais instituições sociais e 

 
2 Sobre a noção de utilitarismo segundo a visão de Rawls, tem-se que a sociedade seria justa quando 

as instituições estão organizadas e aptas a atingir maximamente o bem-estar geral, com base 
especialmente nas lições de Henry Sidgwick (RAWLS, 2016, p. 27). Assim, em breve síntese, diante 
de uma controvérsia, seria adequada a solução que maximiza a felicidade geral. 

3 A respeito do intuicionismo, Roberto Gargarella explica seu significado e consequente fragilidade, 
relacionados à impossibilidade de hierarquização de princípios de justiça: “Poderíamos caracterizar o 
intuicionismo – e de acordo com a descrição apresentada sobre ele pelo próprio Rawls – por meio de 
duas marcas principais. Por um lado, essa postura teórica afirma a existência de uma pluralidade de 
princípios de justiça, capazes de entrar em conflito uns com os outros. Por outro lado, essa postura 
considera que não contamos com um método objetivo capaz de determinar, em caso de dúvidas, qual 
princípio escolher entre os muitos que existem, ou como estabelecer regras de prioridades entre eles. 
A única coisa que podemos fazer ante tal variedade de princípios, portanto, é avaliá-los de acordo 
com nossas intuições, até determinar qual princípio nos parece mais adequado em cada caso. Rawls 
opõe-se ao intuicionismo a partir do que considera a falha mais óbvia dessa postura: sua incapacidade 
de propor um sistema de regras capaz de hierarquizar nossas intuições (sobre qual princípio de justiça 
adotar em determinada situação), no caso habitual de serem gerados conflitos entre elas.” 
(GARGARELLA, 2008, p. 2-3). 
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instituições políticas, para fins de formação de um sistema cooperativo, além da 

atribuição de direitos e deveres, e do modo de distribuição das vantagens (OLIVEIRA, 

2014, p. 119). 

A relevância dessa noção está em demonstrar que Rawls prioriza as 

estruturas sociais e políticas, ao invés de se dedicar a condutas humanas ou às 

pessoas em si. Dentre as mais relevantes instituições, o autor destaca as seguintes: 

a Constituição, os arranjos socioeconômicos, o estatuto jurídico de proteção às 

liberdades básicas – como a de pensamento –, o livre mercado, a propriedade privada 

e a família monogâmica (RAWLS, 2016, p. 8). 

A destacada centralidade da abordagem social na teoria de Rawls é 

demonstrada pelo reconhecimento da inevitável desigualdade existente na sociedade, 

tanto em razão do sistema político quanto de circunstâncias econômicas e sociais. É 

o caso, por exemplo, da desigualdade de oportunidades iniciais na vida, que não se 

justificariam pela ideia de mérito. Por serem supostamente inerentes à sociedade, há 

de se aplicar sobre elas os princípios da justiça social4, para minimizar seus efeitos 

(RAWLS, 2016, p. 9). 

Apesar do caráter de proteção social, não se ignora que a concepção do autor 

americano é assumidamente liberal, pois seu ponto de partida consiste na proteção 

de liberdades fundamentais, concedendo prioridade a algumas delas inclusive. Por 

isso, visa garantir que os governos respeitem as escolhas individuais, assim como a 

adesão a diferentes doutrinas (religiosas, filosóficas ou morais). Ainda, tem como pilar 

o respeito à liberdade econômica, apesar de não se reportar e não se confundir com 

uma teoria econômica específica (FREEMAN, 2007). 

A partir da definição do objeto da justiça como a estrutura básica da sociedade, 

notadamente suas instituições principais, Rawls espera organizar as relações sociais 

e políticas, observada a forma democrática. Assim como ele declara sua intenção de 

fundamentar as democracias constitucionais contemporâneas com base nos 

princípios da justiça, também visa estruturar de modo coordenado suas instituições 

primordiais. Essa estrutura institucional apoia-se no contratualismo, que é adotado em 

seu pensamento como meio de elucidação da escolha dos princípios da justiça de sua 

teoria, consoante se explanará a seguir. 

 

 
4 Os princípios de justiça serão abordados no item 1.3 deste capítulo. 
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1.2  Um modelo contratualista 

 

A teoria da justiça de Rawls adere à doutrina contratualista de modo expresso, 

dado que o próprio autor admite que um de seus objetivos, a respeito da ideia central 

da teoria da justiça, é “apresentar uma concepção de justiça que generalize e eleve a 

um nível mais alto de abstração a conhecida teoria do contrato social, conforme 

encontrada em, digamos, Locke, Rousseau e Kant” (RAWLS, 2016, p. 13). Deve-se 

indagar, ademais, sobre qual a extensão da influência desses autores modernos em 

sua teoria da justiça. 

Ao cotejar sua proposta com aquela adotada por Locke, Rawls defende que o 

objeto do contrato social seria, apenas, a estrutura básica da sociedade, sem regular 

a forma de governo legítimo5. Ainda, o momento de sua criação, apenas hipotético, 

como se esclarecerá no tópico 1.2.1, é mais abstrato, sem existência histórica. Nele, 

seriam apurados quais princípios poderiam ser definidos e não, quais, de fato, foram 

acordados (RAWLS, 2003, p. 23). 

O contrato social proposto por Rawls tem natureza política, pois visa organizar 

as estruturas  gerais da sociedade. Guarda semelhanças com o contrato social 

kantiano, porquanto visa fixar princípios com os quais todos os integrantes da 

sociedade concordariam (ASHFORD & MULGAN, 2018, n.p). Observadas as 

condições descritas no tópico seguinte (1.2.1), a escolha te tais princípios seria uma 

decisão racional, já que eles seriam os que melhor atenderiam a uma sociedade 

democrática. 

No que tange à aproximação com Kant, tem-se que, tal como o imperativo 

categórico seria um procedimento, no sentido de uma fórmula de justificação de 

normas de conduta, a posição original também corresponderia a um procedimento, 

destinado a elaborar os princípios da justiça. Estes, os princípios da justiça, é que 

anunciam o conteúdo. Logo, o ponto em comum entre os autores seria o procedimento 

de elaboração de conteúdo (WEBER, 2015, p. 74). 

Nythamar Oliveira acrescenta outros elementos de convergência com o 

pensamento kantiano, além do procedimentalismo fortemente imparcial. São eles: a 

argumentação deontológica manifestada por meio da posição original, que funcionaria 

como uma verificação de universalidade, e o liberalismo constitucional, inspirado por 

 
5 Cf. ARAÚJO, 2004, para aprofundamento da comparação do contratualismo de Rawls com os 

filósofos modernos. 
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Locke, quanto à tolerância, e por Rousseau, quanto à igualdade e vontade geral 

(OLIVEIRA, 2003, p. 12). 

Ressalva-se, todavia, que o procedimento desenvolvido por Rawls não é 

aceito como puramente formal por muitos autores, inclusive seu próprio formulador 

não aceita essa caracterização6, tendo em vista que os princípios de justiça seriam 

substantivos e não se restringiriam a aspectos procedimentais: 

 
Fica ressaltado que a forma de neutralidade da justiça como equidade não 
pode ser confundida com algumas formas de liberalismos que defendem uma 
neutralidade por não utilizarem nenhuma ideia do bem, somente as 
puramente instrumentais. A justiça como equidade pretende ser objeto de um 
consenso sobreposto, a saber, como um todo pretende articular uma base 
pública de justificação para a estrutura básica de uma sociedade bem-
ordenada, partindo de ideias que estão subjacentes à cultura pública e 
abstraindo as doutrinas abrangentes. Seu objetivo é encontrar um terreno 
comum, um terreno neutro político como objetivo de um consenso 
sobreposto. Rawls considera que a justiça como equidade pode encorajar 
certas virtudes morais como as de tolerância, senso de justiça e razoabilidade 
e afirmar a superioridade de certas formas de caráter moral. (SILVEIRA, 
2007, p. 180). 

 

Ao orientar-se pelo desenvolvimento de uma teoria refratária ao utilitarismo, 

Rawls visou organizar “uma teoria da justiça que generaliza e eleva a um nível mais 

alto de abstração a concepção tradicional do contrato social” (RAWLS, 2016, p. 3). 

Seu formato contratualista relaciona-se aos princípios básicos que seriam 

mutuamente definidos e aceitos pelas pessoas, considerado um acordo hipotético a 

partir de um ponto inicial de equidade. Para assegurar que os princípios tenham 

aceitação ampla entre todos os indivíduos, Rawls desenvolve o conceito de sociedade 

bem ordenada, isto é, aquela “sociedade na qual (1) todos aceitam e sabem que os 

outros aceitam os mesmos princípios de justiça; e (2) as instituições sociais 

fundamentais geralmente atendem, e em geral se sabe que atendem a esses 

princípios” (RAWLS, 2016, p. 5). 

 
6 Rawls, na obra tardia O liberalismo político, já esclareceu melhor o assunto, ao admitir e esclarecer a 

ausência de neutralidade do procedimento: “A justiça como equidade não é neutra no sentido 
procedimental. É evidente que seus princípios de justiça são substantivos e expressam muito mais 
que valores procedimentais, o mesmo acontecendo com suas concepções políticas de sociedade e 
pessoa, representadas na posição original. Como concepção política, ela pretende ser objeto de um 
consenso sobreposto, isto é, a visão como um todo espera articular uma base pública de justificação 
para a estrutura básica de um regime constitucional, partindo de ideias intuitivas fundamentais 
implícitas na cultura política pública e abstraindo das doutrinas religiosas, filosóficas e morais 
abrangentes. Procura um terreno comum — ou, caso se prefira assim, um terreno neutro —, dado 
o fato do pluralismo. Esse terreno comum é a própria concepção política em sua condição de objeto 
de um consenso sobreposto. Mas o terreno comum assim definido não é um terreno 
procedimentalmente neutro.” (RAWLS, 2000a, p. 240). 
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Nada obstante, é preciso observar que, para Rawls, o objeto do acordo 

original consiste nos princípios de justiça que delimitam a estrutura básica da 

sociedade. Assim, para viver em cooperação social, os indivíduos definem quais os 

princípios que devem determinar a distribuição dos direitos e dos deveres 

fundamentais dos indivíduos. Segundo o filósofo, assim como as pessoas devem 

definir individualmente sua noção de bem, o grupo de pessoas ao estabelecerem o 

acordo primevo devem estabelecer o que é justo ou não através da escolha dos 

princípios de justiça (RAWLS, 2016, p. 14). 

Também chamado de neocontratualista, o modelo de Rawls se diferencia dos 

autores modernos, por conta da ausência de um conjunto de leis da natureza que 

precedem e balizam a formulação do acordo, haja vista que os princípios norteadores 

da estrutura social derivariam de um procedimento equitativo de construção. E essa 

construção representa uma significativa diferença em comparação com os autores 

modernos, como Hobbes, Locke e Rousseau, pois os princípios envolvem apenas 

valores políticos e não, valores éticos, relacionados ao bem. Veja-se, por exemplo, 

que a propriedade privada seria resultado do acordo, ao invés de ser tratada como um 

direito natural (WEBER, 2015, p. 73). 

Além disso, Álvaro Vita descreve outros dois elementos distintivos do 

neocontratualismo de Rawls, consistentes (1) na ausência de um momento em que 

as partes deveriam avaliar a conveniência de aderir a determinado acordo, identificado 

pelo estado de natureza, e (2) no afastamento das partes originárias da aceitação do 

acordo motivadas apenas pela maximização do próprio benefício (VITA, 2007, p. 175) 

7. 

Existe divergência entre os intérpretes da obra de Rawls acerca da 

similaridade entre o estado de natureza e a posição original. Por certo, não há uma 

plena identidade ou recepção direta pelo filósofo da concepção de estado natural, mas 

não há consenso a respeito de quais elementos poderiam ser reconhecidos como 

comuns. 

 
7 O autor destaca essas duas características da teoria de Rawls se opõem ao contratualismo de 

Hobbes, já que “só são legítimos os princípios de justiça sobre os quais se pode afirmar que seriam 
convencionados em uma negociação hipotética em que as partes se emprenham em maximizar sua 
própria utilidade, cada uma delas tomando por referência a utilidade com que teria de se contentar 
caso a negociação fracassasse – isto é, caso não fosse possível passar do estado de natureza para 
um esquema cooperativo fundado em princípios acordados de justiça” (VITA, 2007, p. 175). 
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A posição original de Rawls e o estado de natureza de Hobbes teriam certa 

aproximação, na visão de autores como Delamar Dutra (DUTRA, 2014, p. 128-129), 

referentes a pelo menos dois fatores. Primeiro, a incerteza dos resultados, ainda que 

o atributo do certo ou incerto seja destinado a coisas diversas. A incerteza, para 

Hobbes, relaciona-se à morte, ou seja, ao estado em que as pessoas são inimigas e 

impede a vida de prosperar (HOBBES, 2003, p. 109); em Rawls, por outro lado, a 

incerteza diz respeito às características da pessoa na posição original, como sua 

religião, condição socioeconômica e características pessoais. Segundo, o 

desinteresse mútuo das partes em relação ao atendimento de suas vontades 

individuais e a indiferença quanto ao bem dos outros. As pessoas não seriam egoístas 

nem altruístas. 

Uma crítica comumente dirigida ao contratualismo – seja o modelo de Hobbes, 

Locke ou Rousseau – que também seria aplicável a Rawls diz respeito à noção de 

que não haveria sentido em pensar em contratos que nunca existiram (no mundo dos 

fatos). 

Ainda que Rawls assuma seu contrato como hipotético, poder-se-ia 

questionar: qual seria a utilidade de um acordo que seria firmado segundo condições 

irreais e diversas do que se passa no mundo? Mesmo que guarde certo aspecto 

retórico, a indagação serve pelo menos para suscitar a questão de que o contrato 

social representa um instrumento teórico destinado a estabelecer a premissa de que 

todas as pessoas contam com a mesma importância e são equivalentes entre si. 

Neste sentido, Gargarella defende que o contrato hipotético serve à noção de 

que inexiste subordinação inerente às pessoas, de tal forma que rechaçaria a 

desigualdade das capacidades de negociação entre si. É diferente, por conseguinte, 

do contrato hobbesiano, que reflete a desigualdade negocial. Para Rawls, além disso, 

o contrato seria útil à consagração da igualdade moral, que demandará a busca pela 

imparcialidade para respeitar essa condição de igualdade (GARGARELLA, 2008, p. 

17-18). 

Ademais, do ponto de vista teórico, o contrato social oferece razões para 

concordar com o modo de distribuição de direitos e deveres adotado pelas instituições 

básicas da sociedade, independentemente da coerção. Se tal justificação puder ser 

aceita, será possível que uma comunidade política concorde voluntariamente com a 

Constituição dessa associação humana. A teoria do contrato social não pretende, ao 

menos como objetivo principal, discutir a origem histórica das instituições existentes 
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em determinada sociedade. Mais relevante é saber, independentemente de como 

foram constituídas as estruturas institucionais de uma sociedade, como elas podem 

ser justificadas, de modo que não se possa razoavelmente rejeitá-las, nem mesmo 

por aqueles que foram submetidos a restrições, de modo parecido com uma 

verificação de universalização (VITA, 2007, p. 177). 

Algo semelhante, os filósofos comunitaristas8 criticam o projeto liberal de 

Rawls por conta do estabelecimento de princípios de justiça por meio de um 

procedimento que ignora as sociedades reais e suas práticas, ou seja, a definição dos 

princípios seria motivada apenas pela necessidade de justificar a submissão 

voluntária das pessoas racionais, ainda que tenham distintas visões de mundo, 

notadamente sobre o bem (SILVEIRA, 2007, p. 171). A visão comunitarista privilegia 

a prática ante a teoria, daí por que não aceita a possibilidade de os indivíduos de uma 

sociedade real reconhecerem princípios abstratos para sua existência, já que somente 

o conhecimento da tradição e moral da sociedade em questão poderia indicar valores 

comuns: 

 

A crítica comunitarista aponta como insuficiente a tentativa de identificar 
princípios abstratos de moralidade através dos quais sejam avaliadas as 
sociedades existentes. A questão-chave é a negação de princípios universais 
de justiça que possam ser descobertos pela razão, pois, em sua avaliação, 
as bases da moral não são encontradas na filosofia, e, sim, na política. Os 
comunitaristas criticam o esquema contratualista da teoria da justiça de Rawls 
que procura compreender as estruturas da sociedade de uma forma 
idealizada. Também criticam a ideia de uma justiça procedimental que, de 
forma independente, possa oferecer uma base suficiente para as instituições 
sociais (SILVEIRA, 2007, p. 171). 

 

Desse modo, a intenção de Rawls de generalizar o contrato social como 

conhecido pelos autores modernos serve para definir um novo formato de acordo 

original (ainda que hipotético), sendo marcado pela sua visão liberal e sem definição 

da forma de governo que seria adotada pela sociedade oriunda de tal acordo. Afastar 

o foco do acordo do Estado, para centrá-lo na justiça, cujo objeto principal são as 

 
8 Embora o termo tenha sido cunhado para reunir diferentes autores que não concordam 

completamente entre si, o chamado comunitarismo reúne críticos ao formato liberal de justiça, 
notadamente o de Rawls, em função da preponderância dada aos indivíduos, isoladamente 
considerados – a perspectiva haveria de ser ampliada para contemplar a relação deles com a 
comunidade: “O comunitarismo tem sido compreendido, desde a crítica de Sandel ao liberalismo, 
como uma reformulação teórico-política do ideal republicano de comunidade enquanto fundamento, 
princípio ou justificativa racional da sociabilidade inerente a uma teoria da justiça, numa rejeição 
explícita do ideal de autonomia individual” (OLIVEIRA, 2014, p. 396). Para aprofundamento da crítica 
ao liberalismo, Cf. SANDEL, 1998. 
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estruturas básicas da sociedade (e não do governo), é também uma importante 

característica do contrato de Rawls, o que justifica, inclusive, ser denominado como 

neocontratualismo. 

Com a finalidade de assegurar a imparcialidade do procedimento que 

resultará na definição dos princípios da justiça, Rawls empenha-se em desenvolver 

as condições ideais que, em sua visão, preparariam a tomada de decisões imparciais. 

Por isso, seu modelo contratualista-procedimental contempla dois artifícios que 

impediriam que fossem agregadas inclinações parciais à escolha dos princípios: a 

posição original, o âmbito em que os sujeitos analisariam quais princípios deveriam 

reger uma sociedade justa, e o véu da ignorância, que limita o acesso às informações 

que podem influenciar as partes na posição original, ambos vistos a seguir. 

 

1.2.1 Posição original e véu da ignorância 

 

“Considerando uma sociedade democrática como um sistema equitativo de 

cooperação social entre cidadãos livres e iguais, quais princípios são mais 

apropriados para ela?” (RAWLS, 2003, p. 55). A questão suscitada por Rawls tem o 

objetivo de identificar os princípios que definem a organização das instituições 

políticas e sociais, o que possibilita, inclusive, aceitar a legitimidade de determinadas 

desigualdades sociais existentes.  

A escolha desses princípios de justiça pelos integrantes de uma sociedade é 

realizada no âmbito de um procedimento equitativo. Ele sugere um exercício 

imaginativo em que as pessoas estariam cobertas pelo denominado “véu da 

ignorância” e são incitadas a decidir quais seriam os princípios essenciais que 

regeriam a sociedade justa em que viveriam. Rawls tenta demonstrar que, ao menos 

idealmente, o reconhecimento de tais princípios é a “única escolha compatível com a 

descrição completa da posição original” (RAWLS, 2016, p. 146-147). 

No panorama exibido por Rawls, essa posição em que os indivíduos estariam 

inseridos – a chamada posição original – seria equitativa e todos decidiriam de modo 

imparcial. Os princípios seriam aqueles que pessoas livres e racionais, numa situação 

de igualdade, definiriam conjuntamente como condições necessárias à associação. 

Consequentemente, os princípios definidos também estruturariam uma sociedade 

equitativa. 
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Ressalva-se que a posição original não representa um fato histórico real. 

Trata-se de situação hipotética, utilizada como artifício para justificar a adoção dos 

princípios e da concepção da justiça. Indaga-se a respeito do que as partes poderiam 

acordar, e não, o que foi acordado em algum momento histórico (SILVEIRA, 2009, p. 

141).  Existiria, em tal situação hipotética, uma condição de equidade entre as 

pessoas, o que explica a denominação “justiça como equidade”: ao afastar os 

interessados de suas próprias concepções do bem, os princípios da justiça seriam 

definidos em comum acordo numa situação inicial equitativa (RAWLS, 2016, p.15).  

A posição original é um dispositivo procedimental de representação, que serve 

à justiça como equidade, para permitir que se abstraia das contingências do mundo 

social (OLIVEIRA, 2003, p. 25). Seu papel é “dar oportunidade a um procedimento de 

representação para os objetivos do esclarecimento público”, como um modelo sobre 

os critérios de equidade para formação do consenso entre os integrantes de uma 

sociedade livre organizada pela cooperação social (SILVEIRA, 2009, p. 141). 

Por sua vez, a figura do véu da ignorância ilustra o desconhecimento dos 

interessados sobre sua posição na sociedade (classe social), ou as próprias 

circunstâncias de sua sociedade, além de escolaridade, gênero, participação na 

distribuição de riquezas, habilidades físicas e intelectuais, preferências morais, dentre 

outras características individuais. As partes também não conheceriam sua concepção 

do bem, tampouco as “particularidades de seu projeto racional de vida, nem mesmo 

as características especiais de sua psicologia, como sua aversão ao risco ou sua 

tendência ao otimismo ou ao pessimismo”. Isto é, já que não teriam conhecimento de 

quais circunstâncias lhe seriam próprias, tenderiam a eleger as máximas que 

favoreceriam todo o grupo, e não apenas seus interesses específicos, como manter 

vantagens ou benefícios (RAWLS, 2016, p. 166). 

Para Rawls, ao se abstrair as “características e circunstâncias particulares das 

pessoas” (contingências) é possível assegurar que as condições para realização de 

um “acordo equitativo entre pessoas livres e iguais sobre os princípios primeiros de 

justiça” estarão isentas de posições de negociação mais favoráveis de uns em 

desfavor de outros (RAWLS, 2003, p. 22). Aliás, é proposital inviabilizar a 

possibilidade de negociar no sentido usual, pois, se não se conhece sua situação na 

sociedade, riquezas e necessidade, torna-se impossível formular princípios que 

atendam a interesses personalíssimos para seu próprio favorecimento (RAWLS, 2016, 

p. 169). E complementa: 
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Devemos, de algum modo, anular as consequências de contingências 
específicas que geram discórdia entre os homens, tentando-os a explorar as 
circunstâncias sociais e naturais em benefício próprio. Para fazê-lo, presumo 
que as partes se situam por trás de um véu de ignorância. Eles desconhecem 
as consequências que as diversas alternativas podem ter sobre a situação de 
cada qual e são obrigadas a avaliar os princípios apenas com base em 
ponderações gerais. (RAWLS, 2016, p. 166)9 

 

Com a figura do véu da ignorância Rawls pretende fazer com que as 

informações disponíveis sejam restritas, de sorte que a posição original esteja livre de 

resultar na escolha de princípios que privilegiem ou prejudiquem pessoas pelo acaso 

ou por circunstâncias sociais, além de não permitir que os princípios sejam adaptados 

a situações pessoais. Evita-se, assim, que “determinadas inclinações e aspirações e 

concepções individuais do bem não tenham influência sobre os princípios adotados” 

(RAWLS, 2016, p. 22). E, ainda, “se for permitido o conhecimento de particularidades, 

o resultado sofrerá a influência de contingências arbitrárias” (RAWLS, 2016, p. 172). 

As informações disponíveis às partes na posição original seriam limitadas. 

Para argumentação e deliberação, elas teriam acesso apenas a fatos gerais, ou seja, 

“crenças gerais compartilhadas pelos cidadãos em geral, como parte de seu 

conhecimento público” (RAWLS, 2000a, p. 114). 

Junto ao acesso limitado a informações que lhes digam respeito, por 

imposição do véu da ignorância, Rawls apresenta duas características importantes 

sobre os sujeitos participantes da posição original: são mutuamente desinteressados 

e racionais. O desinteresse mútuo caracteriza-se por não haver disposição a sacrificar 

os próprios interesses em benefício dos outros10.  

 
9 O véu da ignorância estaria implícito na doutrina kantiana do imperativo categórico, “tanto no modo 

como esse critério procedimental é definido quanto no uso que Kant faz dele”, pois, a indicação do 
filósofo alemão de testar a máxima ponderando como as coisas se passariam se ela fosse uma lei 
universal da natureza sugere que Kant estaria a supor a mesma ausência de informações sobre o 
lugar do sujeito dentro desse “sistema natural imaginado” (RAWLS, 2016, p. 166). 

10 O filósofo indica a razão de o desinteresse mútuo ser necessário na posição original através da 
seguinte analogia com santos e heróis: “Vou supor que as partes que se encontram na posição 
original são mutuamente desinteressadas: não estão dispostas a sacrificar seus interesses em 
benefício dos outros. A intenção aqui é moldar, na posição original, a conduta e as motivações 
humanas nos casos nos quais questões de justiça surgem. Os ideais espirituais dos santos e dos 
heróis podem ser tão irreconciliáveis entre si quanto quaisquer outros ideais. Os conflitos na busca 
desses ideais são os mais trágicos. Assim, a justiça é a virtude de práticas nas quais há interesses 
conflitantes, e as pessoas se sentem no direito de exercer pressão umas sobre as outras por seus 
direitos. Numa associação de santos que concordassem com um ideal em comum, se fosse possível 
existir tal comunidade, não ocorreriam contendas acerca de justiça. Cada um trabalharia 
abnegadamente por um objetivo determinado por sua religião em comum, e a referência a esse 
objetivo (presumindo-se que ele tivesse definição clara) resolveria qualquer questão de direito. Mas 
o que caracteriza as sociedades humanas são as circunstâncias da justiça.” (RAWLS, 2016, p. 157). 
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Além disso, seu arranjo teórico presume que os indivíduos na posição original 

são racionais, assim como não conheceriam sua própria concepção de bem. Por 

conseguinte, não conheceriam quais os detalhes de seus projetos de vida e interesses 

específicos. A partir dessa premissa, indaga o autor, como os sujeitos envolvidos 

poderiam definir o modelo de justiça que lhes proporcionaria mais vantagens? Por 

certo, a construção da justiça não se daria de forma aleatória. Rawls supõe que as 

pessoas queiram ter mais, e não menos, bens primários sociais. Logo, decorreria da 

racionalidade a opção por, no seio da posição original, “tentar proteger suas 

liberdades, ampliar suas oportunidades e os meios de promover seus objetivos, 

quaisquer que sejam” (RAWLS, 2016, p. 173). 

Tem-se, então, que a racionalidade das partes na posição original diz respeito 

à escolha dos princípios mais aptos a favorecerem seus objetivos e realizar sua noção 

de bem, ainda que não conheçam quais são. A respeito da noção de bem, não se 

pode restringi-la à visão subjetiva a respeito daquilo que é agradável ao sujeito, pois 

alcança concepções abrangentes influenciadas pela religião e pela filosofia, por 

exemplo. Consoante será apresentado no tópico seguinte, porém, as concepções 

abrangentes de bem devem se compatibilizar com os princípios da justiça, pois estes 

lhes são prioritários. Assim, os princípios devem ser escolhidos de modo a favorecer 

a maior diversidade de concepções compatíveis, dada a maior probabilidade de serem 

exitosos: 

 

A suposição da racionalidade mutuamente desinteressada resume-se, 
portanto, no seguinte: as pessoas que se encontram na posição original 
tentam reconhecer princípios que promovam seu sistema de objetivos da 
melhor forma possível. Para isso, tentam garantir para si mesmas o mais alto 
incide de bens primários sociais, já que isso lhes possibilita promover sua 
concepção do bem da maneira mais eficaz, seja qual for essa concepção. As 
partes não procuram conceder benefícios nem impor prejuízos umas às 
outras; não têm motivações de afeto nem de rancor. Nem tentam levar 
vantagem umas sobre as outras; não são invejosas nem fúteis. (RAWLS, 
2016, p. 175) 

 

Todavia, o artifício procedimental da posição original não está isento de 

críticas. Para Vita, “o problema central do procedimento da posição original é que ele 

mascara as premissas morais das quais um contratualismo como o de Rawls não tem 

como se afastar” (VITA, 2007, p. 179), isto é, sem tais premissas morais substantivas, 
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o procedimento não funcionaria. São elas: a noção de igualdade moral e a suposição 

de que as pessoas agiriam baseadas em um “senso de justiça”11. 

A igualdade moral inicial não corresponde a uma simples característica formal 

da posição original, pois é construída com base na ideia de que oportunidades de vida 

e bem-estar não podem ser determinados fortuitamente – seja em razão da origem 

familiar ou classe social –, de forma a evitar que essas questões não influenciem no 

acordo sobre os princípios de justiça que regulariam a sociedade.  Logo, as 

instituições sociais básicas deveriam ser estruturadas, desde o nascedouro, com a 

capacidade de neutralizar o alcance de todas essas circunstâncias aleatórias, uma 

vez que, na visão de Rawls, “os fatores que respondem pelo acesso desigual a 

recursos sociais escassos são arbitrários de um ponto de vista moral” (VITA, 2007, p. 

182). Trata-se de um argumento de cunho moral, uma abordagem particular do que 

significa uma sociedade justa. 

Ao aprofundar a análise, nota-se que o ponto de partida da teoria é a 

pressuposição de que uma sociedade justa deve reconhecer a igualdade humana 

fundamental. Contudo, as consequências dessa consideração não são evidentes. 

Para conhecê-las, seria preciso desenvolver um critério substantivo que sirva à 

identificação de quais igualdades e quais desigualdades seriam moralmente 

relevantes. No caso de Rawls, elege-se o critério da “arbitrariedade moral”, utilizado 

para especificar quais desigualdades seriam moralmente arbitrárias e, com isso, 

delinear o que seria uma sociedade justa. Apenas depois de assentar essa premissa 

substantiva é que o dispositivo da posição original passaria a funcionar, para escolha 

dos princípios (VITA, 2007, p. 183). Ainda que o argumento seja circular, talvez até 

redundante, é tratada pelo filósofo como uma ideia necessária às sociedades bem 

ordenadas que priorizam a igualdade humana. 

A segunda premissa moral diz respeito à motivação que leva as partes a 

firmarem o acordo, consistente no recurso ao “senso de justiça”, ou seja, a capacidade 

de justificar suas ações por razões que não poderiam ser razoavelmente rejeitadas. 

Ocorre que tal definição atribui força considerável a um termo vago: razoável. A 

 
11  Vita remete à seguinte passagem de Rawls: “Dadas as circunstâncias da posição original, a simetria 

das relações de todos para com todos os demais, essa situação inicial é equitativa entre os 
indivíduos tidos como pessoas morais, isto é, como seres racionais com objetivos próprios e 
capacitados, presumirei, para ter um senso de justiça” (RAWLS, 2016, p. 15). 
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simples referência à razoabilidade ou irrazoabilidade de uma proposta parece não ser 

suficiente para justificá-la: 

 

Muito dessa definição recai sobre um termo de sentido notoriamente vago, 
‘razoável’. (...) Se alguém nos diz que não é razoável rejeitar determinada 
proposta, nossa reação será perguntar de imediato: ‘Por quê?’ Estaremos 
obrigados a inquirir as razões da não rejeição razoável sempre que quisermos 
que o procedimento de construção que se vale desse critério seja capaz de 
justificar princípios substantivos de justiça. No momento enfatizo que: a 
razoabilidade de dada justificação depende de em que medida aquilo que se 
quer justificar pode fornecer as bases de um acordo informado e livre entre 
pessoas que divergem em suas concepções do bem. (VITA, 2007, p. 185) 

 

Em outras palavras, o que Rawls sugere é que as partes na posição original 

recusariam o princípio utilitário, que asseguraria benefícios para a maioria em 

desfavor da minoria, pois prefeririam seguir o princípio segundo o qual as 

desigualdades são justas apenas se asseguram algum aumento das vantagens de tal 

minoria12. Dado o panorama de incerteza na posição original, o princípio que valida 

moralmente a ação que maximiza o bem seria refutado em deferência a uma “ética 

das virtudes” pautada pela igualdade entre os seres humanos que, éticos, têm uma 

concepção de bem e senso de justiça. Por isso, segundo Denis Silveira, o 

procedimento está permeado de premissas morais que não podem ser afastadas sem 

descaracterizá-lo: “um critério forte de igualdade moral e um pressuposto motivacional 

de que é possível agir segundo um senso de justiça” (SILVEIRA, 2007, p. 176). 

Paul Ricouer faz uma crítica similar em sua obra “O justo: a justiça como regra 

moral e como instituição” ao sustentar que, ao invés de afastar uma teoria substantiva 

de justiça, o pensamento procedimental de Rawls consistiria em uma racionalização 

de um sentido de justiça que está sempre pressuposto. Primeiramente, as razões 

descritas por Rawls demonstram que a elaboração dos dois princípios da justiça não 

se desenvolve de forma linear, mas, de modo circular, haja vista que os princípios 

estariam postos antes mesmo de o procedimento ser iniciado. Além do mais, embora 

Rawls tente defender que a escolha dos dois princípios decorreria das características 

da posição original, o que haveria, a rigor, seria a presença de um argumento 

substantivo sobre a dignidade e inviolabilidade do sujeito (CARNEIRO e DIAS, 2017, 

p. 286). 

 
12 Os detalhes do conteúdo deste princípio serão analisados neste capítulo, no tópico 1.3.2, ao qual se 

remete. 
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O que Rawls estaria a fazer seria promover a racionalização de princípios 

substantivos através da submissão de certas intuições morais a um procedimento, 

para conquistar sua aceitação, sendo certo que seu conteúdo normativo advém da 

própria tradição política norte-americana. Assim, considerando que essa tradição 

política seria a fonte normativa de sua teoria, seria preciso submetê-la a um 

procedimento conduzido por critérios racionais para aceitação de seu conteúdo, que 

seria aceito por todos e não estaria subordinado a doutrinas morais ou religiosas 

abrangentes, com a finalidade de estabelecer um consenso entre os envolvidos 

(CARNEIRO e DIAS, 2017, p. 287). 

Outro filósofo a salientar o caráter substantivo da teoria da justiça foi Jürgen 

Habermas, com quem Rawls travou debates a respeito de questões da justiça. Ao que 

interessa para o trabalho, observa-se que Habermas, com fundamento em sua visão 

teórica, sugere a necessidade de exclusão do aspecto substancial pré-concebido, 

construindo a posição original com um foco maior no aspecto procedimental, isto é, 

deixando a perspectiva moral (o aspecto substancial) para ser abordada em um 

momento distinto, de tal forma a singularizar a posição original como um “conceito 

procedimental da razão prática” (HABERMAS, 1998, p. 51). 

Rawls, por seu turno, entende que outra não poderia ser a defesa de sua 

teoria da justiça, dado que não seria possível sustentar o liberalismo político, por ele 

defendido, sem contar com um aspecto substantivo. Acrescenta, ainda, que sua visão 

acerca da concepção de Habermas indica que ela também seria substantiva13, ainda 

que os elementos sejam distintos (RAWLS, 1998, p. 129). 

O argumento inicial de Rawls consiste em expor uma diferenciação entre 

justiça procedimental e justiça substantiva, como distinção entre a justiça de um 

procedimento e a justiça de seu resultado, respectivamente. Ambas expressariam 

certos valores, de procedimento e de consequência, e estariam ligados entre si, em 

função de que a justiça de um procedimento dependeria da justiça de seu resultado 

 
13 Sobre a alegada similaridade entre as teorias, ele afirma o seguinte: “na verdade, acho que  

Habermas reconhece que sua concepção é substantiva, já que ele apenas diz que [a sua] é mais 
modesta que a minha e que deixa ‘mais questões em aberto porque confia mais no processo de 
formação racional (razoável) de opinião e vontade’. Não diz que sua concepção deixa todas as 
questões substantivas abertas a discussão” (RAWLS, 1998, p. 134, tradução nossa). Na edição 
espanhola: “de hecho, creo que Habermas reconoce que su concepción es sustantiva, puesto que 
él sólo dice que es más modesta que la mía y que deja «más cuestiones abiertas porque confía más 
en el proceso de formación racional [razonable] de la opinión y la voluntad». No disse que su 
concepción deja todas las cuestiones sustantivas abiertas a la discusión”. 
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provável ou da justiça substantiva, sem impedir que os procedimentos possuam 

valores intrínsecos a eles (RAWLS, 1998, p. 129). 

O autor exemplifica tal classificação através de duas situações cotidianas, 

uma para descrever a justiça procedimental perfeita e outra, para a justiça 

procedimental imperfeita. A primeira corresponderia à divisão de um bolo pela metade, 

em que a justiça procedimental seria perfeita por causa de seu resultado equitativo de 

divisão igual. Por sua vez, os julgamentos criminais representam a justiça 

procedimental imperfeita, pois, “por mais justo e eficaz que a lei o ordene”, nunca 

haverá garantia plena de que o acusado será condenado tão somente se tiver 

realmente cometido o crime, já que permanecerá submetido à falibilidade humana e a 

contingências nas evidências probatórias (RAWLS, 1998, p. 130). 

Tem-se, então, que as críticas dirigidas à posição original decorrem 

eminentemente de sua ambiguidade formal-material, o que, no entanto, parece ser 

necessário à construção da justiça essencialmente política. Para tanto, ele precisou 

fortalecer aspectos que remetem tanto ao modelo democrático-constitucional, quanto 

à pluralidade de sociedades democráticas contemporâneas. Assim, o filósofo habilita 

sua teoria como política, no sentido de que não está subordinada a visões doutrinárias 

específicas (ou visão de bem específica), mas simultaneamente permite que doutrinas 

diversas sejam contempladas na sociedade e, por conseguinte, a multiplicidade de 

concepções individuais sobre o bem. 

Desse modo, sua teoria, para fazer-se política, sustenta-se sobre a premissa 

de que o justo deve preponderar sobre o bem, sem rechaçá-lo, mas sendo certo que 

assim como o pluralismo deve ser respeitado, o justo impõe limites aos cidadãos 

quanto ao modo de seguir sua concepção de bem. Nesse sentido, passa-se a analisar 

a relação de preferência do justo sobre o bem. 

 

1.2.2 A primazia do justo sobre o bem 

 

A teoria da justiça de John Rawls também se distingue pela prioridade do justo 

sobre o bem, em consonância com a proposta de construir uma teoria procedimental 

de justiça, ou seja, a justiça consistiria no resultado de um procedimento, sem que o 

justo seja interpretado como maximizador do bem (SILVEIRA, 2007, p. 177). 

Ao defender a primazia do justo sobre o bem, Rawls pretende situar a posição 

que a justiça assume no âmbito da ética, de tal modo que o procedimento não seja 



30 
 

informado pelas diferentes visões de bem, considerando que, como objeto de estudos 

filosóficos, a teoria moral coteja a abordagem de diferentes concepções sobre a 

relação entre os conceitos da ética do justo, do bem e da dignidade moral (REIS, 2012, 

p. 12). 

Entretanto, ressalva-se que o autor reorientou seu pensamento e abandonou 

o que chamava de teoria moral, aproximando-se, com isso, da teoria política, em uma 

mudança que se consolidou com a publicação da obra “O Liberalismo Político”, em 

199314. A explicação reside na necessidade de justificar o caráter político de sua 

teoria, ou seja, que os princípios se aplicam apenas à estrutura básica da sociedade, 

e não, à vida e às opções individuais de cada pessoa. 

Se em autores modernos como Hobbes, Locke e Rousseau, não há uma 

distinção evidente entre o justo e o bem, Rawls é expresso ao diferenciá-los e realçar 

que aquele detém prioridade sobre este, de modo que a noção do justo é construída 

com o suporte de valores políticos. Restringir-se ao aspecto político da justiça, 

segundo Weber, foi a solução elaborada para viabilizar um acordo a respeito de 

princípios aplicáveis às instituições políticas, econômicas e sociais – e tais princípios 

poderiam ser aceitos por todos os cidadãos independentemente de seu pensamento 

religioso ou ético. Logo, refere-se apenas à estrutura básica da sociedade (WEBER, 

2015, p. 73-75). 

Uma das consequências dessa reorientação consiste em fortalecer a noção 

de prioridade do justo sobre o bem, visto que, em “Uma Teoria da Justiça”, o autor 

parecia aceitar alguma congruência entre os dois. Acontece, porém, que a convivência 

democrática com distintas concepções de bem leva corriqueiramente à 

incompatibilidade entre eles, de modo a tornar quase impossível um acordo. Assim, 

como solução para viabilizar o consenso, a teoria se restringiu aos valores políticos. 

 
14  A respeito do abandono de doutrinas abrangentes, isto é, doutrinas que podem incluir componentes 

religiosos, morais ou filosóficos, em direção à teoria política, tem-se o seguinte: “Uma parte dos 
esforços filosóficos de Rawls ao longo da década de 80 e culminando no livro O liberalismo político 
pode ser compreendida como a tentativa de adaptar a justiça como equidade à nova orientação de 
sua filosofia. Ao explicar as razões das mudanças, no prefácio da edição de 1996 de O liberalismo 
político, Rawls afirma que a teoria desenvolvida no livro Uma teoria da justiça poderia ser 
classificada com uma doutrina abrangente, i.e. uma doutrina que poderia abarcar não apenas os 
valores políticos de justiça, mas também concepções como o bem ou a virtude. Uma doutrina 
abrangente, para Rawls, seria incompatível com os ‘papéis da filosofia política’ que passaram a 
orientar o seu pensamento durante as décadas de 80 e 90. A concepção de justiça como equidade, 
portanto, foi modificada para cumprir os novos objetivos” (REIS, 2012, p. 14). 
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Como consequência, fixou-se a prioridade do justo sobre o bem (WEBER, 2015, p. 

79)15. 

A prioridade do justo também implica a característica da imparcialidade da 

justiça, pois as concepções específicas do bem não podem determinar como o Estado 

deve se organizar para atender à sociedade. Tal noção decorre das ideias de 

liberdade e autonomia presentes no contratualismo de Rousseau, que, neste 

particular, influencia Rawls (GONDIM, 2010, p. 155). 

As concepções do bem, embora não façam parte da agenda política, podem 

confirmar os princípios da justiça acordados pelas partes. Porém, não são todas as 

concepções de bem que seriam admitidas: como critério “aplicável a qualquer 

concepção do bem que tenha a pretensão de validade política e pública” (WEBER, 

2015, p. 79), apenas as que representam ideias políticas, compartilháveis pelos 

cidadãos livres e iguais  e que não pressuponham qualquer doutrina abrangente 

seriam aceitas: 

 

A principal restrição parece ser a seguinte: as ideias do bem admitidas devem 
ser ideias políticas, isto é, devem fazer parte de uma concepção política 
razoável de justiça, de modo que nos é possível supor que: 
a. são, ou podem ser, compartilhadas por cidadãos considerados livres e 
iguais; 
b. não pressupõem qualquer doutrina plenamente (ou parcialmente) 
abrangente. 
Na justiça como equidade, essa restrição se expressa pela prioridade do 
justo. Em sua forma geral, essa prioridade significa que as ideias admissíveis 
do bem devem respeitar os limites da concepção política de justiça e 
desempenhar um papel em seu interior. (RAWLS, 2000a, p. 222-223) 

 

A importância da noção da primazia do justo sobre o bem está em reconhecer 

que a efetivação dos valores éticos dos indivíduos encontrará respaldo na justiça 

desde que não violem esses princípios do justo. E o critério para verificar se é possível 

a realização de determinada concepção de bem consiste em saber se ela é 

 
15   Há comentaristas que defendem, ao invés da prioridade, uma complementariedade do justo sobre o 

bem na obra de Rawls, como se observa a seguir: “É importante enfatizar que com a ideia dos bens 
primários Rawls avança em relação às garantias do mínimo existencial como condição de realização 
dos direitos fundamentais. Este mínimo pode atender as condições básicas de uma vida digna, mas 
não garante as exigências do exercício pleno da cidadania. Seu neocontratualismo inova com 
elementos constitucionais essenciais ignorados pelos contratualistas modernos. Até o tempo para 
o lazer é um bem primário lembrado. A realização das pessoas como livres e iguais impõe 
exigências que vão além da satisfação das necessidades básicas, entendidas como um ‘mínimo 
social’. A explicitação sobre os bens primários foi a resposta de Rawls aos comunitaristas sobre a 
alegação de que a justiça como equidade estaria baseada em uma determinada concepção do bem 
(pessoa e direitos fundamentais)” (WEBER, 2015, p. 80). Neste sentido, também, Cf. LESSA, 2014, 
p. 66. 
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publicamente justificável. Nada obstante, cumpre perguntar quais seriam as ideias do 

bem admitidos pelos princípios da justiça (WEBER, 2015, p. 79).  

Dentre os principais estão o bem como racionalidade e os bens primários. O 

bem como racionalidade corresponde ao projeto ideal de cada integrante da 

sociedade, enquanto os bens primários aludem às necessidades dos indivíduos para 

o exercício da cidadania, ou seja, para poderem viver livres e como iguais numa 

sociedade bem ordenada onde impera a cooperação social. Bens primários, por 

conseguinte, são meios para a realização dos respectivos projetos de vida (WEBER, 

2015, p. 80). 

A inclusão de bens primários no rol daqueles aceitos pelos princípios da 

justiça possui relevância por conta do debate ocorrido entre Rawls e Sen a seu 

respeito, consoante será exposto no capítulo 2 desse texto (item 2.4.1). Por ora, 

menciona-se a definição dos bens primários como aqueles necessários à realização 

da concepção específica do bem de cada pessoa e exercício de sua capacidade 

moral: 

 

A ideia central é que os bens primários são selecionados perguntando-se 
pelas coisas que são geralmente necessárias como condições sociais e 
meios polivalentes para possibilitar às pessoas realizar suas concepções 
específicas do bem e desenvolver e exercer suas duas capacidades morais. 
Aqui, precisamos examinar os requisitos sociais e as circunstâncias normais 
da vida humana numa sociedade democrática. O fato de os bens primários 
serem condições necessárias para realizar as capacidades morais, e serem 
meios polivalentes para um leque suficientemente amplo de fins últimos, 
pressupõe vários fatos gerais sobre as necessidades e capacidades 
humanas, suas fases características e requisitos de desenvolvimento, 
relações de interdependência social e muito mais. (RAWLS, 2000a, p. 362). 

 

Quais seriam, então, os bens primários? Antes de responder à questão, deve-

se ter em mente que a lista dos bens depende de questões mais abrangentes sobre 

as necessidades humanas, assim como a noção de bens primários apenas funciona 

corretamente no âmbito de uma sociedade cooperativa. Assim, Rawls elenca como 

bens primários os seguintes grupos de bens: a) direitos e liberdades básicas; b) 

liberdade de ir e vir; c) liberdade profissional; d) poderes e prerrogativas de cargos; e) 

renda e riqueza e f) bases sociais do autorrespeito (RAWLS, 2003, p. 82-83). 

Com efeito, para melhor compreender a questão dos bens primários, deve-se 

ter em mente ainda o aspecto normativo da concepção de pessoa adotada por Rawls. 

O filósofo defende explicitamente que sua visão sobre a pessoa na teoria da justiça é 

normativa, ao partir de uma “concepção cotidiana de pessoa enquanto unidade básica 
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de pensamento, deliberação e responsabilidade”, para adaptá-la a uma concepção 

política de justiça e adequada a servir como “fundamento da cidadania democrática” 

– e, como tal, se diferencia de uma definição de natureza humana oferecida pelas 

ciências naturais ou teoria social (RAWLS, 2000a, p. 60-61). Também é necessário 

afastar outras concepções que não sejam a política-normativa para que as partes na 

posição original não sejam confundidas com uma doutrina metafísica de pessoa 

(LESSA, 2014, p. 41). 

A adoção de uma concepção normativa ainda é útil à compreensão da noção 

de bens primários, uma vez que estes são necessários à satisfação da pessoa 

entendida sob tal perspectiva, e não simplesmente como seres humanos, para 

composição do chamado “mínimo existencial” (WEBER, 2013, p. 203). Assim, a 

concepção normativa indica o reconhecimento de seu significado a partir de uma 

construção da razão, que se desenvolve em associação com a noção de dignidade 

humana16. 

Após expor as condições para produção dos dois princípios da justiça, com 

especial enfoque nas propriedades da posição original e as características do véu da 

ignorância, inicia-se a análise do conteúdo normativo que resulta do procedimento 

sugerido por Rawls, estruturados sob a forma de dois princípios.  

 

1.3 Princípios da justiça 

 

A finalidade dos princípios da justiça, como visto acima, é organizar a estrutura 

básica da sociedade, para constituir um esquema de cooperação social através de 

suas instituições – o que não se confunde com os princípios aplicáveis à conduta dos 

 
16  Sobre a relação entre a dignidade humana e a concepção normativa de pessoa, Thadeu Weber 

explica o seguinte: ”O reconhecimento e a promoção da dignidade é uma conquista da história, mas 
ao mesmo tempo é uma construção da razão. Indica um dever ser. É normativa. É uma qualidade 
intrínseca do ser pessoa. Define o homem como fim em si mesmo, para usar uma expressão 
kantiana. E isso, obviamente, não depende de desenvolvimento histórico. Mencioná-la no prelo e/ou 
nos artigos iniciais e basilares de uma Constituição, significa estabelecer a inviolabilidade do ser 
humano como pressuposto de toda a estrutura jurídica e social, reconhecendo-o como sujeito do 
direito, isto é, como portador de direitos e deveres. Estabelecer a dignidade da pessoa humana 
como fundamento de uma Constituição, tal como o faz a brasileira, significa dizer que ela se constitui 
no referencial teórico e base de sustentação de toda a estrutura jurídica e social. Ela é um princípio 
sobre o qual se ergue a ordem constitucional. Significa, portanto, que não pode ser violada e que, 
ao mesmo tempo, deve ser protegida e promovida. Os direitos fundamentais, sobretudo os sociais, 
são, nesse caso, a expressão do conteúdo da dignidade humana e a sua realização efetiva nas 
instituições sociais. É, portanto, a partir da dignidade, como fundamento constitucional, que se 
justifica e até mesmo se impõe o reconhecimento do direito ao mínimo existencial.” (WEBER, 2013, 
p. 198-199). 
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cidadãos em circunstâncias específicas. Os princípios devem reger a “atribuição de 

direitos e deveres dentro dessas instituições e definir a distribuição apropriada dos 

benefícios e dos encargos da vida social”. Uma instituição, para Rawls, corresponde 

a “um sistema público de normas que define cargos e funções com seus direitos e 

deveres, poderes e imunidades etc.” (RAWLS, 2016, p. 65-66). Tais normas indicam 

permissões e proibições, além das penalidades correspondentes, em caso de 

descumprimento. 

Uma das peculiaridades do neocontratualismo de Rawls é que os princípios 

de justiça – substantivos, com conteúdo político – decorrem de um procedimento justo 

(equitativo). Aqui, não existem leis naturais que servem como fundamento às partes 

envolvidas na posição original, pois eles são construídos racionalmente no âmbito do 

procedimento (WEBER, 2015, p. 72). 

Logo, através dos princípios de justiça, são distribuídos equitativamente os 

bens primários, quais sejam, “bens básicos para todas as pessoas 

independentemente de seus projetos pessoais de vida ou de suas concepções do 

bem” (OLIVEIRA, 2003, p. 13). 

Para efetivação de um acordo equitativo acerca dos princípios, o 

procedimento deve assegurar que as contingências do mundo social devem ser 

abstraídas na posição original. Com o objetivo de eliminar as vantagens particulares 

em detrimento de alguns, que poderiam advir de determinadas características 

pessoais, assegura-se que as partes terão conhecimento apenas sobre fatos gerais 

compartilhados por todos. 

Com isso, as partes poderão estabelecer um acordo no que se refere aos 

princípios de justiça que capacitam os cidadãos a “desenvolverem adequadamente e 

exercerem plenamente suas capacidades morais e a procurar realizar as concepções 

específicas do bem que vierem a constituir” (RAWLS, 2000a, p. 123), já que as 

instituições sociais básicas devem ser condizentes com esse objetivo. 

Para Rawls, a sociedade somente será bem-ordenada se os princípios forem 

aceitos por todos indivíduos, que agem conforme seu conteúdo e reconhecem 

publicamente que as instituições sociais básicas estão estruturadas de modo a 

corresponder aos princípios de justiça (RAWLS, 2000a, p. 79). 

Os princípios de justiça, a rigor, não são produzidos para as partes na posição 

original, mas para os cidadãos da sociedade real. Mais do que concordar com eles, 

seu comportamento deve refletir o conteúdo dos princípios. Esse reconhecimento 
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público dos princípios, ao lado de sua aplicação à vida política, leva os cidadãos à 

autonomia plena. Assim, a autonomia dos cidadãos se concretiza quando seu 

comportamento se adequa aos princípios que “especificam os termos equitativos de 

cooperação que aplicariam a si mesmos, quando equitativamente representados 

como pessoas livres e iguais” (RAWLS, 2000a, p. 122). 

Antes de adentrar em seu conteúdo, esclarece-se que os dois princípios de 

justiça da teoria de Rawls se relacionam às noções de liberdade e de igualdade. 

Embora sejam definidos separadamente, a aproximação entre os princípios é estreita, 

a ponto de se denominarem como princípios da liberdade igual e igualdade 

democrática, esse último a se dividir em princípio da diferença e princípio da igualdade 

equitativa de oportunidades. Ver-se-á adiante, no tópico 1.3.3, que o primeiro princípio 

tem prioridade sobre o segundo, o que significa que, para aplicação do segundo 

princípio, o primeiro princípio há de ter sido cumprido satisfatoriamente. 

A concepção de pessoa na teoria de Rawls volta a ser relevante nesta 

questão, pois suas características (livres e iguais) remetem aos dois princípios 

abordados a seguir. Com isso, a teoria da justiça articula a liberdade individual e a 

igualdade coletiva, com base na noção de razoabilidade e racionalidade da pessoa, 

para proteção do justo, que se refere ao âmbito público, e para proteção do bem, que 

se refere ao âmbito individual (GONDIM, 2010, p. 154). 

 

1.3.1 Liberdade igual 

 

Para o princípio da igual liberdade não é relevante a classificação a respeito 

das abordagens positiva e negativa de definição da liberdade. Apesar de não adotar 

um conceito taxativo, Rawls sugere definir a liberdade a partir de três aspectos 

conjugados: “os agentes que são livres, as restrições ou limitações de que estão livres 

e aquilo que têm liberdade para fazer ou não fazer” (RAWLS, 2016, p. 247-248). Estes 

três itens estariam presentes em quaisquer intepretações completas da liberdade. Nas 

palavras do autor: 

 

A descrição geral de qualquer liberdade, então, assume a seguinte forma: 
esta ou aquela pessoa (ou pessoas) está (ou não está) livre desta ou daquela 
restrição (ou conjunto de restrições) para fazer (ou não fazer) isto ou aquilo. 
As associações, assim como as pessoas físicas, podem ou não estar livres, 
e as restrições podem variar desde deveres e proibições definidos por lei até 
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influências coercitivas provenientes da opinião pública e da pressão social. 
(RAWLS, 2016, p.248) 

 

O conteúdo do primeiro princípio é o seguinte: “cada pessoa tem o mesmo 

direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais 

que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos” (RAWLS, 

2003, p. 60). 

Uma distinção pertinente refere-se à liberdade igual e ao valor da liberdade. 

Dado que a estrutura básica da justiça contempla a liberdade e a igualdade por meio 

dos dois princípios de justiça, a liberdade é representada por um sistema completo 

das liberdades, enquanto o valor da liberdade depende da capacidade de cada um 

atingir seus objetivos. A noção de liberdade como liberdade igual, portanto, é idêntica 

para todos, mas o valor de liberdade, não. Por isso, como algumas pessoas têm mais 

autoridade ou riqueza, terão também mais possibilidades de atingir seus objetivos. 

Reconhecer esta desigualdade, contudo, não afeta nem o princípio da liberdade, nem 

o da igualdade, porque ela apenas se legitima nos casos em que favoreça o maior 

benefício possível de todos, mormente dos menos favorecidos, conforme o princípio 

da diferença (RAWLS, 2016, p. 251). 

Deve-se salientar que o filósofo americano se fundamenta nas ideias de 

Locke, no que diz respeito à defesa de que todos os homens nascem livres e iguais, 

como obstáculo imposto ao poder estatal. Por isso, sua teoria liberal prioriza o respeito 

de liberdades básicas que permitam o exercício livre do pensamento e da consciência, 

além de poder escolher seus valores e modo de vida (FREEMAN, 2007, p. 44). 

Rawls, todavia, tenta se opor à ideia de Locke a respeito da justificação da 

liberdade (e da igualdade), ou seja, de que seria algo inerente ao ser humano, e 

eminentemente moral. Ele se afasta dessa suposta verdade guiada pelo ideário 

jusnaturalista, para defender a liberdade como algo correto a se sustentar, sob pena 

de ter de refutar todo e qualquer argumento contrário, o que seria praticamente 

inviável e revelaria inconsistência se não lograsse êxito em abranger todas as 

refuações. A substituição do padrão “verdadeiro” por “correto” torna-se possível por 

meio de seu modelo teórico pautado pelo equilíbrio entre os princípios da justiça, que 

não postula uma teoria moral verdadeira, mas, apenas, correta sob o ponto de vista 

argumentativo – aqui, o atributo da correção é demonstrado através do procedimento 

metodológico de escolha dos princípios da justiça (ROSCHILDT, 2009, p. 167). 
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A premissa de Rawls a respeito do princípio da liberdade igual é que certas 

liberdades pessoais básicas são mais importantes que outras, e, por isso, merecem 

garantias e proteções especiais. Essas liberdades básicas são também necessárias 

à caracterização da ideia moral de pessoas livres e iguais. E a concepção de pessoas 

livres e iguais é um elemento central do modelo democrático, para o qual exige-se que 

seus cidadãos tenham o mesmo status político, ou seja, elas devem possuir iguais 

poderes e mesma capacidade de influenciar a atividade legislativa e participar da vida 

política pública. Por isso, Freeman defende que Rawls se apropriaria da concepção 

de Rousseau de “democracia como deliberação de cidadãos iguais sobre justiça e 

bem comum” (FREEMAN, 2007, p. 45). 

Rawls menciona cinco grupos de liberdades básicas: liberdade de consciência 

e pensamento; liberdade de associação; liberdades políticas iguais; os direitos e 

liberdades que asseguram a integridade e a liberdade da pessoa (incluindo liberdade 

profissional e propriedade); e liberdades cobertas pelo estado de direito.  

Vê-se que Rawls contempla tanto as chamadas liberdades positivas, quanto 

as negativas – ou liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, conforme a 

classificação desenvolvida por Benjamin Constant. Isto é, os direitos de participar 

ativamente da vida pública e de não sofrer interferências indevidas do Estado, 

respectivamente17. 

A justificativa para indicar expressamente quais seriam as liberdades básicas 

está em comprovar que os princípios de justiça propostos são mais adequados à 

fundamentação da liberdade e da igualdade do que outras teorias. É que, para Rawls, 

se tais liberdades estiverem incorporadas aos princípios de justiça, os participantes 

da posição original terão maiores condições de concordar com eles, e com a finalidade 

de escolher os princípios mais apropriados a um modelo democrático (RAWLS, 

2000a, p. 346). 

Aliás, essa preocupação do autor com a justificação do modelo democrático 

permeia não apenas a definição dos princípios da justiça no âmbito da posição 

original, mas, também, quanto às liberdades fundamentais que devem deles fazer 

parte e às condições para estabelecimento de um determinado equilíbrio social, 

induzido notadamente pelo segundo princípio da justiça. 

 
17 Para aprofundamento da visão e aproximação da teoria da justiça de Rawls com a obra de Constant, 

cf. GONDIM, 2010, p. 153. 
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Esse rol de liberdades é elaborado com base na avaliação de quais liberdades 

“fornecem condições políticas e sociais essenciais para o adequado desenvolvimento 

e pleno exercício das duas faculdades morais das pessoas livres e iguais” (RAWLS, 

2003, p. 64)18. Eis, então, a fundamentação da escolha das liberdades básicas: 

 

Primeiro, as liberdades políticas iguais e a liberdade de pensamento 
permitem que os cidadãos desenvolvam e exerçam essas faculdades para 
julgar a justiça da estrutura básica da sociedade e suas políticas sociais; e, 
segundo, a liberdade de consciência e a liberdade de associação permitem 
que os cidadãos desenvolvam e exerçam suas faculdades morais para 
formar, rever e racionalmente procurar realizar (individualmente ou, com mais 
frequência, em associação com outros) suas concepções do bem (RAWLS, 
2003, p. 64). 

 

O desenvolvimento de tais ideias decorreu da resposta de Rawls à crítica 

formulada por Herbert Hart acerca de duas lacunas que fragilizavam a primeira versão 

publicada da teoria de Rawls. Em breve síntese, Hart apontava primeiramente a 

fundamentação insuficiente sobre a eleição de liberdades básicas na posição original 

e a concordância das partes envolvidas quanto à sua prioridade. Por sua vez, a 

segunda lacuna dizia respeito à aplicação dos princípios de justiça em situações em 

que conflitam entre si, isto é, quais critérios deveriam ser utilizados para se ajustarem 

(FREEMAN, 2007, p. 53). 

A resposta de Rawls seguiu-se pelo aprofundamento das noções de pessoas 

livres e iguais, acima indicadas, e as condições necessárias representadas pelas 

liberdades básicas, para que as pessoas possam desenvolver e exercer suas 

faculdades morais. Além disso, ao aprimorar a teoria, o autor esclareceu que os 

ajustes entre liberdades básicas seriam realizados “conforme uma esteja mais 

 
18 As faculdades morais das pessoas livres e iguais correspondem às características dos cidadãos que 

têm as capacidades necessárias para a cooperação social mutuamente benéfica e para cumprir as 
regras equitativas dessa cooperação. As liberdades básicas, portanto, são “condições sociais 
essenciais para o desenvolvimento adequado e para o exercício pleno das duas capacidades da 
personalidade moral ao longo de toda a vida” (RAWLS, 2000a, p. 347). Essas faculdades foram 
definidas nos seguintes termos pelo filósofo: “(I) Uma dessas faculdades é a capacidade de ter um 
senso de justiça: é a capacidade de compreender e aplicar os princípios de justiça política que 
determinam os termos equitativos de cooperação social, e de agir a partir deles (e não apenas de 
acordo com eles). (II) A outra faculdade moral é a capacidade de formar uma concepção do bem: é 
a capacidade de ter, revisar e buscar atingir de modo racional uma concepção do bem. Tal 
concepção é uma família ordenada de fins últimos que determinam a concepção que uma pessoa 
tem do que tem valor na vida humana ou, em outras palavras, do que se considera uma vida digna 
de ser vivida. Os elementos dessa concepção costumam fazer parte de, e ser interpretados por, 
certas doutrinas religiosas, filosóficas ou morais abrangentes à luz das quais os vários fins são 
ordenados e compreendidos.” (RAWLS, 2003, p. 26). 
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fundamentalmente implicada do que a outra no exercício pleno e informado das duas 

faculdades morais dos cidadãos” (LESSA, 2014, p. 65) 19. 

 

1.3.2 Igualdade 

 

Rawls apresenta o segundo princípio de sua teoria da seguinte forma: 

 

As desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: 
primeiro, devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em 
condições de igualdade equitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, 
têm de beneficiar ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade 
(o princípio de diferença). (RAWLS, 2003, p. 60) 

 

Com o intuito de minimizar desigualdades sociais e econômicas, nota-se que 

o princípio é informado pela noção de igualdade entre as pessoas a partir de duas 

vertentes: a igualdade equitativa de oportunidades e o princípio da diferença, também 

denominado, por alguns, de princípio maximin. Esse tema, aliás, consiste no ponto de 

maior divergência entre os dois autores analisados no presente trabalho, por conta 

dos critérios propostos por cada um deles para regulação da justiça distributiva na 

sociedade, consoante comparação específica sobre a questão da justiça distributiva 

de Sen e suas críticas a Rawls, abordadas no item 2.4. 

Deve-se atentar ao fato de que o que chamamos aqui de princípio da 

igualdade é denominado por Rawls como segundo princípio – de igual forma, aliás, 

que o princípio da liberdade (o primeiro princípio). Ele consiste, então, na união de 

duas regras que, juntas, constituem o princípio. 

Se considerarmos que o segundo princípio conta com dois subprincípios, tem-

se que o da igualdade equitativa de oportunidades ultrapassa a exigência de que 

cargos públicos e posições sociais devem ser abertos a todos no sentido formal, 

adotada no chamado sistema de liberdade natural, para defender que todos devem 

ter uma possibilidade equitativa de acessá-los. Isso significa que, supondo uma 

distribuição de dons naturais, aqueles que se encontram no mesmo patamar de 

habilidade, talento e disposição para usar seus dons, devem ter as mesmas 

 
19 Embora não seja nova a ideia de que há liberdades fundamentais mais importantes do que outras, a 

originalidade da descrição de Rawls consiste precisamente em como escolhê-las e como resolver 
os conflitos existentes entre liberdades básicas, que adveio da resposta à crítica de Hart, acima 
mencionada (FREEMAN, 2007, p. 46). 
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perspectivas de sucesso, independentemente da classe social em que nasceram 

(RAWLS, 2003, p. 61). 

Com efeito, ao promover a defesa de acesso a cargos ou posições 

independentemente da raça dos indivíduos, seu gênero, opção religiosa, filosófica ou 

posição social, Rawls confirma a "rejeição da nobreza hereditária e da ideia de que as 

pessoas devem ter posições sociais atribuídas por nascimento” (FREEMAN, 2007, p. 

88). O subprincípio almeja, por conseguinte, “atenuar a influência das contingências 

sociais e do acaso natural sobre as parcelas distributivas” (RAWLS, 2016, p. 88). 

A teoria de Rawls expõe seu caráter democrático em função de sua reverência 

à igualdade de direitos políticos, bem como o equânime direito de acesso (leia-se: 

oportunidades) à educação e trabalho. E o faz sob a ótica de maximizar as 

oportunidades e patamar de vida das pessoas menos favorecidas. 

A questão de fundo associada à igualdade equitativa de oportunidades, para 

Rawls, não corresponderia a maximizar a eficiência produtiva ou o incremento 

econômico, mas, ao revés, fortalecer um objetivo igualitário de assegurar uma 

sociedade permeada pelo autorrespeito, sem considerar suas aptidões naturais, 

assim entendidas aquelas de natureza física ou intelectual. Além do mais, o 

subprincípio afasta-se de uma ideia de meritocracia guiada pelos talentos naturais, 

para, ao contrário, viabilizar meios para que os indivíduos possam exercitar e 

desenvolver suas habilidades naturais, a fim de auferir o maior proveito possível das 

oportunidades disponíveis a pessoas com habilidades semelhantes (FREEMAN, 

2007, p. 94-96). 

Neste sentido, Rawls explica que esse princípio demonstra que se os cargos 

e posições sociais não fossem franqueados a todas as pessoas, em condições 

equitativas, haveria razão dos impedidos de ocupá-los em se sentirem discriminados. 

Não apenas por conta da vedação que os afastaria dos benefícios decorrentes do 

cargo, mas também pela impossibilidade de “vivenciar a realização pessoal resultante 

do exercício competente e dedicado de deveres sociais”, que, na visão de Rawls, 

corresponde a uma importante forma de bem (RAWLS, 2016, p. 102). 

Nesta seara, a educação exerce papel central, uma vez que a formação 

intelectual não deve depender da origem (classe) social e as barreiras existentes entre 

elas devem ser derrubadas por meio do sistema educacional, seja ele público ou 

privado (RAWLS, 2016, p. 88). Assim, ao mesmo tempo em que funciona como um 
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instrumento de correção das desigualdades existentes entre classes sociais20, a 

igualdade equitativa de oportunidades impõe à sociedade um dever positivo de 

proporcionar oportunidades educacionais, “para que aqueles com talentos 

semelhantes socialmente desfavorecidos possam competir em condições justas com 

os mais favorecidos pela classe social” (FREEMAN, 2007, p. 90). 

Em relação ao segundo subprincípio, conhecido como princípio da diferença, 

deve-se lembrar que sob o véu da ignorância as pessoas não saberiam se seriam 

ricas, pobres, saudáveis ou não. Ainda que num primeiro momento houvesse uma 

tendência de estabelecer distribuição igual das riquezas, provavelmente se perceberia 

que essa noção de igualdade poderia ser aperfeiçoada. E a melhoria consistiria em 

afirmar que as desigualdades sociais e econômicas são aceitáveis apenas se 

contribuem para o benefício dos menos favorecidos. Ou seja, a aceitação de 

determinada desigualdade de renda ou riqueza pressupõe que ela contribua para 

benefício de pessoas menos favorecidas (RAWLS, 2016, p. 122). 

Observa-se que, ao tempo em que aceita a existência de desigualdades 

econômicas e sociais, a teoria da justiça de Rawls busca regulamentá-las. A rigor, 

condiciona-se sua aceitação ao máximo benefício que as desigualdades possam 

trazer aos membros menos favorecidos. Esse subprincípio complementa o princípio 

da igualdade equitativa de oportunidades, pois ambos atuariam para favorecer a 

distribuição de renda e riquezas (FREEMAN, 2007, p. 92). Rawls, porém, cuida de 

afastar a possibilidade de adotar sua noção de justiça distributiva levando em conta o 

ideal de divisão igual de riquezas, porquanto tal formato esbarraria na eficiência 

econômica (RAWLS, 2000a, p. 335). 

A aplicação do princípio da diferença pressupõe que a distribuição real não 

precisa se conformar a um dado padrão ou grau de igualdade, pois ele se destina a 

organizar a regulamentação das desigualdades sociais e econômicas, visto que 

devem buscar fazer com que as desigualdades promovam alguma contribuição para 

as pessoas menos favorecidas: 

 

Desse modo, os princípios de justiça, e, em particular, o princípio de 
diferença, aplicam-se aos princípios públicos e às políticas mais importantes 
que regulam as desigualdades sociais e econômicas. São empregados para 
ajustar o sistema de títulos de propriedade e rendimentos, e para equilibrar 

 
20 Como argumenta Freeman, poucas pessoas negariam o fato de que crianças de classes altas 

costumam desfrutar de maiores oportunidades de formação e de trabalho, em desfavor das mais 
pobres, o que justificaria a função corretiva do princípio (FREEMAN, 2007, p. 89). 
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os critérios e preceitos familiares que esse sistema emprega. O princípio de 
diferença aplica-se, por exemplo, à tributação da renda e da propriedade, à 
política fiscal e econômica. Aplica-se ao sistema proclamado de direito 
público e normas legais, e não a transações ou distribuições específicas, nem 
a decisões de indivíduos e associações, mas ao contexto institucional no qual 
essas transações e decisões acontecem. Não há interferências de surpresa 
ou imprevisíveis nas expectativas e aquisições dos cidadãos. Os títulos de 
propriedade são conquistados e respeitados em conformidade com o sistema 
público de normas. Os impostos e restrições são todos, em princípio, 
previsíveis, e as posses devem ser adquiridas com a condição, conhecida por 
todos, de que certas transferências e redistribuições serão feitas. (RAWLS, 
2000a, p. 336) 

 

Assim, o princípio da diferença pretende que, independentemente do patamar 

geral de riqueza, as desigualdades devem observar a necessidade de beneficiar a 

todos, o que demonstra que tal finalidade de a maximização alcançar os menos 

favorecidos, para Rawls, é também um princípio de reciprocidade que reforça a 

cooperação social (RAWLS, 2003, p. 91). 

Neste sentido, Rawls procura ressaltar a necessidade de uma concepção de 

justiça expressar publicamente o respeito mútuo entre os indivíduos, o que seria 

possível com a aplicação dos dois princípios, pois, se a sociedade segui-los, o bem 

de todos estaria “contido num sistema de benefícios mútuos e essa afirmação pública, 

nas instituições, dos esforços de cada indivíduo sustenta a autoestima de todos” 

(RAWLS, 2016, p. 219). Valendo-se da liberdade igual e da ordenação das 

desigualdades de modo a assegurar vantagens mútuas, a aceitação dos dois 

princípios seria uma opção racional: 

 

O estabelecimento da liberdade igual e a implementação do princípio de 
diferença tendem a gerar esse resultado. Os dois princípios equivalem, 
conforme já comentei, ao compromisso de considerar a distribuição das 
capacidades naturais, em certos aspectos, como um bem coletivo, de modo 
que os mais afortunados só devem beneficiar-se de forma que ajudem 
aqueles que levaram a pior. (RAWLS, 2016, p. 220). 

 

Com fundamento nas definições expostas, merece aprofundamento a forma 

como os princípios devem ser aplicados, o que é precedida por um juízo sobre a 

prioridade que cada princípio possui na teoria de Rawls, uma vez que sua aplicação 

não ocorre aleatoriamente. Ao contrário, o autor estabelece uma ordem de prioridades 

para sua implementação. Como se verá a seguir, o destaque dado ao primeiro 

princípio (da liberdade) passa a ser apresentado não apenas substantivamente, mas, 

também, formalmente. 
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1.3.3 Ordem de prioridades 

 

Uma característica dos princípios da justiça de Rawls é que o princípio da 

liberdade igual possui prioridade em relação ao segundo princípio, o princípio da 

igualdade (tanto quanto à igualdade equitativa de oportunidades quanto o ao 

subprincípio da diferença), no sentido de que as necessidades da liberdade devem 

ser resolvidas primeiro e, enquanto isso não é alcançado, os outros princípios não 

devem ser atendidos. Como consequência dessa ordem de preferência tem-se que 

as liberdades básicas (primeiro princípio) só podem ser restringidas em nome da 

própria liberdade, nunca em função do segundo princípio, isto é, de oportunidades de 

acesso ou distribuição de bens (RAWLS, 2016, p. 376).  

A regra de prioridade, formal e expressamente estabelecida por Rawls, foi 

enunciada nos seguintes termos: 

 

Os princípios de justiça devem ser classificados em ordem lexical e, portanto, 
a liberdade só pode ser restringida em nome da liberdade. Existem dois 
casos: (a) uma liberdade menos extensa deve reforçar o sistema total de 
liberdades partilhado por todos, e (b) uma liberdade menor deve ser 
considerada aceitável por aqueles cidadãos com a liberdade menor. 
(RAWLS, 2016, p. 311) 

 

Ao estabelecer a prioridade do princípio da liberdade sobre o segundo 

princípio, Rawls afasta a possibilidade de que benefícios sociais prevaleceriam sobre 

quaisquer interesses individuais. Sem a garantia de liberdades básicas que possam 

fazer frente à maximização do bem da sociedade ao custo de restrições individuais ou 

de parcela minoritária, a sociedade estaria suscetível a injustiças severas 

(ROSCHILDT, 2009, p. 173). 

Com a sequência lexicográfica, o autor pretende que o primeiro princípio seja 

inteiramente satisfeito, para só então poder ser aplicado o segundo. Resguarda-se, 

assim, a inviolabilidade das liberdades individuais contra quaisquer ajustes sociais que 

envolvam questões de desigualdades. Busca-se, com isso, reforçar a rejeição da ideia 

utilitarista e do chamado princípio do sacrifício, segundo o qual o sacrifício de uma 

minoria poderia ser justificado pelo aumento do bem-estar geral (OLIVEIRA, 2003, p. 

13). 

A ordem de prioridade segue entre os dois subprincípios vistos anteriormente 

– igualdade equitativa de oportunidades e princípio da diferença. Partindo da premissa 
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que uma distribuição só é justa se atender a todos os princípios, há situações em que, 

mesmo que proíba benefícios para os mais pobres, ela não seria aceita, caso viole a 

igualdade equitativa de oportunidades. Suponha-se que determinada desigualdade 

produza esse efeito de beneficiar menos favorecidos, mas, também, o efeito de 

concentrar demasiadamente o poder econômico em grupos mais poderosos, a tal 

ponto que se limita as oportunidades para os menos favorecidos. Tal situação não 

seria justa, para Rawls, pois o papel da igualdade de oportunidades é mais importante 

do que o benefício econômico de cidadãos que não devem perder seu status de livres 

e iguais (FREEMAN, 2007, p. 92). 

Assim, com a regra de priorização do primeiro princípio, o filósofo reforça a 

centralidade e importância da liberdade perante a justiça, o que decorre do modelo 

político liberal que se pretende justificar com sua teoria, o da democracia 

constitucional, sobretudo a norte-americana. 

Consoante será analisado nos dois capítulos seguintes, a liberdade também 

é um princípio prioritário para Amartya Sen, e sua centralidade se reflete no papel 

atribuído ao direito por ambos os autores. 

A seguir, passa-se à análise do pensamento de Amartya Sen sobre a justiça. 

Deve-se considerar que, diferentemente de Rawls, sua obra não corresponde a um 

universo sistematizado de elementos conceituais voltados à elaboração de um 

esquema teórico pronto à aplicação em quaisquer sociedades democráticas. Por isso, 

para melhor compreensão da comparação proposta a seguir, deve-se ter em conta 

que a metodologia sugerida pelo autor indiano difere daquela empregada por Rawls.
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2. AMARTYA SEN: JUSTIÇA FOCADA EM REALIZAÇÕES 

 

2.1 A perspectiva teórica de Amartya Sen 

 

Amartya Sen tem formação e titulação acadêmica na área econômica, mas 

leciona também em cursos de filosofia, porquanto sua obra está associada a temas 

abrangentes que terminam por culminar, de alguma forma, na teoria da justiça: 

desigualdade socioeconômica, crescimento econômico, racionalidade das decisões, 

bem-estar social, pobreza e desenvolvimento humano são alguns exemplos.  

Além da formação teórica sólida, destaca-se pela experiência prática dos 

temas sobre os quais discorre. Sen, inclusive, foi um dos criadores do Índice de 

Desenvolvimento Humano, utilizado desde a década de 1990 pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD1, elaborado segundo critérios sociais 

e humanos para medição do desenvolvimento dos países, como alternativa à renda 

nacional e ao PIB (KANG, 2011, p. 352). 

Como resultado de diversos trabalhos do autor, a obra “A ideia de justiça”, 

publicada em 20112, mais do que compilar, sistematizou diversas ideias que já 

divulgara ao longo de sua carreira. Não se trata, então, de uma robusta apresentação 

teórica nova. Mas a reunião das ideias e o aprofundamento dos argumentos, além dos 

esclarecimentos nela expostos, favorecem sobremaneira a compreensão do 

pensamento de Sen, o que justifica sua utilização como texto-base do presente 

capítulo. 

O modelo teórico de Sen não é procedimentalista nem tem o intuito de 

estabelecer princípios estruturantes para uma dada sociedade, o que já o afasta, no 

particular, da teoria de John Rawls. Sua intenção é compreender as razões que 

diferenciam as categorias do justo e do injusto “sob uma visão prática e realista do 

mundo” (PANSIERI, 2016, p. 184).  

Vale lembrar que o procedimentalismo de Rawls está representado pela 

posição original, onde as regras são estabelecidas em situação de imparcialidade dos 

agentes livres e racionais, conforme exposto no item 1.2.1 do capítulo anterior. Ele 

 
1  Cf.  Marianna Bomfim (2012, p. 43 e seg.), para aprofundamento sobre a elaboração e importância 

do IDH na área da economia política e dos organismos internacionais. 
2  O texto remeterá doravante à tradução para o português mencionada nas referências bibliográficas. 

A paginação citada refere-se à versão digital convertida para o formato .pdf (impressa), de modo a 
viabilizar o acompanhamento das citações. 



46 
 

rejeita, por causa disso, o contratualismo adotado por Rawls, para seguir o método 

comparativo, que prioriza conhecer situações da vida real para promover a justiça e 

reduzir injustiças. 

Para Sen, mais importante do que oferecer respostas às “questões sobre a 

natureza da justiça perfeita” seria entender como se deve proceder para promover a 

justiça e remover injustiças (SEN, 2011, p. 8). Logo, enquanto Rawls salienta a 

possibilidade (e necessidade) de reconhecer princípios de justiça no âmbito da 

situação hipotética da posição original e, baseado neles, estruturar as instituições 

justas da sociedade, Sen refuta essa conjectura e defende a importância de se atentar 

aos critérios que viabilizam as escolhas mais justas possíveis – e não, as escolhas 

perfeitas.  

Assim como muitas discussões são despertadas a partir de situações 

apontadas como injustas, Sen propõe que tal ponto de partida funcione também como 

ponto de chegada, no sentido de que o senso de justo e injusto não precisa implicar 

uma teoria da justiça completa e acabada (SEN, 2011, p. 7).  

Neste sentido, se o diagnóstico de injustiça desencadeia uma discussão 

crítica que não precisa remeter a uma teoria da justiça nos moldes institucionais, não 

se pode menosprezar a relevância da argumentação racional na avaliação de tais 

conceitos (justo e injusto). De que modo o diagnóstico ou solução das injustiças pode 

ser objetivo e oferecer imparcialidade, como a independência de nossos interesses 

em relação à situação? Estas são as questões sobre racionalidade que o autor visa 

responder para caracterizar sua ideia de justiça (SEN, 2011, p. 8). 

Amparado no argumento da desnecessidade de trabalhar com uma teoria da 

justiça abrangente pré-definida, Sen é adepto de uma ideia de justiça focada em 

realizações que se associa à teoria da escolha social, e contrária às teorias 

contratualistas, embora não rejeite a função relevante de instituições e regras 

sugeridas por Rawls. 

O autor ressalta que a ênfase dada às instituições por Rawls merece ser 

revisada, pois elas não substituiriam a importância da vida, das experiências e das 

realizações humanas, de modo que sua proposta consiste em avaliar a liberdade que 

as pessoas possuem para tomar suas decisões (CONSANI, 2016, p. 90). Para uma 

justiça focada em realizações, é necessário “concentrar-se no comportamento real 

das pessoas, em vez de supor que todas sigam o comportamento ideal”, em 
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contraposição à concepção de justiça focada em arranjos (SEN, 2011, p. 35). Nas 

palavras de Sen: 

 

A necessidade de uma compreensão da justiça que seja baseada na 
realização está relacionada ao argumento de que a justiça não pode ser 
indiferente às vidas que as pessoas podem viver de fato. A importância das 
vidas, experiências e realizações humanas não pode ser substituída por 
informações sobre instituições que existem e pelas regras que operam. 
Instituições e regras são, naturalmente, muito importantes para influenciar o 
que acontece, além de serem parte integrante do mundo real, mas as 
realizações de fato vão muito além do quadro organizacional e incluem as 
vidas que as pessoas conseguem — ou não — viver (SEN, 2011, p. 45). 

 

As instituições, entretanto, não são ignoradas na teoria de Sen, mas 

certamente são deslocadas para outro espaço e assumem papel diverso daquele que 

Rawls expôs. Sua função instrumental na busca da justiça é analisada em conjunto 

com comportamentos individuais e sociais. Além de contribuir para a vida que as 

pessoas são capazes de ter conforme seus projetos, elas também são relevantes para 

oportunizar o debate público sobre valores e prioridades. A questão democrática, por 

conseguinte, é a destinatária preponderante do aspecto estrutural da teoria da justiça 

de Sen, que se inspira em Stuart Mill para defini-la como “o governo por meio do 

debate” (SEN, 2011, p. 31). 

O ponto de vista da justiça focada em realizações destaca a necessidade de 

prevenir injustiças manifestas, pois uma teoria da justiça não deve se dedicar apenas 

a elaborar uma tentativa de construir uma sociedade perfeitamente justa. Seria preciso 

dedicar-se também à eliminação de situações manifestamente injustas. Sen cita os 

pensadores dos séculos XVIII e XIX que combatiam a escravidão como exemplo. 

Apesar de argumentarem com veemência, não se enganavam que o término da 

escravidão tornaria o mundo perfeito – apenas o faria mais justo. Como afirma o autor, 

“foi o diagnóstico da injustiça intolerável contida na escravidão que fez da abolição 

uma prioridade esmagadora, e isso não exigia a busca de um consenso sobre o que 

seria uma sociedade perfeitamente justa” (SEN, 2011, p. 48). 

Uma analogia utilizada diversas vezes por Sen auxilia a compreensão de sua 

perspectiva teórica. Numa remissão à literatura sânscrita sobre a ética, Sen apresenta 

os termos niti e nyaya. Ambas as palavras significam justiça, mas, analogamente, 

podem ser utilizadas para evidenciar a diferença entre a justiça focada em arranjos 

sociais e a justiça focada em realizações.  
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O sentido de niti corresponde à adequação de um arranjo institucional ou um 

comportamento, enquanto nyaya consiste numa noção mais abrangente de justiça 

realizada. Assim, as funções das instituições e suas regras deveriam ser avaliadas 

segundo o nyaya, pois a visão é mais ampla e “ligada ao mundo que de fato emerge”, 

de forma a se revelar necessária a análise sobre injustiças particulares e sobre a 

própria sociedade, ainda que as organizações e instituições estejam a funcionar 

corretamente (SEN, 2011, p. 47)3. 

Esses dois sentidos diferentes são pertinentes à diferenciação de sua ideia 

sobre a justiça, que almeja não se restringir ao formato institucionalista e viabilizar 

análises de situações específicas do mundo real, em contraposição à matriz 

contratualista. Segundo espera o nyaya, ainda que os arranjos e estruturas sociais 

estejam a funcionar em conformidade com o que se estabeleceu, é preciso que 

determinadas situações sejam corrigidas, sob pena de não se reconhecer a justiça 

social4. 

Contudo, a distância entre Rawls e Sen não é tão grande. O autor indiano 

reconhece a influência e importância da obra de Rawls no desenvolvimento de suas 

ideias (SEN, 2011, p. 83). Aliás, algumas propostas de Rawls são adotadas como 

pontos de partida para a elaboração de sua teoria da justiça, ainda que as conclusões 

elaboradas sejam distintas, nomeadamente em razão das críticas estabelecidas a 

alguns dos pilares construídos pelo filósofo americano ao longo de sua obra5. Como 

 
3   Sen compara a distinção entre os dois sentidos de justiça no sânscrito clássico à afirmação atribuída 

a Ferdinand I, “faça-se a justiça, ainda que pereça o mundo” (“Fiat iustitia, et pereat mundus”, em 
latim). Essa justiça corresponderia ao “niti”, não obstante numa aplicação bastante rigorosa, mas 
que não poderia representar um mundo justo sob a perspectiva abrangente do nyaya (2011, p. 48). 
Neste sentido, a propósito, a explicação de Andrei Oss-Emer: “Enquanto niti representa a justiça 
institucional e a manutenção das instituições, nyaya é a justiça ligada ao mundo que emerge, a partir 
da qual se estabelece a primazia das pessoas na promoção da justiça. Na perspectiva de nyaya as 
pessoas são sujeitos agentes e portadores de determinadas capacidades, dentre elas, a capacidade 
de adiantar-se e facilitar situações onde a justiça seja promovida e a injustiça – inclusive as injustiças 
escondidas sob o véu da institucionalidade – seja evitada, sob um viés responsável formado na 
pessoa pelos valores da cidadania” (OSS-EMER, 2019, p. 10).  

4   A alegada insuficiência das teorias contratualistas e a conveniência de uma visão abrangente que 
contemple o mundo real, retratada pelo nyaya, serão retomadas nos tópicos seguintes (itens 2.1 e 
2.2). 

5   Em diversas passagens de seus escritos Sen reconhece a influência e importância de Rawls sobre 
sua visão de justiça, como no seguinte trecho: “não posso começar essa crítica sem reconhecer, 
em primeiro lugar, como meu próprio entendimento da justiça — e da filosofia política em geral — 
tem sido influenciado por aquilo que aprendi com Rawls, e sem mencionar também a dívida bastante 
grande que todos nós temos com Rawls por ele ter reavivado o interesse filosófico no tema da 
justiça. Na verdade, Rawls fez do tema o que ele é hoje, e começo esta crítica recordando, em 
primeiro lugar, a emoção de vê-lo transformar a filosofia política contemporânea de forma 
verdadeiramente radical. Além de me beneficiar das obras de Rawls, tive o privilégio de ter essa 
pessoa maravilhosa como amigo e colega — sua bondade foi surpreendente, e seus incisivos 
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afirma Cristina Consani, o trabalho dos dois autores está voltado à elaboração de 

teorias da justiça igualitaristas e ambos planejam “lidar com questões de desigualdade 

e de pobreza nas sociedades democráticas contemporâneas” (CONSANI, 2016, p. 

84).  

Nada obstante, para autores como Álvaro de Vita (2008, p. 92), o que mais os 

diferencia, a rigor, diz respeito às respectivas concepções de justiça distributiva, 

aspecto a ser abordado mais adiante, no item 2.4 deste capítulo. E que será analisado 

notadamente sob a perspectiva de representar um eventual aprimoramento em 

relação à obra de Rawls. 

A proposta de Sen, de fato, é metodologicamente distinta da de Rawls, haja 

vista que não tem a ambição de elaborar um sistema normativo amplo para reger 

instituições sociais, nem mesmo um conjunto de ideias interdependentes e 

abrangentes voltado à esquematização das soluções de determinado problema. No 

caso da justiça, Sen não procura descrever o melhor modelo possível para a 

convivência social. 

O que se tem, aparentemente, é um conjunto de argumentos tendentes a, de 

um lado, contestar certos aspectos das visões teóricas de alguns autores, 

especialmente Rawls, sem, contudo, abrir mão das contribuições feitas por ele. De 

outro lado, o autor se dedica a indicar graves situações de injustiça e porque devem 

ser resolvidas, e este certamente é um mérito seu, pois problematiza as situações que 

devem ser corrigidas.  

Decerto o enfoque atribuído às situações de injustiça decorre também de sua 

opção metodológica de não priorizar a elaboração de um modelo perfeito e acabado 

de sociedade justa. Com isso, Sen fica livre para trabalhar com situações reais e 

contemporâneas – por exemplo, a fome – que devem ser resolvidas 

independentemente de, antes, apresentar um esquema ideal da organização e 

cooperação social. 

Passa-se, doravante, a analisar sua forma de abordar o problema da justiça, 

haja vista que sua estratégia teórica se distingue dos modelos contratualistas, como 

o de Rawls. 

 

 
comentários, críticas e sugestões sempre esclareceram e influenciaram radicalmente meu próprio 
pensamento” (SEN, 2011, p. 82). Merece registro, também, que o próprio livro “A ideia de justiça” 
foi dedicado à memória de John Rawls. 
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2.2 Um modelo comparativo 

 

Sen identifica duas linhas de pensamento sobre a justiça social que se 

estabeleceram a partir do iluminismo, na esteira do contexto político de 

transformações políticas e sociais que aconteciam à época na Europa e nos Estados 

Unidos. A análise comparativa dessas duas tradições teóricas teria recebido menos 

atenção do que merece, mas, na visão de Sen, precisa ser mais bem esclarecida, 

inclusive para o adequado entendimento sobre onde está situada sua teoria da justiça 

(SEN, 2011, p. 33). 

Antes de se elencar as distinções entre as duas grandes concepções sobre a 

justiça, deve-se registrar que dois aspectos comuns as aproximam: “a dependência 

da argumentação racional e o apelo às exigências do debate público”6 (SEN, 2011, p. 

15). 

Dentre os dois grupos teóricos expostos por Sen, a primeira linha de 

pensamento refere-se ao contratualismo iniciado por Hobbes no sec. XVII e, ainda 

que com contornos distintos, continuado por Locke, Rousseau e Kant, dentre outros 

filósofos, e retomado por Rawls no séc. XX. Ele denomina essa abordagem como 

“institucionalismo transcendental”, em que o foco principal é a elaboração de “arranjos 

institucionais justos para uma sociedade” (SEN, 2011, p. 33). 

A preocupação em determinar uma justiça perfeita consistiria na primeira 

característica do institucionalismo transcendental. O interesse, aqui, não seria 

considerar sociedades reais e compará-las, mas, ao contrário, limita-se a reconhecer 

as características sociais necessárias à justiça, por meio da definição da natureza do 

justo e do injusto, sem propor critérios para comparar alternativas e delimitar quais 

situações seriam mais ou menos justas entre si. A segunda característica diz respeito 

à delimitação da justiça às instituições e seu modo perfeito de ser, sem atentar para 

as relações sociais reais que existiriam e suas características não institucionais, 

decorrentes das interações entre as pessoas e seus comportamentos reais (SEN, 

2011. p. 34). 

 
6   Sobre a argumentação racional, Sen acrescenta que: “a necessidade de uma teoria da justiça está 

relacionada com a disciplina de argumentar racionalmente sobre um assunto do qual, como 
observou Burke, é muito difícil falar. Afirma-se às vezes que a justiça não diz respeito à 
argumentação racional; que se trata de ser adequadamente sensível e ter o faro certo para a 
injustiça. É fácil ficar tentado a pensar nessa linha” (SEN, 2011, p. 32). 
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Consoante essa classificação sugerida por Sen, John Rawls seria um filósofo 

institucionalista, já que os princípios da justiça propostos por eles seriam definidos 

com o objetivo de desenvolver instituições perfeitas (SEN, 2011, p. 36)7. 

Em contraponto ao institucionalismo, Sen explica que outros pensadores 

iluministas “adotaram uma variedade de abordagens comparativas endereçadas às 

realizações sociais (resultantes de instituições reais, comportamentos reais e outras 

influências)” (SEN, 2011, p. 35). Como exemplo, citam-se Adam Smith, Marquês de 

Condorcet, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Em comum, tem-se que eles refletiram 

sobre as sociedades existentes e as injustiças que já se lhe apresentavam. 

Apesar de os autores lecionarem visões bastante distintas sobre as questões 

da justiça, que envolveriam também diferenças metodológicas quanto às 

comparações sociais, Sen argumenta que todos estavam comprometidos com as 

comparações entre sociedades já existentes. Por isso, seus estudos não eram 

conduzidos sob o formato transcendental de sociedades perfeitamente justas. Ao 

contrário, a finalidade teórica das comparações era a remoção de injustiças presentes 

no mundo real (SEN, 2011, p. 35). 

Ao invés de partir da indagação sobre como seriam as instituições perfeitas, 

o método comparativo distingue-se por propor que a investigação se inicie em busca 

de como a justiça pode ser promovida. Assim, ter-se-ia necessariamente de adotar a 

via comparativa e analisar as realizações das sociedades envolvidas. Este método 

propõe comparar diferentes sociedades existentes e suas realizações. Com suporte 

nessas comparações e nas injustiças identificadas seria possível avaliar quais 

soluções seriam mais eficazes para resolver os problemas. Ou seja, nas palavras do 

autor, o objetivo desse modelo é “investigar comparações baseadas nas realizações 

que focam o avanço ou o retrocesso da justiça” (SEN, 2011, p. 36). 

Além de uma possível diversidade de princípios que poderiam ser escolhidos 

para orientação das instituições de uma sociedade justa, o que indicaria alguma 

fragilidade das teorias institucionalistas, Sen explica que, em determinadas situações, 

 
7   Embora Sen demonstre segurança quanto à classificação institucionalista da obra de Rawls, ele 

admite que o autor americano também investiga com cautela as normas do comportamento justo, 
como assevera nesse trecho: “Contudo, é importante observar que, na busca de instituições 
perfeitamente justas, os institucionalistas transcendentais às vezes também apresentaram análises 
profundamente esclarecedoras dos imperativos morais e políticos para o comportamento 
socialmente apropriado. Isso se aplica em especial a Immanuel Kant e John Rawls: ambos 
participaram de investigações institucionais transcendentais, mas também forneceram análises 
abrangentes dos requisitos das normas comportamentais” (SEN, 2011, p. 34). 
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os princípios não têm utilidade. Isto é, em situações que demandam uma solução entre 

duas alternativas possíveis, de nada adianta a identificação de uma terceira hipótese 

que, apesar de perfeita, não está disponível na realidade – mas é isso que o modelo 

transcendental oferece8. Segundo o autor, a teoria transcendental trata de questões 

que certamente despertam interesse intelectual, mas que divergem das questões 

tratadas pelo modelo comparativo, pois uma alternativa transcendental não oferece 

soluções para problemas de comparações que contam com alternativas não 

transcendentais. Para o modelo comparativo, por sua vez, o que seria necessário é 

“um acordo baseado na argumentação racional pública sobre rankings de alternativas 

que podem ser realizadas” (SEN, 2011, p. 44). 

Segundo o modelo comparativo adotado por Sen, seria mais adequado 

“elaborar parâmetros que permitam escolher entre os múltiplos valores éticos 

existentes em uma comunidade” (BARBOSA & COSTA, 2018, p. 411), ao invés de 

tentar estabelecer critérios objetivos aptos a solucionar quaisquer problemas de 

justiça com os quais se depara. 

A opção teórica de Sen contrapõe-se diretamente ao modelo contratualista 

eleito por Rawls, o que leva o filósofo indiano a justificar as razões segundo as quais 

ele entende ser inapropriado o contratualismo, conforme se explanará no tópico 

seguinte.   

 

2.3 Críticas às teorias focadas em arranjos (contratualistas) 

 

A rejeição da proposta dos contratualistas origina-se da possibilidade de que 

não se chegue a um acordo razoável, ainda que presentes a racionalidade e a 

imparcialidade – como no caso da posição original sugerida por Rawls. Esse seria, 

então, um problema de factibilidade de se tentar firmar um acordo transcendental: 

“mesmo diante de condições ideais não é certo, em razão do fato da pluralidade de 

concepções de justiça, que um único conjunto de princípios seria de fato escolhido” 

(CONSANI, 2016, p. 88). 

 
8 A fim de responder à pergunta retórica “a abordagem transcendental é necessária?”, Sen explica 

como se relacionam as abordagens transcendental e comparativa. Para ele, não é necessário nem 
útil referir-se a uma solução perfeita quando se está diante do julgamento de outras duas alternativas 
apenas (SEN, 2011, p. 134). 
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Outro problema estaria associado à redundância de se realizar uma escolha 

real entre alternativas viáveis com base em fundamentos racionais, o que depende de 

uma estrutura para comparar a justiça, por meio da descrição de uma situação 

perfeita, mas talvez inacessível (SEN, 2011, p. 37). O problema, aqui, estaria na 

ineficácia de um arranjo institucional perfeitamente justo, mas inexistente, frente às 

situações reais, já que as decisões justas de que carecem hão de ser avaliadas dentre 

as opções reais existentes A respeito da questão da redundância, Sen acrescenta 

que: 

 

Esse segundo componente da divergência diz respeito à necessidade de 
focar as realizações e os feitos, em vez de apenas o que se identifica como 
as instituições e as regras certas. O contraste aqui se relaciona, como 
mencionado anteriormente, a uma dicotomia geral — e muito mais ampla — 
entre uma visão da justiça focada em arranjos e uma compreensão da justiça 
focada em realizações. A primeira linha de pensamento propõe que a justiça 
seja conceitualizada quanto a certos arranjos organizacionais — algumas 
instituições, algumas regulamentações, algumas regras comportamentais —
, cuja presença ativa indicaria que a justiça está sendo feita. Nesse contexto, 
a pergunta a ser feita é: a análise da justiça necessita limitar-se ao acerto das 
instituições básicas e das regras gerais? Não deveríamos também examinar 
o que surge na sociedade, incluindo os tipos de vida que as pessoas podem 
levar de fato, dadas as instituições e as regras, e também outras influências, 
incluindo os comportamentos reais, que afetam inescapavelmente as vidas 
humanas? (SEN, 2011, p. 37) 

 

Sen sustenta que uma teoria da justiça não pode se limitar à descrição das 

instituições e dos arranjos sociais ideais, pois as realizações de fato superam a 

estrutura organizacional e abrangem as vidas que as pessoas almejam ter. É que a 

compreensão da justiça não poderia ser dissociada das vidas que as pessoas podem 

ter de fato, assim como suas experiências e realizações não seriam menos 

importantes do que as instituições e respectivas regras (SEN, 2011, p. 45). Logo, dada 

a inabilidade de solucionar injustiças evidentes, o caminho de Sen indica a 

necessidade de se observar circunstâncias injustas do mundo real, em detrimento de 

formatar um esquema institucional, como nas teorias focadas em arranjos (MATOS, 

2011, p. 240). 

Neste sentido, Sen entende que a teoria de Rawls, além de desenvolver suas 

ideias em termos institucionais, termina por carecer de meios que assegurem uma 

“sensibilidade constante para o que realmente acontece no mundo”, ainda que Rawls 

aceite explicitamente discussões sobre as estruturas sociais que as instituições 

promovem. Com efeito, para Sen, “perguntar como as coisas estão indo e se elas 
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podem ser melhoradas é um elemento constante e imprescindível da busca da justiça” 

(Sen, 2011, p. 118). Para tanto, é necessário que a justiça possa conviver com ideias 

divergentes e que não sejam refutadas por instituições preestabelecidas, como ele 

esclarece: 

 

Na verdade, qualquer abordagem da justiça, como a de Rawls, que se propõe 
a suplementar a escolha dos princípios de justiça com a rigidez de uma 
estrutura institucional única (isso é parte do institucionalismo transcendental 
discutido na Introdução), e que continua a nos relatar, passo a passo, uma 
história do desdobramento da hipotética justiça, não pode acomodar 
facilmente a sobrevivência paralela de princípios concorrentes que não falam 
em uníssono. Conforme discuti na Introdução, estou defendendo a 
possibilidade da permanência de posições contrárias que sobrevivem 
simultaneamente e que não podem ser submetidas a uma cirurgia radical que 
as force para dentro de uma caixa arrumada de exigências completas e 
apropriadas cuja satisfação (a ser levada a cabo por um Estado soberano), 
na teoria de Rawls, nos leva a um único caminho institucional. (SEN, 2011, 
p. 72) 

 

Apesar de reconhecer que as instituições representam um elemento 

importante em qualquer teoria da justiça, Sen ressalva que a relevância está em 

promover a justiça, ao invés de se tratar de sua própria manifestação. Eis, então, o 

porquê de o autor valorizar a referência à distinção entre niti e nyaya: o alcance da 

justiça não pode cessar na construção de instituições aptas a promoverem a justiça, 

tendo em vista que as situações fáticas haveriam também de ser consideradas (SEN, 

2011, p. 114). 

Se assim não for, não se alcançaria efetivamente a realização da justiça. Com 

amparo da diferenciação entre niti e nyaya, Sen defende que é preciso verificar quais 

realizações sociais são verdadeiramente implicadas (nyaya) a partir do desenho 

institucional elaborado para promover a justiça (niti). Por esse motivo, apenas planejar 

as instituições não seria suficiente para as exigências de justiça, pois 

necessariamente hão de ser consideradas também a vida que as pessoas estão a 

levar (SEN, 2011, p. 114). 

Haveria aproximações substanciais entre as teorias transcendentais e as 

comparativas? Sen consente que tais relações podem ser investigadas, mas não seria 

correto assumir-se como pressuposto que qualquer teoria transcendental conteria, em 

si, razões justificatórias próprias que serviriam à solução de questões comparativas. 

É que alguns dos pensadores adeptos do institucionalismo – Hobbes, Locke, 

Rousseau e Nozick são os autores indicados por Sen – rejeitariam expressamente a 
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possibilidade de promover “comparações secundárias” (SEN, 2011, p. 129), como 

explica a seguir: 

 

Tal investigação deve ser realizada, mas a tentação de acreditar que qualquer 
teoria transcendental deve trazer em seu corpo algumas razões justificatórias 
que também ajudariam a resolver todas as questões comparativas não tem 
fundamento. Por coincidência, alguns teóricos transcendentais não só 
admitem que existe uma lacuna aqui, mas o fazem com tanto orgulho que 
afirmam ser loucura proceder a comparações secundárias (e de fato são 
secundárias da perspectiva puramente transcendental). Robert Nozick, por 
exemplo, contenta-se em exigir que todos os direitos libertários sejam 
satisfeitos (essa é sua imagem transcendental), mas descarta o problema dos 
trade-offs entre as falhas na satisfação dos diferentes tipos de direitos (ele 
faz pouco uso do que chama de ‘utilitarismo de direitos’). Da mesma forma, 
não é fácil ver como o diagnóstico da perfeição nas estruturas de Hobbes, 
Locke ou Rousseau nos levaria a comparações decisivas entre as 
alternativas imperfeitas. (SEN, 2011, p. 129) 

 

No caso de Rawls, entretanto, a complexidade dos princípios da justiça por 

ele formulados ajudaria a identificar fundamentos para algumas questões 

comparativas. Tem-se como exemplo o princípio da diferença de Rawls, que daria 

“fundamento suficiente para ordenar outras alternativas com relação às respectivas 

vantagens das pessoas em pior situação” (SEN, 2011, p. 130). Mas, para Sen, isso 

não se repetiria com o primeiro princípio ou com a outra parte do segundo princípio. 

De um lado, violações à igualdade equitativa de oportunidades não poderiam ser 

avaliadas comparativamente, pois são desconhecidos os critérios que permitam 

avaliá-los. De outro lado, visto que as liberdades são de diferentes tipos, Rawls não 

explicou como poderiam ser comparadas as diferentes violações de liberdade9. 

 

2.3.1 O problema da definição dos princípios na teoria de Rawls 

 

Inicialmente, é preciso ressalvar que Sen concorda com a centralidade teórica 

atribuída por Rawls à noção de equidade, a qual deve nortear e, ao mesmo tempo, 

levar à justiça. A esta preeminência ele acrescenta outras características positivas que 

sua teoria incorpora: a) importância da natureza da objetividade da razão pública;  b) 

capacidade para um senso de justiça (ou “poderes morais”) e para uma concepção de 

bem;  c) prioridade geral da liberdade – seja sob o aspecto da liberdade individual, 

 
9   Limitou-se, neste trabalho, a análise comparativa direcionada à obra de Rawls, porém, vale 

mencionar que Sen comenta ainda aspectos do fundamentalismo institucionalista de outros filósofos 
da teoria da justiça, como David Gauthier e Robert Nozick. Cf., para tanto, SEN, 2011, pp. 115-118. 
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seja como bem primário (para Rawls); d) “equidade processual” – em relação ao 

primeiro subprincípio, ou oportunidades de acesso; e) atenção dada a pessoas às 

dificuldades das pessoas em pior situação, no princípio da diferença (exemplo: 

influência em políticas públicas para redução da pobreza); f) o aparente 

reconhecimento da importância da liberdade humana para dar às pessoas 

oportunidades reais “para fazerem o que bem entendam com suas próprias vidas” 

(SEN, 2011, p. 92 - 95). 

Para o autor indiano, a equidade pode ser compreendida como um imperativo 

de evitar vieses, explicado com base na centralidade da noção de que devem ser 

evitados vieses durante avaliações, considerando “os interesses e as preocupações 

dos outros também e, em particular, a necessidade de evitarmos ser influenciados por 

nossos respectivos interesses pelo próprio benefício” (SEN, 2011, p. 84). Trata-se, 

enfim, de um dever de imparcialidade, para afastar preferências, preconceitos ou 

inclinações pessoais. 

A diferença é que, para Rawls, a imparcialidade estará presente na posição 

original, e será reforçada pelo véu da ignorância, que exerce a função de garantir a 

imparcialidade processual e controlar influências arbitrárias (SEN, 2011, p. 169). Sen 

acrescenta que Rawls adota um modelo fechado, em que apenas os membros de 

determinada sociedade ou nação participam da elaboração de avaliações imparciais, 

em contraponto a um formato aberto, em que seria possível (às vezes até necessário) 

lançar mão de juízos imparciais de pessoas de fora de um grupo focal, o que evitaria 

o “viés paroquial”. Como contraponto, ele sugere a figura do “espectador imparcial” 

desenvolvida por Adam Smith, segundo a qual a imparcialidade demanda que juízos 

sejam proferidos por qualquer sujeito imparcial, independentemente de integrar o 

grupo focal10 (SEN, 2011, p. 158). Nesse caso, como explicam Solange Marin e André 

Quintana, a imparcialidade exerce também um papel importante para o 

desenvolvimento da democracia:  

 
10 A utilização do artifício do “espectador imparcial” proposta por Sen para desenvolvimento dos juízos 

da justiça funciona como contraponto ao esquema contratualista adotado por Rawls. Para ele, essa 
linha argumentativa “é capaz de levar em conta possibilidades que a abordagem do contrato social 
não pode facilmente acomodar” (SEN, 2011, p. 100), nomeadamente: “(1) lidar com a avaliação 
comparativa e não apenas a identificação de uma solução transcendental; (2) atentar para as 
realizações sociais e não apenas para as demandas das instituições e das regras; (3) permitir a 
incompletude na avaliação social, mas ainda fornecer orientação sobre importantes problemas de 
justiça social, incluindo a urgência de eliminar os casos de manifesta injustiça; e (4) prestar atenção 
em vozes além dos participantes do grupo contratualista, seja para levar em conta seus interesses, 
seja para evitar cair na armadilha do paroquialismo” (SEN, 2011, p. 100). 



57 
 

 

As sociedades democráticas, especialmente quando deliberativas por 
natureza, oferecem o melhor caminho para se alcançar o enriquecimento da 
vida das pessoas. Mas, o raciocínio público democrático sozinho não é 
suficiente. Para Sen (2009, p. 13), é necessário também uma convicção 
comum de que o processo de raciocínio público é justo e imparcial, como 
Rawls tinha originalmente argumentado quando caracterizou justiça como 
equidade (Rawls, 1958), e como Adam Smith (1759), na Teoria dos 
Sentimentos Morais, com sua ideia de espectador imparcial aberto a ver coisas 
de qualquer ponto de vista. No final das contas, é o senso de imparcialidade 
das pessoas que lhes permite aceitar resultados que não estão a seu favor e 
que não empregam os princípios e valores que elas acreditam estarem 
corretos. (MARIN & QUINTANA, 2012, p. 526) 

 

A posição original de Rawls levaria também à chamada “negligência na 

exclusão”, consistente na desconsideração de pessoas que podem ser afetadas pelas 

decisões adotadas na posição original, mas não são ouvidas por não integrarem o 

grupo focal. Similarmente, critica-se também a “incoerência na inclusão”, referente à 

influência que a composição do grupo, ou seu tamanho, sofre pelas decisões 

adotadas originalmente, isto é, já que a decisão tomada na posição original 

influenciará a composição da sociedade, o que em última análise influenciaria a 

própria composição do grupo focal. Ademais, a imparcialidade fechada concebida por 

Rawls não tem mecanismos para evitar preconceitos ou inclinações compartilhados 

pelos integrantes do grupo originário (SEN, 2011, p. 176). 

Além disso, Sen não reconhece a viabilidade de escolha consensual de 

princípios da justiça, numa situação hipotética de igualdade, sem que as pessoas 

tenham conhecimento sobre seus próprios interesses e benefícios decorrentes de sua 

escolha. O problema está em pressupor que existiria apenas um tipo de argumento 

imparcial que atenda aos critérios da justiça e que se coadune com a multiplicidade 

de benefícios que foram deixados de lado pelas partes na posição original, para 

definição destes princípios. Rawls, por exemplo, não conseguiria justificar a escolha 

do princípio da diferença, já que várias outras regras poderiam ser também 

contempladas para promover a justiça distributiva, mas terminam desconsideradas 

sem uma fundamentação convincente (SEN, 2011, p. 38). 

Por conseguinte, os autores discordam da conclusão de que, na posição 

original utilizada por Rawls, chegar-se-ia necessariamente à deliberação pelos dois 

princípios da justiça que desenvolveriam as instituições justas, porquanto “há 

interesses gerais genuinamente plurais, e às vezes conflitantes, que afetam nossa 

compreensão da justiça”, de maneira que é possível que outros princípios sejam 
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igualmente não tendenciosos e imparciais, além de conformar a vontade de se tornar 

uma orientação universal (SEN, 2011, p. 87). 

A dificuldade, segundo Sen, é que, embora Rawls consiga afastar o impulso 

das partes de se beneficiar, a posição original não permite que os princípios eleitos 

sejam aprovados por outros que não os integrantes do grupo – como numa construção 

paroquial11. A limitação se impõe por conta da estrutura contratualista da teoria, já que 

as escolhas feitas na posição original são adotadas pelos membros da sociedade em 

que vivem. A crítica de Sen está na ausência de critérios ou barreiras que evitem ou 

revelem “preconceitos e vieses que são comuns em um grupo focal” (SEN, 2011, p. 

163). Está-se diante, portanto, de uma teoria cuja aplicação restringe-se às fronteiras 

de um Estado. 

São três os problemas associados à limitação dos pontos de vista discutidos 

na posição original aos integrantes de um só Estado. Primeiro, o senso de identidade 

não se restringe às fronteiras estatais, dado que se baseiam em mesmas noções 

sobre religião, língua, gênero, dentre outras. Segundo, muitas ações de um país 

influenciam a ordem interna de outros Estados, de modo que os afetados em outros 

locais deveriam também ser ouvidos a respeito do que é justo sobre a forma como a 

sociedade se organiza. Em terceiro lugar, por fim, “considerar as opiniões dos outros 

e os argumentos por trás delas pode ser uma forma eficaz de determinar o que a 

objetividade exige” (SEN, 2011, p. 167). 

Dessa forma, a crítica é reforçada em virtude da impossibilidade de adoção 

de princípios da justiça no âmbito global, já que não seria viável, no modelo de 

institucionalismo transcendental, falar-se em justiça global sem um governo mundial 

soberano. Afinal, para isso, os princípios da justiça precisariam ter alcance geral no 

âmbito de um suposto estado global, em contraposição ao Estado soberano 

pressuposto pelas teorias institucionalistas12. Por outro lado, no modelo comparativo 

seria possível discutir-se a respeito de questões específicas da justiça em âmbito 

global, pois não se estaria vinculado a um Estado determinado ou certas instituições. 

 
11 Apesar da crítica à posição original, Sen reconhece a abertura de Rawls a argumentações de 

diferentes origens, pois, o aspecto paroquial limita-se à posição original, e não, à teoria como um 
todo (SEN, 2011, p. 163). 

12  Sônia Chamaniego e Cristiane Oliveira destacam que essa preocupação não se restringe a Amartya 
Sen. Em verdade, a discussão sobre a necessidade de se discutir questões de justiça em âmbito 
internacional tem crescido desde a publicação da obra seminal de Rawls (OLIVEIRA & 
CHAMANIEGO, 2015, pp. 117-119). 
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O exemplo sugerido consiste na quebra de patentes de remédios para beneficiar 

pessoas pobres (SEN, 2011, p. 52). 

Rawls sustenta, por sua vez, que seria concebível tratar de questões 

supranacionais de justiça, mas não segundo a visão de um estado global. Ele 

defendeu, por exemplo, a possibilidade de realizar negociações entre representantes 

estatais sobre questões elementares de civilidade e humanidade. Sen, entretanto, 

critica a solução sugerida por Rawls, uma vez que ele “não tenta derivar ‘princípios de 

justiça’ que possam emanar dessas negociações (de fato, nada que delas emergisse 

poderia receber esse nome)”, mas, tão somente, utiliza-se de normas gerais de 

caráter humanitário (SEN, 2011, p. 53). 

Outro problema indicado por Sen está na relação entre o comportamento real 

das pessoas e as instituições. Ele questiona como os mesmos princípios da justiça de 

Rawls poderiam ser utilizados em sociedades diferentes, se é certo que os padrões 

de comportamento se alteram entre sociedades distintas. Afinal, para Rawls, eles 

seriam aplicáveis às democracias constitucionais em geral (SEN, 2011, p. 111). 

Além do mais, ele problematiza a relação entre o comportamento na 

sociedade real e as instituições estruturadas segundo os princípios definidos na 

posição original (SEN, 2011, p. 111). Dito em outras palavras, como (e por que) as 

pessoas abandonariam o próprio interesse e se guiariam pelo comportamento 

razoável e esperado pelas partes na posição original? 

A rigor, o comportamento real das pessoas pode não estar sempre em 

consonância com o comportamento razoável esperado, para o bom funcionamento 

das instituições. Sen defende que Rawls saberia da dificuldade de se contar com o 

comportamento razoável universal por todos os membros da sociedade. Seria 

possível contar com instituições justas sem que elas sejam dependentes do 

comportamento real? Para Sen, “a busca da justiça é em parte uma questão de 

formação gradual de padrões comportamentais”, pois não haveria uma redefinição do 

comportamento real fundamentada na aceitação de princípios de justiça. Portanto, a 

relação entre as instituições e o comportamento individual real há de ser considerado 

em qualquer teoria da justiça (SEN, 2011, p. 98-99). 

Conquanto admita que Rawls tenha traçado um quadro completo sobre como 

as instituições e sociedades deveriam funcionar, o que representa uma sólida 

contribuição sobre a “justiça transcendental vista em si mesma” (2011, p. 112), o 

aprimoramento oferecido às teorias contratualistas não está imune às contingências 
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comportamentais, pois as instituições decorrentes dos princípios definidos na posição 

original não seriam suficientes para aplacar todas as injustiças que poderiam sobrevir. 

Seria necessário, então, refletir e estruturar as instituições no momento presente, 

permanentemente, para conseguir afastar as injustiças reais enfrentadas pelas 

pessoas reais (SEN, 2011, p. 113). 

A crítica, neste ponto, parece ignorar que nem todas as soluções da teoria da 

justiça de Rawls deveriam surgir já durante a escolha dos princípios da justiça, na 

posição original. Em verdade, a definição dos princípios é apenas primeira etapa de 

construção da sociedade justa, mas a construção da justiça não se encerra aí. Outros 

estágios subsequentes são necessários para que a justiça seja, de fato, levada à vida 

real, como o da produção legislativa de normas jurídicas e aplicação do direito, 

consoante se explanará no terceiro capítulo. Parece-nos, portanto, que se problemas 

contingenciais são inevitáveis, seria possível, também, adotar soluções posteriores de 

justiça, levando em conta os princípios definidos outrora, sem prejuízo do esquema 

elaborado por Rawls. 

Entretanto, uma crítica que talvez seja pertinente repousa sobre a ausência 

de critérios na teoria de Rawls para resolver problemas contingenciais. Isto é, embora 

seja claro que, diante de contingências, não possa haver solução prévia, ao menos 

poderiam ser propostos expedientes procedimentais que as resolvessem. Por 

exemplo, haveria de ser adotado procedimento semelhante ao da posição original – 

dotado de ampla limitação informacional e assegurada a imparcialidade de seus 

participantes? Se tivessem sido propostos caminhos para resolver questões como 

esta, talvez a resposta às contingências pudessem ser desenvolvidas com maior 

segurança. 

Após apresentar algumas das críticas ao contratualismo, em especial o 

adotado por Rawls, passa-se à análise de um importante instrumento teórico adotado 

por Sen para elaboração de sua ideia da justiça – a teoria da escolha social, cuja 

função consiste em identificar e elencar as prioridades coletivas das sociedades. 

 

2.4 Teoria da escolha social: suporte ao modelo comparativo 

 

Sen critica a opção seguida por teóricos de tentar estabelecer fórmulas 

detalhadas para a justiça social junto à identificação de instituições sociais justas 

muito determinadas. Seria esse o caso de Rawls, cujo exemplo marcante são os 
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princípios da justiça e respectivas prioridade da liberdade e exigências da igualdade, 

tanto as processuais quanto a necessidade de priorizar grupos em pior situação (SEN, 

2011, p. 122). 

Essa elevada especificação das regras, chamadas de fórmulas por Sen, nos 

levaria a não perceber algumas consequências relevantes, particularmente 

excludentes, elencadas a seguir: 

 

(1) ignorar a disciplina de responder a perguntas comparativas sobre a 
justiça, concentrando-se apenas na identificação das demandas de uma 
sociedade perfeitamente justa; 
(2) formular as exigências da justiça com relação aos princípios de justiça que 
estão exclusivamente focados nas “instituições justas”, ignorando a 
perspectiva mais ampla das realizações sociais; 
(3) ignorar os possíveis efeitos negativos sobre as pessoas além das 
fronteiras de cada país a partir das ações e escolhas internas do país, sem 
necessidade institucional alguma de ouvir as vozes das pessoas afetadas em 
outros lugares; 
(4) não ter nenhum procedimento sistemático para corrigir a influência dos 
valores paroquiais à qual qualquer sociedade pode ser vulnerável quando 
separada do resto do mundo; 
(5) não permitir a possibilidade de que, mesmo na posição original, diferentes 
pessoas possam continuar a considerar, depois de muita discussão pública, 
princípios muito diferentes como os apropriados para a justiça, por causa da 
pluralidade de suas normas e valores políticos baseados em razões (e não 
devido a suas diferenças de interesses pelo próprio benefício), e 
(6) não dar espaço para a possibilidade de que algumas pessoas nem sempre 
se comportem “razoavelmente”, apesar do contrato social hipotético, e isso 
poderia afetar a adequação de todos os arranjos sociais (incluindo, 
naturalmente, a escolha das instituições), o que é drasticamente facilitado 
através do uso rígido da ampla suposição de cumprimento de um tipo 
específico de comportamento “razoável” por parte de todos. (SEN, 2011, p. 
123) 

 

A fim de superar os problemas decorrentes de modelos institucionalistas, ele 

propôs a utilização da teoria da escolha social, cuja sistematização tem origem na 

Revolução Francesa e responde à necessidade de justificar os “procedimentos 

formais de decisões públicas e de suas suposições normativas subjacentes” (SEN, 

2011, 124). 

A teoria da escolha social é um conjunto de modelos teóricos sobre o processo 

de decisão coletiva. Considerando a diversidade de inclinações e preferências 

individuais a respeito de questões coletivas, os estudiosos tentam entender o 

processo que conduz à decisão coletiva. O objetivo da teoria é compreender como é 

possível agregar opções individuais em uma escolha coletiva e racional.  

A título exemplificativo, são objeto de análise questões como a melhor decisão 

que um grupo pode tomar para seus integrantes; ou como é possível asseverar a 
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coerência de decisões ou julgamentos coletivos confrontados com as posições 

individuais dos membros; como é possível classificar opções sociais numa ordem de 

bem-estar social. Parte da teoria da escolha social é oriunda de modelos e teoremas 

matemáticos, mas ela influencia diversas áreas do conhecimento, como a economia, 

ciência política e biologia (LIST, 2013, p. 1). 

A ideia de justiça de Sen sustenta-se sobre a teoria da escolha social, pois, 

segundo o autor, ela se mostra vantajosa por seus resultados assumirem a forma de 

ordenações de diferentes estados de coisas a partir de um ponto de vista social. Esse 

resultado se distinguiria da busca por uma alternativa suprema dentre todas as 

alternativas possíveis, com o que Rawls e outros contratualistas estariam 

comprometidos (SEN, 2011, p. 128). 

No início do desenvolvimento da teoria, os teóricos estavam voltados a evitar 

a arbitrariedade e a inconstância nas escolhas sociais, especificamente em trabalhos 

do filósofo e matemático Nicolas de Condorcet. Eles pretendiam elaborar uma 

estrutura para assegurar a racionalidade e o aspecto democrático das decisões de um 

grupo, sem desconsiderar os interesses de seus membros (SEN, 2011, p. 125). Sobre 

a adoção da teoria da escolha social, Cristina Consani explica o seguinte: 

 

A abordagem da justiça social de Sen filia-se, desse modo, às teorias da 
escolha social. As teorias da escolha social remontam à Revolução Francesa. 
Sen aponta Condorcet e Borda como seus precursores, cuja motivação era 
evitar a arbitrariedade e a instabilidade nos processos de escolha social. 
Inicialmente, a teoria da escolha social pautava-se em critérios matemáticos 
e estatísticos com o fim de investigar métodos de agregação de juízos ou 
preferências individuais. Em meados do século XX, Kenneth Arrow voltou a 
trabalhar em uma metodologia para a escolha social com o foco nas 
dificuldades das decisões coletivas e nas inconsistências que tais decisões 
podem produzir. Arrow desenvolveu uma forma estruturada e analítica, 
estabelecendo condições mínimas de razoabilidade que as decisões 
deveriam preencher para dar origem a ordenações e escolhas sociais 
apropriadas. Desde então, estudiosos do tema têm buscado um 
aprimoramento das técnicas de escolha social (SEN, 2016, p. 90).  

 

Os estudos da teoria da escolha social foram retomados na década de 1950, 

por Kenneth Arrow, que a reestruturou e estabeleceu “axiomas afirmados 

explicitamente e analisados, exigindo que as decisões sociais preencham 

determinadas condições mínimas de razoabilidade”. Os axiomas, contudo, poderiam 

ser alterados através da argumentação racional. Com o apoio dessas condições, seria 

possível a elaboração de ordenações e escolhas sociais (SEN, 2011, p. 125). 
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No âmbito matemático, os estudos de Arrow, cujos resultados são 

denominados por Sen como extremamente pessimistas, indicaram que algumas 

condições das escolhas sociais “não podem ser simultaneamente satisfeitas por 

qualquer processo de escolha social que seja descrito como racional e democrático”, 

sintetizado no “Teorema da impossibilidade de Arrow”. A importância destes estudos 

produziu efeitos também na obra de outros teóricos, que passaram a buscar as razões 

que levaram exigências supostamente razoáveis em processos democráticos a 

produzirem resultados de impossibilidade. A partir daí, verificou-se que, apesar das 

impossibilidades serem frequentes, elas podem, na maioria das vezes, ser 

solucionadas “tornando os processos de decisão social informacionalmente mais 

sensíveis” (SEN, 2011, p. 126).  

Para melhor compreensão dos reflexos práticos da teoria da escolha social, 

Sen cita o exemplo da tomada de decisões políticas coletivas através do voto, que, 

apesar de ser o desfecho de processos eleitorais permeado por debates, argumentos 

e ideias contrapostas, revela tão somente o número de votos que cada candidato 

obteve. Não se indica, por exemplo, a ordem de preferências dos eleitores sobre as 

propostas dos candidatos, conjuntamente consideradas (SEN, 2011, p. 126).  

Em outras palavras: segundo o processo eleitoral e o conteúdo a ele 

relacionado, quais são as preferências dos eleitores a respeito das matérias que foram 

discutidas? E mais: diante das matérias debatidas, quais são as prioridades que 

devem ser executadas por um novo governo eleito, considerando inclusive a vontade 

daqueles eleitores cujo candidato não foi eleito? A solução para questões como esta 

depende do aumento das informações disponíveis, para que possam ser analisadas 

e agregadas, em um processo racional de enunciação de escolhas coletivas. 

Tem-se, então, que o objetivo da teoria da escolha social é elaborar 

ordenações de realizações sociais, baseadas em um conjunto de informações mais 

amplo para favorecer os processos públicos de decisão, e, também, poder avaliar 

melhorias e pioras da justiça. Sen sustenta que o uso da teoria da escolha social 

favorece a revelação de “casos de falta de liberdade enraizada, onde a dominação 

está sedimentada culturalmente a ponto de não ser mais percebida como tal”, pois a 

ampliação da base informacional permite que tais casos venham à consideração no 

debate público sobre a desigualdade (LOUSAO, 2010, p. 15). 

Trata-se de função significativamente distinta das teorias dominantes da 

justiça, cujo foco é estabelecer arranjos sociais perfeitos, ou seja, instituições justas 
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(SEN, 2011, p .127). É por isso que, como explica Sen, a abordagem transcendental 

tem dificuldade de esclarecer como se pode promover a justiça ou reduzir injustiças, 

pois está formulada para responder como seria um mundo perfeito, sem que seja 

possível dar um salto até ele: 

 

Há muitas características da teoria da escolha social das quais uma teoria da 
justiça pode se valer, como será discutido mais tarde, mas começo aqui 
apontando para o que é certamente um dos mais importantes contrastes 
entre a teoria da escolha social e as teorias dominantes da justiça. Como um 
método de avaliação, a teoria da escolha social está profundamente 
interessada na base racional dos juízos sociais e decisões públicas na 
escolha entre alternativas sociais. Os resultados do processo da escolha 
social assumem a forma de ordenações de diferentes estados de coisas 
desde um “ponto de vista social”, à luz das avaliações das pessoas 
envolvidas. Isso é muito diferente de uma busca da alternativa suprema 
dentre todas as alternativas possíveis, na qual as teorias da justiça de Hobbes 
a Rawls e Nozick estão envolvidas. (SEN, 2011, p. 128) 

 

Sen enumera sete aspectos relevantes da teoria da escolha social para a 

teoria da justiça, além do próprio enfoque objetivo das realizações sociais: a) focalizar 

comparações; b) reconhecer a pluralidade de princípios concorrentes; c) permitir e 

facilitar o reexame; d) permitir soluções parciais; e) permitir a diversidade de 

interpretações e inputs; f) enfatizar a articulação e argumentação precisas e g) 

especificar o papel da argumentação pública (SEN, 2011, p. 139 – 145). 

Destarte, a teoria da escolha social foi objeto de estudo por Sen desde o início 

de seu desenvolvimento acadêmico, tendo sido utilizada inclusive em seus estudos 

econômicos que embasaram a formulação do índice de desenvolvimento humano – 

IDH.  

É natural, por isso, que tenha sido incorporada à sua ideia de justiça, já que, 

de certa forma, a teoria da escolha social é usada como instrumento para levar à 

aplicação prática suas formulações teóricas, uma vez que que permite a agregação 

de um conjunto amplo de informações sobre interesses individuais e dados 

socioeconômicos. Desta maneira, viabiliza-se a elaboração de políticas públicas mais 

adequadas à realidade social, e, consequentemente, aptas a reduzir as injustiças 

existentes. 

 

2.5 A liberdade sob o ponto de vista da abordagem das capacidades 
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A abordagem das capacidades13 foi desenvolvida inicialmente no âmbito da 

teoria econômica como resposta a lacunas da teoria do bem-estar social e baseia-se 

em dois aspectos elementares: primeiro, a liberdade para alcançar o bem tem 

relevância prioritária, e, segundo, a liberdade para realizar o próprio bem deve ser 

observada sob a perspectiva das reais oportunidades que as pessoas têm para fazer 

o que dão valor (ROBEYNS, 2016, p.1-2)14. Seu arcabouço teórico deu origem a 

diversos estudos na economia, ciências sociais e estatística, mas, aqui, interessa-nos 

apenas o aspecto filosófico voltado à justiça social. 

Sen ressalta a importância de observar dois aspectos distintos da liberdade: 

oportunidades e processos de escolha. O primeiro diz respeito à possibilidade de o 

indivíduo realizar seus objetivos, ou seja, a viabilidade de definir como sua vida deve 

ser e perseguir seus planos. Por sua vez, o segundo, relacionado ao ponto de vista 

do processo, consistiria no livre procedimento de eleger estes objetivos, o que 

depende da ausência de cerceamento exercido por terceiros (SEN, 2011, p. 273). 

Para Sen, tão importante quanto saber quais resultados uma pessoa alcançou 

é identificar se ela possuía alternativas a serem escolhidas num processo livre, tendo 

em vista que “ao avaliarmos nossas vidas, temos razões para estarmos interessados 

não apenas no tipo de vida que conseguimos levar, mas também na liberdade que 

realmente temos para escolher entre diferentes estilos e modos de vida” (SEN, 2011, 

p. 271).  

 
13 Optamos, no presente texto, pelo uso do termo capacidades para se referir à palavra inglesa 

“capabilities”, adotada originalmente por Sen, principalmente por ser esta a tradução que vem sendo 
adotada nas traduções mais recentes para o vernáculo. Há autores, no entanto, que preferem o 
neologismo capabilidade, ante a necessidade de conferir significado diferenciado ao termo 
traduzido. Neuro Zambam explica com clareza as traduções variadas, ainda que, em sua tese, tenha 
seguido caminho diverso: “A opção pela utilização da palavra capabilidades, a partir do vocábulo 
inglês capability, capabilities, na elaboração da presente tese (exceto quando ocorrem citações 
diretas), ao invés de capacidade ou capacitações como em diversas traduções, deriva da 
preocupação de entender a importância e o alcance dessa expressão no pensamento de Sen, que 
opera não só considerando as incontestáveis contribuições oriundas da tradição filosófica, mas 
também a reflexão das ciências econômicas e da sociologia. Nesse sentido, capabilidades amplia 
o sentido de capacidade e capacitação, que pode ser entendido em alguns contextos como algo 
concedido ou nato (o que poderia conduzir a uma compreensão paternalista ou conformista) para 
uma compreensão a partir do conceito de pessoa como sujeito com condições e poder de decisão, 
capacidade de conduzir o seu destino considerando as diversas possibilidades e limites de que 
dispõe ou pode construir, da mesma forma que expressa o poder de que dispõe (poder de) para 
interferir e influenciar criticamente nas instituições e no espaço social e cultural onde vive e realiza 
suas demais atividades (trabalho, lazer, educação, cuidado com a saúde, pratica religiosa, etc.), 
culminando com a opção de influenciar politicamente na organização da sociedade, através dos 
diferentes mecanismos, especificamente exercendo o direito de votar e ser votado, de contribuir 
com o aperfeiçoamento e a solidez da democracia e da justiça” (ZAMBAM, 2009, p. 58). 

14 Cf. BOMFIM, 2012, p. 24 e seg., para aprofundamento do viés econômico da abordagem das 
capacidades. 
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A fim de alcançar esse propósito, ele defende que seja utilizada a abordagem 

das capacidades como instrumento de análise das situações justas ou injustas. A 

proposta baseia-se na liberdade substantiva, em contraste com o utilitarismo, que teria 

como foco a felicidade individual ou outra utilidade, como meio de comparação entre 

as vantagens pessoais. O objetivo de Sen é estabelecer que a vantagem individual 

seja julgada “pela capacidade de uma pessoa para fazer coisas que ela tem razão 

para valorizar” (SEN, 2011, p. 275). 

Comparativamente, a vantagem de um indivíduo é menor que a de outro se 

ele tem menos oportunidades efetivas – isto é, capacidade – para alcançar aquilo que 

de fato deseja. Segundo Sen, o cerne desta abordagem está em identificar a liberdade 

que a pessoa tem, de fato, para alcançar ou realizar aquilo que almeja. Trata-se não 

apenas de poder realizar o que se quer, mas, também, de ser livre para decidir e 

escolher o que se valoriza. Por conseguinte, para Sen, a definição de capacidade está 

vinculada diretamente com a perspectiva de oportunidade da liberdade de uma 

pessoa (SEN, 2011, p. 276). 

As capacidades estão associadas aos denominados funcionamentos 

(functionings) de uma pessoa, aquilo que constitui o estado de uma pessoa. Podem 

representar coisas básicas (estar bem nutrido e saudável, por exemplo), e questões 

mais sofisticadas (ser feliz e ter auto respeito). A capacidade de alguém reúne os 

funcionamentos que a pessoa pode atingir, como Sen esclarece: 

 

Relacionada intimamente com a noção de funcionamentos, está a noção de 
capacidade para realizar funcionamentos [capability to function]. Ela 
representa as várias combinações de funcionamento (estados e ações) que 
uma pessoa pode realizar. A capacidade é, portanto, um conjunto de vetores 
de funcionamentos, refletindo a liberdade da pessoa para levar um tipo de 
vida ou outro. Tal como o assim chamado “conjunto orçamentário” no espaço 
de mercadorias representa a liberdade de uma pessoa para comprar pacotes 
de mercadorias, o “conjunto capacitário” [capability set] reflete, no espaço de 
funcionamentos, a liberdade da pessoa para escolher dentre vidas possíveis. 
(2001, p. 79-80, grifos no original). 

 

Desse modo, o que importa sob a perspectiva das capacidades é a avaliação 

sobre a liberdade de se alcançar o bem-estar, em contraponto ao próprio bem-estar. 

Dessa forma, segundo Vita, Sen se afasta da necessidade de fundamentar sua visão 

normativa em algum modelo perfeccionista – ou seja, crença que defende a existência 

de um único modo de vida em que “as formas de excelência moral e intelectual 

distintivas do ser humano podem se desenvolver” (VITA, 2008, p. 93). 
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 A ideia é correlata à noção de Rawls a respeito da primazia do justo sobre o 

bem, consoante exposto no item 1.2.2 do primeiro capítulo, e essencial, para ambos, 

a uma sociedade democrática. Para Vita, a visão de Sen também seria 

“antiperfeccionista”, pois não pressupõe a ideia de que as faculdades morais da 

pessoa humana seriam melhor promovidas conforme um único modelo de vida. Ao 

invés de privilegiar certas formas de vida, seria mais importante assegurar capacidade 

para definir livremente qual tipo de vida cada pessoa quer ter. E a possibilidade de 

poder definir livremente aquilo que genuinamente se valoriza está no cerne da 

liberdade (VITA, 2008, p. 100). 

A abordagem das capacidades prioriza o enfoque nas vidas humanas, e não 

objetos específicos, como a renda de uma pessoa, muito usada na economia. Mas 

não se limita ao que uma pessoa de fato faz, pois também alcança o que é capaz de 

fazer, ainda que escolha não exercer todas as possibilidades (SEN, 2011, p. 279). A 

capacidade, então, é um “reflexo da liberdade para realizar funcionamentos valiosos”, 

pois atua sobre a liberdade em si, ao invés dos meios que a realizam15 (SEN, 2001, 

p. 89). 

Portanto, a conversão de renda e riqueza no tipo de vida que as pessoas 

podem ter sofre influência significativa de fatores diversos, como as características 

físicas do indivíduo ou do ambiente, que podem demandar maior dispêndio. Essa 

questão, na obra de Sen, assume relevo especial em virtude de seu interesse pela 

análise da pobreza e políticas públicas para combatê-la16, haja vista que determinadas 

desvantagens atrapalham a capacidade de auferir alguma renda17, como doenças, 

gênero e idade (SEN, 2011, p. 303). 

 
15 Para aprofundamento da noção de funcionamentos, cf. BRITO FILHO & DAOU, 2017, p. 13-15 e 

GARGARELLA, 2008, p. 74-75. 
16 Para aprofundamento sobre os estudos de Sen sobre a pobreza, Cf. SEN, 2001, p. 165 e seg. 

Também, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, Cf. WEDY, 2017, pp. 355 – 368. 
17 Sobre o efeito funesto da pobreza na restrição das capacidades e a importância de se substituir o 

critério puro de renda, veja-se o seguinte excerto: “Considerando o que pode ser obtido através da 
intervenção inteligente e humana, é surpreendente que a maioria das sociedades seja tão passiva 
e autocomplacente em relação à preponderância do injusto fardo das inaptidões. Ao alimentar essa 
passividade, o conservadorismo conceitual desempenha um papel significativo. Em particular, a 
concentração na distribuição da renda como guia principal para a equidade distributiva impede uma 
compreensão do drama das inaptidões e de suas implicações morais e políticas para a análise 
social. Mesmo o uso constante de visões da pobreza baseadas na renda (como a repetida invocação 
do número de pessoas que vivem com menos de um ou dois dólares por dia — uma prática popular 
nas organizações internacionais) pode desviar a atenção da terrível dureza da privação social, que 
combina a desvantagem da conversão com a da renda. Os 600 milhões de pessoas incapacitadas 
no mundo não são atormentadas apenas pela baixa renda. Sua liberdade para levar uma vida boa 
está arruinada de muitas maneiras diferentes, que agem individualmente e em conjunto para pôr 
essas pessoas em perigo” (SEN, 2011, p. 306). Cf. também SEN, 2010a, p. 120 e seg. 
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Neste sentido, Sen sustenta a necessidade de se reconhecer o impacto das 

inaptidões como fator de injustiça, demandando intervenção mais perspicaz e proativa 

das sociedades, norteadas, até o momento, por um “conservadorismo conceitual” 

caracterizado pela atenção quase exclusiva à distribuição de renda como meio de 

solucionar a desigualdade distributiva. Tal formato favorece “desviar a atenção da 

terrível dureza da privação social, que combina a desvantagem da conversão com a 

da renda” (SEN, 2011, p. 306). 

Sen afirma que esta é uma diferença sensível entre sua proposta teórica e a 

obra de Rawls, pois, ao invés de se concentrar na vida e nas oportunidades reais que 

as pessoas têm18, o filósofo americano guia-se pelos meios de vida, denominados de 

bens primários (SEN, 2011, p. 278), um conjunto amplo o suficiente para comportar 

liberdades fundamentais, riquezas e renda, como se viu no primeiro capítulo desse 

texto, no item 1.2.2.  

Conforme o estudo da justiça segundo a abordagem das capacidades, as 

pretensões individuais devem ser analisadas sob a ótica das liberdades que as 

pessoas realmente têm para poder viver a vida da forma como livremente decidiram, 

em vez de conferir os bens primários (ou recursos) que possuem. A capacidade 

representa, então, a liberdade que um indivíduo tem de executar variadas 

“combinações alternativas de funcionamentos”, o que é vantajoso, em comparação ao 

modelo de bens primários, pois a análise da igualdade é feita conforme a liberdade 

que de fato se tem, ao invés de ficar limitada aos resultados (SEN, 2001, p. 136). 

Apesar da centralidade das capacidades na vida humana, Sen descarta a 

possibilidade de se exigir uma igualdade de capacidades. Segundo o autor, embora 

seja uma noção relevante, defender tal ideia seria um equívoco, inclusive porque ela 

não deve se sobrepor a outras questões importantes, em caso de conflito (SEN, 2011, 

p. 345). Uma das razões está na chance de haver “outras exigências sobre os juízos 

distributivos, que podem não ser mais bem-vistas como exigências de igual liberdade 

geral para diferentes pessoas” (SEN, 2011, p. 347). 

Sen argumenta que a capacidade é só um “aspecto da liberdade relacionado 

com as oportunidades substantivas e não pode considerar devidamente a justiça e a 

equidade envolvidas em processos que tenham relevância para a ideia de justiça” 

(SEN, 2011, p. 346). Ademais, ele salienta que, se por um lado a capacidade auxilia 

 
18 A análise pormenorizada dessa divergência será apresentada no tópico seguinte. 
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a analisar a liberdade sob o ponto de vista das oportunidades, por outro lado o ponto 

de vista processual não funciona bem sob a ótica da capacidade. Isto é, as 

características e a própria equidade dos processos não são adequadamente 

interpretadas levando em consideração as capacidades (SEN, 2011, p. 346). Eis a 

explicação do autor: 

 

Embora a perspectiva de capacidade possa ser muito importante para julgar 
as oportunidades substantivas das pessoas (e pode ser melhor, como 
sustento, na avaliação da equidade na distribuição de oportunidades do que 
as abordagens alternativas que se concentram na renda, nos bens primários 
ou em recursos), isso de forma alguma contraria a necessidade de prestar 
toda a atenção ao aspecto processual da liberdade na avaliação da justiça. 
Uma teoria da justiça — ou, mais geralmente, uma teoria adequada da 
escolha social normativa — tem de atentar tanto para a justiça dos processos 
envolvidos como para a equidade e a eficácia das oportunidades substantivas 
que as pessoas podem desfrutar. (SEN, 2011, p. 347) 

 

A liberdade, portanto, abrange “tanto os processos que permitem a liberdade 

de ações e decisões, como as oportunidades reais que as pessoas têm, dadas as 

suas circunstâncias pessoais e sociais”, de sorte que a privação da liberdade afeta o 

próprio desenvolvimento das pessoas – seja a privação relacionada aos processos 

(como restrição de liberdades políticas) ou relacionada a oportunidades inadequadas 

(como oportunidades de acesso elementar a proteger a própria saúde) (SEN, 2010a, 

p. 17). 

Neste sentido, a liberdade possui, conforme Sen, uma dupla função em 

relação às capacidades. Primeiro, viabiliza a expansão das capacidades para que os 

indivíduos possam realizar sua concepção de bem por meio da expansão das políticas 

públicas. Segundo, por meio do exercício das liberdades participativas (capacidades, 

também), permite-se que as políticas públicas também possam ser impulsionadas 

pelas pessoas (SEN, 2010a, p.17-18).19 

Visto que a abordagem das capacidades representa uma perspectiva a 

respeito de como podem ser analisadas as vantagens e desvantagens de cada 

pessoa, não se deve resumir a avaliação da justiça a essas características, sobretudo 

em virtude da necessidade se analisar também o aspecto processual da liberdade. 

Com efeito, Sen refuta a “compreensão unifocal das exigências da igualdade”, 

concentrada nas capacidades ou outro objeto, como os recursos, por conta da 

 
19 A dupla função da liberdade, para o autor, é crucial para demonstração da importância da liberdade 

para o desenvolvimento pessoal e social (SEN, 2010a, p. 17-18). 
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multiplicidade de faces que resultam da igualdade e não devem ser ignorados (SEN, 

2011, p. 347). 

 

2.5.1 O problema da justiça distributiva centrada em bens primários 

 

Sen discorda da centralidade atribuída aos bens primários para avaliar a 

justiça distributiva na teoria de Rawls, uma vez que se tratam, no máximo, de meios 

para atingir os fins que interessam a cada pessoa. Considerá-los elementos 

fundamentais seria equivocado, dado que “são apenas meios para outras coisas, em 

especial para a liberdade” (SEN, 2011, p. 278). Por isso, ao deixar de lado as 

capacidades das pessoas para priorizar a elaboração de um índice de bens primários, 

Rawls não teria condições para investigar a relação das pessoas (e suas capacidades) 

com os bens20. 

A abordagem sugerida por Sen visa redirecionar o foco para as oportunidades 

de atingir os fins individuais e a liberdade que os indivíduos possuem para realizá-los. 

Exemplificativamente, tem-se que a renda elevada de uma pessoa não a coloca 

necessariamente numa posição de privilégio social se ela for acometida por uma 

doença crônica ou tiver alguma deficiência grave, porque terá mais obstáculos para 

transformar a vantagem (renda elevada) em bem viver. Diante disso, conforme Sen, 

“compreender que os meios para uma vida humana satisfatória não são em si mesmos 

os fins da boa vida ajuda a gerar um aumento significativo do alcance do exercício 

avaliativo” (SEN, 2011, p. 279). 

A divergência com Rawls se aprofunda em razão da estreita relação entre os 

bens primários e o princípio da diferença, que regularia a questão distributiva em sua 

 
20 Outra crítica importante ao papel dos bens primários na obra de Rawls consiste na dificuldade de 

justificação da escolha dos bens que integram a lista: “O problema relativo aos bens primários e à 
racionalidade das partes surge quando é levantada a questão de sua justificação. Dado que todo o 
procedimento é justificado a partir de nossos juízos ponderados em equilíbrio reflexivo, devemos 
perguntar por que nós, com base em nossos juízos ponderados, devemos aceitar que a escolha dos 
princípios de justiça deve ser feita por ‘partes’ que agem racionalmente e visam bens primários. Em 
relação aos bens primários, Rawls deve nos apresentar as razões que justificam não apenas a sua 
utilização, mas também a configuração particular da lista. (...) As dificuldades na justificação dos 
bens primários e da racionalidade das partes revelam uma dificuldade na justificação da própria 
posição original. É preciso justificar não apenas a posição original como um todo, mas também cada 
um dos detalhes de sua configuração. Deve-se justificar, nesse caso, por que o procedimento é 
construído com as partes racionais que visam a maximização de bens primários, assim como a 
configuração da lista dos bens primários e os critérios que indicam a inclusão ou exclusão de um 
item na lista.” (REIS, 2012, pp. 43-44). 
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teoria da justiça21. Apesar da crítica, Sen admite que Rawls demonstra preocupação 

com necessidades diferenciadas dos indivíduos, como as inaptidões e as deficiências. 

Contudo, essa sensibilidade ao tratar a questão não seria suficiente, pois as 

necessidades especiais não seriam contempladas nos princípios da justiça (SEN, 

2011, p. 307). 

Sen argumenta que a importância exacerbada conferida aos bens primários 

por Rawls menospreza o impacto causado pelas diferenças existentes entre as 

pessoas, seja em razão de suas características pessoais ou pelos efeitos do 

ambiente. Tais diferenças levam as pessoas a terem oportunidades diferentes de 

converter um mesmo bem (como renda de igual valor) em capacidades, isto é, aquilo 

que efetivamente podem ser ou fazer. Tais diferenças de oportunidade alcançam não 

apenas situações excepcionais, mas “refletem variações generalizadas — grandes, 

pequenas e médias — na condição humana e nas circunstâncias sociais relevantes” 

(SEN, 2011, p. 307). 

Rawls, em resposta a Sen, defendeu seu ponto de vista sob o argumento de 

que sua teoria se baseia no fato de que os integrantes de uma sociedade têm um 

aspecto comum que lhes permite a cooperação social: as faculdades morais que os 

tornam livres e iguais. Então, o índice de bens primários deveria atender a um patamar 

comum que possibilita a cooperação entre as pessoas, como decorrência de sua 

racionalidade, inclusive porque delimitar a fórmula equitativa da cooperação seria o 

objetivo da filosofia política (RAWLS, 2000a, p. 231). 

Neste sentido, é preciso ressaltar que a concepção normativa de pessoa na 

teoria de Rawls, baseada na tradição política liberal-democrática,  serve ao 

estabelecimento da relação entre as pessoas de determinada sociedade e os bens 

que lhes são necessários à vida digna na sociedade justa, conforme explicado por 

Álvaro de Vita: 

 

Os bens primários, Rawls nos diz, oferecem uma interpretação das 
‘necessidades dos cidadãos’ quando estes são tratados como pessoas livres 
e iguais e como ‘membros normal e plenamente cooperativos da sociedade 
ao longo da vida inteira’. Isso supõe que os cidadãos desenvolvam duas 
capacidades básicas: a de agir a partir de um senso de justiça e de se dispor 
a fazer a própria parte sob arranjos cooperativos equitativos; e a capacidade 
de constituir, de emprenhar-se racionalmente em realizar e, se isso se fizer 
necessário, de revisar uma concepção do bem. Além de meios polivalentes 
para fins os mais diversos, os bens primários passaram a ser concebidos 

 
21 Cf., a propósito, o item 1.3.2. 
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como requisitos para o desenvolvimento dessas duas capacidades morais 
básicas. (VITA, 2008, p. 109-110) 

 

Ademais, prossegue Rawls, mesmo que não integrem explicitamente a 

estrutura da justiça como equidade, os bens primários estariam diretamente 

relacionados aos princípios da justiça22, porquanto seriam submetidos a eles e 

demonstrariam a ligação com as capacidades básicas das pessoas (RAWLS, 2003, 

p. 240), como esclarece:  

 

O índice desses bens é elaborado perguntando-se que coisas, dadas as 
capacidades básicas incluídas na concepção (normativa) de cidadãos como 
livres e iguais, são fundamentais para que os cidadãos mantenham seu status 
de livres e iguais e sejam membros normais e plenamente cooperativos da 
sociedade. Como as partes sabem que um índice de bens primários é parte 
integrante dos princípios de justiça, incluído em seu significado, só aceitarão 
esses princípios caso esse índice garanta o que acham ser fundamental para 
proteger os interesses essenciais das pessoas que representam. (RAWLS, 
2003, p. 240) 

 

Rawls entende que, numa sociedade bem ordenada, característica sempre 

pressuposta pelo filósofo para o funcionamento adequado dos princípios da justiça, a 

maioria dos casos seria acomodada à medida que sejam empregadas as duas partes 

do segundo princípio. Assim, tanto em relação à aplicação do subprincípio da 

igualdade de oportunidades quanto à do subprincípio da melhor distribuição de bens, 

as diferenças de capacidades seriam ajustadas através do processo social que 

respeita, também, as liberdades básicas das pessoas, especialmente quando 

consideradas aquelas com capacidades básicas semelhantes. Logo, a utilização 

permanente e contínua dos subprincípios preservaria a cooperação social e 

promoveria a justiça (RAWLS, 2003, p. 242-243). 

 
22 Como os bens primários são essenciais para o desenvolvimento das capacidades morais dos 

cidadãos, seu conteúdo precisa corresponder aos dois princípios da justiça, como Rawls explica: 
“tais direitos e liberdades são condições essenciais para o desenvolvimento adequado e pleno 
exercício das duas faculdades em certos casos fundamentais de grande importância. Afirmamos 
que: (I) As liberdades políticas iguais, a liberdade de expressão e de associação e outras liberdades 
afins são necessárias para o desenvolvimento e exercício do senso de justiça dos cidadãos e são 
fundamentais para que os cidadãos possam fazer julgamentos racionais na adoção das metas 
políticas justas e na busca de políticas sociais eficazes. (II) As liberdades civis iguais, a liberdade 
de consciência e de associação, e a livre escolha de ocupação e outras liberdades afins são 
necessárias para o desenvolvimento e exercício da capacidade dos cidadãos de elaborar uma 
concepção do bem: isto é, a capacidade de formar, revisar e racionalmente buscar realizar o que se 
considera valioso na vida humana, entendido à luz de uma doutrina religiosa, filosófica ou moral 
(total ou parcialmente) abrangente. (III) Renda e riqueza são meios gerais polivalentes fundamentais 
para a realização de um amplo leque de fins (permissíveis), sejam eles quais forem, e em particular, 
o fim de realizar as duas faculdades morais e promover os fins das concepções (completas) de bem 
que os cidadãos afirmam ou adotam” (RAWLS, 2003, p. 239-240). 
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Todavia, Rawls reconhece que a definição de bens primários utilizada na 

teoria da justiça pode não ser suficiente para o caso específico de “variações nas 

capacidades e habilidades físicas, inclusive os efeitos das doenças e da fatalidade 

nas capacidades naturais” (RAWLS, 2000a, p. 231). Assim, já que as correções da 

variação não estariam previstas na estrutura básica da sociedade, Rawls defende que 

elas deveriam ser promovidas pelo uso das instituições já estabelecidas, nas etapas 

seguintes à posição original, especificamente a fase legislativa: 

 

Sen levanta com muita força a questão de saber se um índice de bens 
primários pode ser suficientemente flexível para ser considerado justo ou 
equitativo. Não posso discutir essa questão agora e, por isso, somente 
argumento que, tirando-se proveito da informação que se toma disponível no 
estágio legislativo, é possível elaborar um índice suficientemente flexível para 
nos dar juízos de valor tão justos ou equitativos quanto os de qualquer 
concepção política que possamos utilizar. Tenha em mente que, como Sen 
insiste em dizer, qualquer índice desse tipo levará em conta as capacidades 
básicas, e seu objetivo será de recuperar os cidadãos para o exercício 
apropriado de seu papel como membros cooperativos normais da sociedade. 
(RAWLS, 2000a, p. 233) 

 

A estratégia de Rawls não seria eficiente, conforme Sen, pois o alcance das 

correções deste problema, que é consideravelmente amplo, seria limitado. De início, 

vê-se que as soluções surgiriam apenas depois de a estrutura básica já estar formada, 

o que implica que a concepção das instituições não consideraria as necessidades 

específicas que causam desvantagens às pessoas – apenas os bens primários 

integrariam esta etapa, notadamente por meio do princípio da diferença (SEN, 2011, 

p. 308).  

Ademais, apenas se o foco se deslocasse para as capacidades é que seria 

possível adequar os arranjos e realizações sociais às distintas formas de 

desvantagens enfrentadas pelos indivíduos, uma vez que, de um lado, há 

desvantagens que não são tão evidentes (o filósofo cita os exemplos de uma maior 

exposição a doenças, cenários epidemiológicos precários e diferentes tipos de 

inaptidões físicas ou mentais), e, de outro, as desvantagens sofrem variações de tipo 

e intensidade, de tal forma que seria necessário dar atenção ao aspecto informacional 

das capacidades. Somente assim seria possível estruturar as instituições sociais e 

garantir seu bom funcionamento (SEN, 2011, p. 308). 

A despeito das críticas ao papel dos bens primários na teoria de Rawls, deve-

se fazer uma ressalva no que se refere a eventual primazia do aspecto distributivo na 

teoria da justiça de Sen. Ele concorda com Rawls em relação à prioridade atribuída à 
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liberdade, mesmo que de modo mais sutil. A rigor, Sen não pretende que a abordagem 

das capacidades assuma outra função além daquela conferida aos bens primários, ou 

seja, a discussão sobre o aspecto distributivo da justiça. Assim, as questões 

concernentes à liberdade, dentre elas a equidade processual, não são afetadas pela 

crítica aos bens primários (SEN, 2011, pp. 349-350). 

A resistência que Sen opõe à prioridade “da liberdade pessoal compartilhada 

por todos” diz respeito apenas a sua extensão, pois, para ele, ela deve ser mitigada 

ao ser comparada com outros valores. Mas isso não afasta o êxito de Rawls em 

destacar o tema na argumentação pública, uma vez que “a liberdade tem lugar em um 

arranjo social justo que vai muito além de seu reconhecimento como parte da 

vantagem pessoal, da mesma forma que a renda ou a riqueza” (SEN, 2011, p. 350). 

Para Sen, seria exagerado, quiçá equivocado, tratar qualquer aumento da 

liberdade, por menor que seja, como motivo plausível para sacrificar determinados 

bens, sobretudo quando o sacrifício é grande. Ele está a se referir especialmente a 

extremas situações de injustiça, como a fome coletiva ou outras situações de 

calamidade. O autor questiona, então, se a prioridade da liberdade deveria ser tão 

acentuada quanto propõe Rawls (SEN, 2011, p. 350). 

A crítica de Sen, todavia, não é aceita com uniformidade entre os 

comentadores. Álvaro de Vita, por exemplo, sustenta, em defesa da teoria de Rawls, 

que sua proposta tentou diminuir a “complexidade informativa” em diversas frentes, 

tais como a adoção da estrutura básica como objeto da justiça e o foco dado ao 

princípio da diferença na questão distributiva. Sen, por outro lado, ampliou 

significativamente a carga informacional necessária para aplicação da abordagem das 

capacidades, de tal modo que não seria possível “ter acesso a toda informação que 

seria necessária para comparar e hierarquizar ‘sets’ de capacidade” (VITA, 2008, p. 

118). O problema até mesmo se agravaria em situações de desigualdade não tão 

evidentes, isto é, quando localizadas acima de um patamar mínimo: 

 

Sen admite que pode não haver alternativa prática a recorrer a functionings 
[funcionamentos] realizadas para chegar a uma representação aproximada e 
imperfeita dos complexos de capacidade. Mas isso só vale para especificar o 
nível mínimo de capacidade de funcionar. Quando se trata dos sets de 
capacidades que estão acima desse limiar, é, na prática, impossível dissociar 
aquilo que se deve a circunstâncias sociais e talentos naturais diferenciados 
daquilo que se deve a concepções do bem e planos de vida de cada um. 
Suponhamos que estivesse no leque de possibilidades permitido por meus 
talentos e capacidade naturais tornar-me executivo de uma empresa de 
tecnologia e que, a despeito disso, eu tenha me tornado um professor 
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secundário ou um operário especializado. Se minha escolha se deveu 
somente a fatores como background familiar e oportunidades educacionais, 
meu set de capacidade – minha liberdade de escolher entre os diferentes 
tipos de vida que posso ter razões para valorizar – foi arbitrariamente 
comprimido. Mas, se minha escolha se deveu à minha preferência por uma 
vida profissional menos competitiva e de dedicação maior à família e aos 
amigos, então, na métrica de Sen, meu set de capacidade não é inferior ao 
do executivo. Simplesmente não há como trazer esse tipo de julgamento e de 
informação para o tribunal da razão pública. (VITA, 2008, p. 118) 

 

Apesar da crítica, Vita reconhece que Sen aprimorou a questão da justiça 

distributiva no que tange à fixação, como prioridade absoluta, da abolição das formas 

extremas de pobreza ou privação. No entanto, ele entende que a abordagem proposta 

por Rawls, no que diz respeito aos bens primários, seria mais adequada à resolução 

da desigualdade do que a proposta de Sen, uma vez que a “noção da distribuição 

equitativa dos meios” para alcançar a liberdade efetiva seria mais acessível do que a 

abordagem das capacidades (VITA, 2008, p. 119). 

Ao final do capítulo, tem-se que é possível reconhecer divergências e 

convergências entre as teorias de Rawls e de Sen. Apesar de adotarem modelos 

teóricos que repousam em fundamentos distintos, sobretudo relacionados ao 

contratualismo (Rawls) e ao método comparativo (Sen), é certo que a concordância 

quanto à importância da liberdade e da igualdade levam os filósofos a atribuírem ao 

direito funções equivalentes em suas teorias. É o que se passará a discutir no capítulo 

seguinte. 
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3. A FUNÇÃO DO DIREITO NAS TEORIAS DE RAWLS E DE SEN 

 

3.1 Direito e liberdade 

 

Para identificar e descrever qual é o papel do direito nas teorias da justiça de 

John Rawls e Amartya Sen, o fim proposto a este capítulo, assume-se a premissa de 

que, em ambos os autores, a liberdade é o elemento central e prioritário do respectivo 

modelo teórico, tal como explicitado nos dois primeiros capítulos. 

A primazia da liberdade não apenas orienta a construção das respectivas 

propostas sobre a justiça, mas também reflete o lugar que o direito deve ocupar. 

Portanto, o conceito que une a obra de Rawls e Sen é a proeminência da liberdade, 

de modo que nos cumpre, doravante, analisar qual a relação do direito com a 

liberdade, naquilo que atine à efetivação da justiça. Não se deve, porém, ignorar que 

as estruturas teóricas são distintas, como consequência das características 

analisadas nos capítulos anteriores deste trabalho. Por conseguinte, em alguns 

aspectos, as respectivas abordagens do pensamento jurídico serão distintas. 

De início, cita-se que Sen lança olhares e discorre sobre áreas jurídicas 

diversas, como o direito constitucional, a interpretação da constituição pelos juízes e 

os direitos humanos, mas o faz de modo tópico e não sistemático, o que aliás é 

coerente com sua ideia de justiça e seu método comparativo, que prefere discutir 

questões específicas a priorizar construções abrangentes. Deve-se ressalvar, no 

entanto, que o estudo abrangente e a sólida defesa teórica dos direitos humanos não 

se confundem com uma típica análise jurídica, pois, conforme se verá na última parte 

deste capítulo, a essência desse instituto não é propriamente jurídica. 

A proteção e a garantia das liberdades, por certo, é um papel atribuído ao 

direito. A rigor, essa questão parece estar pressuposta na obra de Sen e é percebida 

quando o autor analisa, por exemplo, como deve ser realizada hodiernamente a 

interpretação de constituições que foram elaboradas décadas atrás (ou séculos, como 

no caso da norte-americana). 

Rawls, por outro lado, assume uma postura teórica que analisa o lugar de 

certos temas jurídicos no âmbito da justiça. Em outras palavras, aquilo que é objeto 

de sua análise está mais expressamente relacionado à sua teoria da justiça, sob o 
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ponto de vista da função que exerce e das condições que precisam ser satisfeitas para 

o funcionamento regular da justiça. 

Todavia, não se pode afirmar que qualquer um dos autores, sequer Rawls, 

seja um filósofo do direito, entendido como tal o teórico que cuida do direito como 

objeto autônomo e analisa problemas específicos do direito ou de sua relação com 

outras disciplinas e áreas do pensamento. 

A maior parte dos comentadores da obra de Rawls afirma, como o faz 

Francesco Viola, que o direito não foi objeto destacado da atenção de Rawls, ao 

menos explicitamente – além de ele não ter se comprometido com nenhuma teoria 

jurídica específica. Seria meramente subsidiária a abordagem do direito na obra de 

Rawls, uma vez que sua função se resumiria à preservação da ordem política 

estabelecida pelos princípios da justiça ou, no máximo, orientar sua implementação. 

Para o autor, a atenção de Rawls ao direito pareceria estar direcionada 

exclusivamente à atividade dos juízes e à lisura do processo judicial – isto é, sua 

atenção teria sido dedicada ao aspecto formal (VIOLA, 2013, p. 163-166). Por se tratar 

de um ideal ético-político, somente sob essa perspectiva faria sentido buscar uma 

justificação racional da justiça, enquanto o direito se restringiria à questão formal. 

Decerto Rawls não se voltou ao estudo específico do direito, assim como sua 

obra não contempla estudos aprofundados da área jurídica, mas, apesar disso, 

também é seguro afirmar que há tópicos jurídicos explicitamente analisados por Rawls 

e que foram incorporados em prol da efetivação de sua teoria da justiça, tais como as 

noções de hierarquia superior da constituição, a proteção de direitos fundamentais, 

ambos elementos de direito constitucional, e a necessidade de um estado de direito 

para a realização da justiça. E não poderia ser diferente, já que, dentre as instituições 

participantes da estrutura básica, em que consiste o objeto da justiça, está o sistema 

jurídico1. 

Para continuidade da análise da relação entre o direito e a liberdade, bem 

como o papel deste na justiça, é importante compreender-se qual a definição – ou 

 
1  João Roschildt sugere que as razões que afastaram Rawls da análise do direito em sua teoria da 

justiça são as seguintes: “(i) o objetivo do referido filósofo é estabelecer critérios objetivos (abstratos) 
que possam reger toda a sociedade e tenham a capacidade de determinar o que é justo; (ii) pelo 
fato do pluralismo razoável e das diversas formas de democracia presentes no ocidente; (iii) pela 
razão de que o tipo de restrição formal exigida em uma etapa de elaboração dos princípios de justiça 
difere substancialmente daquela apresentada em um momento de determinação de quais direitos 
os cidadãos possuem” (ROSCHILDT, 2010, p. 8-9). 
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algo que se aproxime de um conceito – de direito com a qual Rawls e Sen pautam 

suas ideias sobre a justiça. 

Desde já, reitera-se o que foi dito sobre a ausência de uma abordagem 

essencialmente jurídica a respeito do direito em ambos os autores. Comumente a 

análise sobre a natureza do direito esteve abrigada pela filosofia do direito, disciplina 

sobre a qual não se debruçaram os autores em comento. 

Apesar disso, Rawls e Sen parecem revelar o que entendem por direito e 

ordem jurídica. E ambos convergem quanto à característica principal que individualiza 

o sistema de normas jurídicas: a coercitividade. 

As normas jurídicas são caracterizadas especialmente pela exclusividade do 

direito de exercício da coerção em suas formas mais extremas, ao passo em que as 

organizações privadas, por exemplo, contam com hipóteses muito limitadas em que 

podem exercer poderes coercitivos. Além disso, a ordem legal exerce a última 

autoridade sobre o território, de tal forma que “define a estrutura básica no âmbito da 

qual se dá o exercício de todas as outras atividades” (RAWLS, 2016, p. 292). Ademais, 

o que distingue o sistema jurídico de outros conjuntos de regras, como as normas 

internas de associações privadas (pressupondo-se que são justas), é sua abrangência 

mais ampla e sua legítima capacidade de regular outras associações. Sua 

abrangência se diferencia de outras ordens normativas pois envolve variadas 

atividades e relações, somadas à natureza fundamental do que visa a proteger: as 

liberdades. 

Com efeito, a coercitividade é um atributo necessário da ordem normativa 

utilizada pela sociedade para organizar suas relações. A ordem jurídica possui 

estrutura impositiva e exige o cumprimento de suas normas de maneira completa 

(FERRAZ JÚNIOR, 1979, p. 165). A adoção de prescrições e proibições não são 

suficientes em um ordenamento jurídico, sendo necessário um instrumento que lhes 

dê maior efetividade, de forma que, como afirma Höffe, “a regulação de 

comportamento perpassada por coerção consiste em obrigações de direito” (HÖFFE, 

2016, p. 50, grifos no original). 

Para o funcionamento estável do sistema de normas públicas, Rawls remete 

a Hobbes, na medida em que defende a existência de um sistema punitivo para 

garantia da segurança dos indivíduos. É que, sem elas, uma hipotética disposição 

generalizada de descumprir as obrigações poderia levar o sistema social ao 

esgotamento, especialmente porque o autor não crê na viabilidade de certas 
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obrigações serem cumpridas voluntariamente se sanções não fossem previstas. A 

instabilidade seria evitada através das punições, instituídas pelo meio normativo 

adequado (RAWLS, 2016, p. 297-298). Consequentemente, o sistema legal precisa 

comportar também normas sancionatórias penais, e está legitimado a fazê-lo para 

preservar a própria liberdade, como explica Rawls: 

 

Precisamos de uma teoria das sanções penais, por mais limitada que seja, 
mesmo no âmbito da teoria ideal. Dadas as condições normais da vida 
humana, fazem-se necessários arranjos dessa natureza. Sustentei que os 
princípios que justificam essas sanções podem ser deduzidos do princípio da 
liberdade. A concepção ideal demonstra, pelo menos nesse caso, como deve 
ser montado o sistema não ideal; e isso confirma a conjectura de que a teoria 
ideal é que é fundamental. Vemos também que o princípio da 
responsabilidade não se funda na ideia de que o objetivo primeiro da punição 
seja retaliatório ou acusatório. Pelo contrário, o princípio é reconhecido em 

nome da própria liberdade. (RAWLS, 2016, p. 298-299) 

 

O sistema jurídico justo de Rawls é definido a partir da junção da justiça 

substantiva e da justiça formal, e sua função "é a de estabelecer uma base para 

expectativas legítimas” (ROHLING, 2015, p. 599). A justiça substantiva, em Rawls, 

corresponde aos princípios da justiça e a justiça formal relaciona-se ao estado de 

direito e à imparcialidade, conforme se verá mais detalhadamente no item 3.2. 

Quanto mais seguros são os fundamentos do sistema legal em que repousam 

as expectativas dos cidadãos, mais seguros serão os limites das liberdades das 

pessoas. Rawls pressupõe que o sistema legal é uma “ordem coercitiva de normas 

públicas voltada para pessoas racionais, com o propósito de reger sua conduta e 

prover a estrutura da cooperação social” (RAWLS, 2016, p. 291). Logo, se tais normas 

são justas, a base das expectativas das pessoas são também legítimas. É 

precisamente através das expectativas que as pessoas têm de exercerem suas 

liberdades que o império da lei, doravante chamado de estado de direito, como é 

conhecido no direito pátrio, relaciona-se com a liberdade. 

Dessa forma, os limites das liberdades protegidas pelo sistema jurídico serão 

mais ou menos seguros conforme “os fundamentos  sobre os quais as pessoas podem 

se apoiar umas nas outras e com base nos quais elas podem legitimamente objetar 

quando suas expectativas são frustradas” (RAWLS, 2016, p. 291). Por conseguinte, a 

marca da coercitividade do direito serve também para a criação de expectativas 

legítimas nos cidadãos, já que, se as regras são justas, é dado que as pessoas, em 
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um estado de cooperação social, confiem nos outros cidadãos e esperem que seus 

direitos sejam observados. 

As expectativas legítimas, sempre decorrentes do esquema normativo que 

observa os princípios de justiça, ocupam o lugar da noção de mérito moral, que varia 

conforme a noção de bem de cada pessoa. Essa diversidade, aliás, é compatível com 

a pluralidade defendida pela teoria da justiça, mas não assume papeis na vida pública. 

Assim, a cooperação social depende e fomenta as expectativas decorrentes das 

normas instituídas pela sociedade, ao invés das expectativas oriundas da concepção 

individual de bem (RAWLS, 2003, p. 103). 

Neste sentido, Rawls explica que o princípio da legalidade resulta também do 

“acordo de pessoas racionais que querem instituir para si mesmas o grau máximo de 

liberdade igual” (RAWLS, 2016, p. 297), de forma que a manutenção do estado de 

direito se torna uma condição almejada pelos cidadãos para que a sociedade bem 

ordenada possa garantir suas expectativas na fruição de suas liberdades. 

Assim, já que o papel principal do direito no âmbito da justiça é a proteção das 

liberdades, o direito cumpre tal função através da elaboração de regras que 

assegurem a preservação da equidade e da cooperação social ao longo do tempo, 

inclusive entre gerações, assegurando a proteção das liberdades políticas e igualdade 

de oportunidades (RAWLS, 2003, p. 72). 

Com efeito, a cooperação social na justiça como equidade de Rawls expressa 

a distribuição de deveres e direitos fundamentais por meio das principais instituições 

sociais, com suas normas e procedimentos públicos. Em outras palavras: “onde existe 

cooperação em termos justos, existe o direito” (VIOLA, 2013, p. 169). 

A legislação é responsável pelo estabelecimento das normas que ordenam a 

cooperação social no que tange à justiça distributiva. A disciplina de questões 

específicas sobre relações de trabalho, por exemplo, deve ser realizada pelo 

legislador segundo os princípios da justiça, com os quais não poderá conflitar. Destas 

normas decorrem expectativas de direito legítimas, de tal modo que, se as normas 

reguladoras são compatíveis com os princípios da justiça, e se as partes honraram 

seus compromissos, o resultado da distribuição será justo (RAWLS, 2003, p. 102). 

Logo, para Rawls, a situação justa, quanto à justiça distributiva, decorre da 

aplicação da lei justa, isto é, aquela lei que não vai de encontro aos princípios da 

justiça. Portanto, a situação real seria injusta se a lei conflitasse com os princípios ou 

se alguma das partes não tiver cumprido com os deveres que lhe cabiam. Vê-se que 
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a margem de atuação do legislador é bastante ampla, assim como o reconhecimento 

de uma situação como injusta (ou relação humana, como no exemplo anterior) decorre 

de uma lei injusta ou do descumprimento de um dever previsto, mas, nunca, da 

situação em si ou do mérito moral. 

Por sua vez, Amartya Sen não aprofundou o estudo da estrutura do 

ordenamento jurídico. Se, por um lado, Rawls se dedicou a aspectos formais do direito 

(a justiça formal, a ser vista mais adiante), Sen preferiu, por outro lado, trabalhar com 

temas específicos como os direitos humanos e a interpretação da constituição por 

tribunais constitucionais. 

Assim, ele se ocupa mais com a justificação da importância de determinadas 

liberdades, a exemplo da liberdade de expressão e de imprensa, para o fortalecimento 

da argumentação pública e da democracia do que com o modo como o ordenamento 

jurídico deve ser adequado a esse fim. 

Neste sentido, Sen afirma que a identificação das relevâncias das liberdades 

“fornece uma fundamentação não só para afirmar nossos próprios direitos e 

liberdades, mas também para considerar as liberdades e direitos dos outros” (SEN, 

2011, p. 420). Isto é, para que determinadas liberdades possam integrar o rol dos 

direitos básicos (e direitos humanos), elas devem ter um destaque razoável, a tal 

ponto que as pessoas convirjam quanto à sua relevância. 

Além disso, a função do direito de promover e resguardar as liberdades 

também deve ser submetida à abordagem das capacidades, tal como formulada e 

desenvolvida por Sen. Em conjunto com a filósofa Martha Nussbaum (1997), cujos 

estudos aprofundaram sua proposta teórica das capacidades, Sen  entende que essa 

análise deve ser adotada em conjunto com a análise dos direitos, cuja concretização 

deve ser encarada como o objetivo principal das políticas públicas elaboradas pelo 

Estado.  

Com efeito, muitas das capacidades individuais devem ser priorizadas pela 

justiça como objetivos a serem garantidos, a ponto de, sob a ótica jurídica, terem a 

feição de verdadeiros direitos, inclusive com previsão na constituição e protegidos por 

garantias normativas (NUSSBAUM, 1997, p. 276). Como exemplo, tem-se que a 

capacidade de as pessoas manifestarem suas opiniões e exercerem suas crenças 

religiosas, assim como a capacidade efetiva de participar da vida política, devem ser 

garantidas como direitos prioritários das pessoas. 
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A correlação entre capacidades e direitos decorre de uma opção teórica de 

Sen e Nussbaum, que serve para ressaltar a aproximação da abordagem das 

capacidades com teorias liberais, ante a relação intrínseca entre capacidades e 

liberdades, conforme apresentado no item 2.4 do capítulo II.  

Para o autor indiano, a compreensão dos direitos sob a ótica das capacidades  

permitiria demonstrar que assegurar um direito é algo que ultrapassa a sua previsão 

formal "no papel". A título exemplificativo, cita-se a igualdade de direitos políticos entre 

homens e mulheres, as quais, apesar de respaldadas legalmente pela previsão 

normativa em muitos países, ocupam poucos cargos políticos. Dito de outro modo, 

conquanto possuam o direito legal, falta-lhes o direito no sentido das capacidades 

(NUSSBAUM, 1997, p. 294). 

Adicionalmente, podem ser consideradas como meios de assegurar as 

capacidades as políticas públicas de ações afirmativas adotadas para garantir que o 

direito  já concedido formalmente possa se concretizar na prática da vida social. As 

ações afirmativas correspondem a programas públicos, conduzidos pelo Estado ou 

entes privados. Elas combatem a desigualdade de grupos discriminados através da 

criação de oportunidades para seus integrantes, a fim de favorecer seu 

desenvolvimento pessoal, historicamente prejudicado em função da discriminação 

que lhes é ou foi imposta. Desse modo, com o suporte das políticas afirmativas 

espera-se que o direito legislado corresponda àquilo que as pessoas podem, de fato, 

ser capazes de fazer e de ser. 

Além de ações afirmativas, deve-se observar que a efetivação dos direitos, 

para Sen, assegura o desenvolvimento da pessoa e do Estado. Usufruir (e ter) a 

liberdade depende de aspectos sociais como o acesso a cuidados com a saúde, 

educação, habitação e segurança, além de outros direitos que devem ser 

implementados. A impossibilidade de acessá-los restringe a liberdade das pessoas. 

Por exemplo, cidadãos que não contam com serviços de saúde para tratar doenças 

estão impedidos de usufruir plenamente sua liberdade, em razão das limitações que 

a patologia determina. De modo análogo, o acesso à educação propicia aos indivíduos 

novas oportunidades sociais decorrentes do mercado de trabalho, mas também por 

descortinar escolhas e opções de vida através do conhecimento adquirido. 

Assim, se o objetivo do desenvolvimento é ampliar a liberdade das pessoas, 

não há por que se priorizar e se concentrar nos meios que podem promovê-lo (renda, 

PIB, etc) ou outros enfoques instrumentais. Os meios devem ser vistos sob a 
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perspectiva de se aumentar a liberdade, o que demanda também que sejam 

superadas as barreiras contra a plena liberdade: “pobreza e tirania, carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços 

públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados  repressivos” (SEN, 

2010a, p. 10), uma vez que o desenvolvimento representa um processo de ampliação 

de liberdades substantivas. 

Então, a noção de liberdade está relacionada à oportunidade que a pessoa 

tem de fazer escolhas – o direito de optar. Por sua vez, o desenvolvimento de uma 

sociedade não estaria restrito ao PIB de um país, porque, para Sen, deve considerar 

também a liberdade que seus cidadãos possuem. 

Com efeito, a relação entre a liberdade individual e o desenvolvimento indica 

que as realizações alcançadas pelas pessoas dependem das “oportunidades 

econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e por condições habilitadoras como 

boa saúde, educação básica e incentivo e aperfeiçoamento de iniciativas” (SEN, 

2010a, p. 11), assim como a estrutura institucional da sociedade decorre igualmente 

do exercício das liberdades pessoais, especialmente as liberdades políticas e sua 

participação na formação de escolhas sociais. 

A abordagem das capacidades aproxima-se, no particular, da análise 

contemporânea da efetividade dos direitos. Se, antes, a avaliação sobre a 

concretização de direitos e garantias era uma matéria deixada a cargo de outras 

disciplinas, como a sociologia jurídica, ou mesmo a economia, atualmente a 

efetividade do direito, notadamente os direitos fundamentais assegurados na 

constituição, é uma questão que desperta a atenção da ciência jurídica. Isso decorre 

também de uma tentativa de superação do positivismo jurídico através do 

reconhecimento da importância jurídica de analisar a eficácia social do direito. 

Tem-se, por conseguinte, que a função primordial do direito, sob a perspectiva 

da justiça segundo Rawls e Sen, é assegurar a liberdade. Todavia, a convergência 

pode ser vista sob um ponto-de-vista de complementariedade, em virtude da forma 

como os filósofos exploram essa função. Além de enfoques diferentes em razão do 

modelo de justiça adotado, a preferência dada a aspectos mais formais, como Rawls, 

ou materiais, como Sen, parece ser determinante para lidar com a relação entre direito 

e justiça. 

Assente nessas considerações, tratar-se-á doravante de uma questão 

específica que é proeminente para ambos os autores: a importância do direito para a 
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estruturação de uma democracia constitucional, um formato político-jurídico que 

aparece em suas obras como um pressuposto para a implementação da justiça 

segundo suas visões teóricas. 

 

3.1.1 Democracia constitucional 

 

A teoria da justiça como equidade de John Rawls assenta-se sobre um pilar 

fundamental: foi elaborada para ser aplicada em um Estado democrático regido por 

uma constituição, aqui entendida, de forma resumida, como o instrumento jurídico e 

político destinado a garantir direitos fundamentais aos cidadãos e, na medida do 

possível, estruturar as instituições mais importantes do Estado. 

Rawls também assimila a ideia de que a origem do constitucionalismo 

consiste na necessidade de limitação dos poderes absolutos de antigos monarcas, 

por meio de princípios constitucionais que resguardam liberdades básicas dos 

indivíduos (RAWLS, 2000a, p. 32). 

Amartya Sen, por sua vez, trilha o mesmo caminho e ainda aprofunda a 

investigação pertinente à noção de democracia a partir do desenvolvimento da função 

da argumentação pública na justiça (noção que Rawls denomina de razão pública), 

como um elemento-chave da participação política dos cidadãos. 

Rawls associa as sociedades ocidentais modernas às marcas do pluralismo 

de doutrinas (religiosas, filosóficas e morais) e concepções de bem, as quais, 

independentemente de serem mais ou menos aderentes à maioria da população, são 

incompatíveis entre si. Mas essa é uma característica das democracias atuais. O 

objetivo da teoria da justiça de Rawls, então, é fornecer condições para a sustentação 

longeva da sociedade pluralista, já que essa diversidade é também um reflexo da 

liberdade de que gozam os cidadãos. Por certo, a aceitação das variadas doutrinas 

pressupõe o respeito que elas devem ter pela ordem justa, de tal modo que aquelas 

que atentem contra a racionalidade devem ser restringidas, sob pena de ferir-se a 

integridade social (RAWLS, 2000b, p. IX-X).  

Por isso, o primeiro instrumento da teoria da justiça, no âmbito do direito, é a 

constituição. E o objetivo de uma democracia constitucional, no modelo liberal de 

Rawls, é manter organizada uma sociedade que admite e fomenta a coexistência de 

doutrinas divergentes, para que o sistema social seja justo e durável ao longo do 

tempo. A via para garantir a durabilidade de tal regime dependerá da estrutura e do 



85 
 

conteúdo da concepção política, que deve estar refletida na constituição do país, com 

base nas ideias políticas fundamentais que repousam na tradição de uma democracia. 

E essa concepção não deve significar nenhuma doutrina específica, pois deve ser 

receptiva a um conjunto de doutrinas ou combinação de parte delas (RAWLS, 2000b, 

p. X-XI). 

Dessa forma, tendo como pano de fundo para a justiça como equidade um 

regime constitucional democrático, a teoria de Rawls depende desse modelo para 

atingir sua finalidade. Mas o que seria tal regime, de natureza substantiva, e como 

diferenciá-los de modelos democráticos procedimentais? Para o filósofo, uma 

constituição não apenas deve prever normas básicas que regulam o Estado, mas 

também estabelecer um conjunto de liberdades fundamentais asseguradas a todos 

cidadãos. 

A constituição, que não precisa ser escrita, ao assegurar direitos 

fundamentais aos indivíduos, também impõe um limite normativo intransponível à 

legislação: o de não alterar o conteúdo dessas liberdades fundamentais, que são 

protegidas pelos tribunais, nos casos de violação concreta ou pela transgressão 

legislativa. O controle de constitucionalidade das leis infraconstitucionais, portanto, é 

a principal forma de limitação do exercício da atividade legislativa com vistas à 

preservação das liberdades fundamentais dos indivíduos. 

Por outro lado, as democracias procedimentais não contam com limites 

substantivos à atividade legislativa. A maioria está autorizada a impor sua vontade, 

desobrigada do dever de observar o conteúdo material básico de uma lei maior. Uma 

eventual constituição terá como substância apenas as regras procedimentais para 

produção das leis, mas não as balizas e restrições materiais que devem ser 

respeitadas (RAWLS, 2003, p. 206). 

O resultado de um modelo procedimental é a autorização ao poder legislativo 

de negar direitos políticos a grupos determinados ou cercear outras liberdades 

individuais e coletivas. É para evitar essa possibilidade de restrição de liberdades que 

o controle de constitucionalidade revela-se atualmente um instrumento contundente 

de proteção de direitos e garantias fundamentais. Afinal, tal controle permite a 

correção de limitações indevidas ou até a supressão ilegítima (ainda que parcial) de 

liberdades fundamentais, conforme se observa na jurisprudência de cortes 

constitucionais após a segunda metade do século XX, e, no Brasil, após a 

promulgação da Constituição em vigor, de 1988. 
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Quanto à limitação do poder, Rawls defende a utilização de instrumentos 

constitucionais de controle político, os quais estão historicamente consagrados no 

direito constitucional, o que demonstra sua adesão ao pensamento jurídico 

constitucional já consagrado. São exemplos de meios constitucionais de limitação: a) 

separação de poderes com sistema de freios e contrapesos, b) representação política 

equitativa e acesso equânime aos cargos públicos e c) generalidade e universalidade 

dos princípios (LOIS & MARCHIORI NETO, 2008, p. 214). 

Rawls indica dois elementos essenciais que devem constar de uma 

constituição, a saber: a) princípios fundamentais que organizam a estrutura do Estado 

e do governo, assim como a distribuição de funções de cada um dos Poderes, e b) os 

direitos e liberdades fundamentais, que devem simultaneamente reger os limites à 

legislação inferior e garantir o estado de direito (RAWLS, 2000a, p. 277). 

Além disso, Rawls explica que as liberdades fundamentais devem ser 

consideradas elementos essenciais, pois são mais facilmente constatados na prática 

de seu cumprimento, enquanto os princípios referentes à igualdade e direitos 

econômicos devem ser deixados para outro momento legislativo, já que sua 

verificação envolve uma avaliação mais profunda das características sociais e 

econômicas, de modo que seria preferível deixá-los para outra etapa legislativa 

(RAWLS, 2000a, p. 279).  

Pelo que já foi apresentado, percebe-se que a noção de constituição adotada 

por Rawls corresponde à definição utilizada pela teoria da constituição, a disciplina 

jurídica que estuda as características dos regimes constitucionais. 

Vê-se ainda que a proposta do autor contempla os dois elementos centrais da 

teoria constitucional: instituição de direitos fundamentais e limitação do poder do 

Estado. Desse modo, os direitos fundamentais corresponderiam, na teoria da justiça, 

ao sistema de liberdades básicas que hão de ser consagrados na constituição. E trata-

se efetivamente de um sistema de direitos fundamentais, pois somente admite a 

limitação de um direito nos casos em que visa garantir a liberdade. Em outras 

palavras, a restrição do direito pelo próprio direito não se admite em qualquer situação, 

sob pena de se cometer uma injustiça, mas tão-somente nos casos de preservação 

da liberdade (LOIS & MARCHIORI NETO, 2008, p. 207-209). 

Em nível constitucional, Rawls sustenta a necessidade de assegurar-se o 

processo político justo e a previsão de garantias para as liberdades fundamentais. As 

outras deliberações deverão ser adotadas no estágio legislativo infraconstitucional. 
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Então, a fim de favorecer a implementação da justiça distributiva na etapa 

legislativa, já que à constituição não caberia regular a questão distributiva e outros 

pontos relacionados à igualdade, a legislação infraconstitucional, para ser justa, 

haveria de resultar de decisões legislativas proferidas sob equidade na representação 

(RAWLS, 2000a, p. 393). 

Além de reforçar o modelo norte-americano de constituição, que não dispõe 

sobre princípios reguladores da justiça distributiva, Rawls esclarece que não seria 

dado à filosofia política e à teoria da justiça descer aos pormenores da especificação 

legal sobre os princípios da justiça, pois isso depende também das instituições e 

tradições locais, que terminarão por influenciar a produção legislativa. É que, afinal, 

“o objetivo da justiça como equidade, enquanto concepção política, é resolver o 

impasse da tradição democrática sobre a forma pela qual as instituições sociais 

devem ser organizadas para estar em conformidade com a liberdade e a igualdade” 

(RAWLS, 2000a, p. 395). 

Tendo como ponto de partida os apontamentos anteriores, a intepretação de 

autores como Cecília Lois e Daniel Marchiori Neto segue a linha de que as 

características da teoria da justiça como equidade permitem que ela seja 

compreendida também como uma teoria da constituição, ainda que não seja esse o 

intuito original de seu idealizador, ou mesmo que não seja uma teoria constitucional 

completa e pormenorizada (LOIS & MARCHIORI NETO, 2008, p. 204). 

Os elementos que comprovariam a correspondência entre a teoria da justiça 

como equidade com uma teoria da constituição são os seguintes: a) a distinção entre 

poder constituinte e poder constituído, b) a hierarquia existente entre leis ordinárias e 

lei superior, c) o autogoverno do povo se expressa pela constituição democrática, d) 

a existência de uma constituição escrita que preveja direitos fundamentais, e e) 

nenhum dos poderes instituídos exerce um poder absoluto (LOIS & MARCHIORI 

NETO, 2008, p. 216). 

Além disso, a escolha dos princípios de justiça, no âmbito da posição original, 

se confundiria com o poder constituinte, uma vez que exerce a função de estabelecer 

uma constituição e definir limites básicos ao seu conteúdo através dos princípios da 

justiça. Haveria, então, um “sistema ético de formulação e avaliação da Lei 

Fundamental, pois os princípios da justiça definiriam um critério de avaliação 

independente para o processo constitucional”, o que conferiria inclusive maior 
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legitimidade e estabilidade ao processo, já que se funda na noção de justiça (LOIS & 

MARCHIORI NETO, 2008, p. 206). 

Outra característica da teoria da justiça de Rawls que se aproxima da teoria 

da constituição é a generalidade e a universalidade dos direitos fundamentais, haja 

vista que decorrem diretamente da capacidade moral das pessoas. Isso significa que 

os direitos fundamentais não estão sujeitos a ressalvas associadas a diferenças 

existentes entre as pessoas – a única condição para seu reconhecimento é a natureza 

humana (LOIS & MARCHIORI NETO, 2008, p. 212). 

Por outro lado, a tarefa de encontrar na obra de Sen características tão 

semelhantes às disciplinas jurídicas é algo que parece não ser possível, pois o filósofo 

indiano não se ocupa dessa apreciação tradicionalmente jurídica a respeito de 

questões formais e estruturais do regime constitucional. O que não quer dizer, todavia, 

que não haja aproximações com o direito constitucional, pois elas se localizam 

especialmente no âmbito da análise teórica da democracia e da interpretação das 

constituições, com influência relevante, nesta última, da argumentação pública tal 

como defendida por ele. 

Dessa forma, assim como a argumentação pública exerce papel fundamental 

na identificação das demandas da justiça, Sen sustenta que a democracia apenas se 

torna efetiva na vida social com o apoio da argumentação pública, isto é, o processo 

permanente de debate público entre os cidadãos que devem participar de modo ativo 

do cotidiano político. E, sob esta perspectiva da argumentação pública, seria possível 

admitir uma tradição de práticas democráticas em outros países e regiões, além da 

Europa e América do Norte. 

A importância do debate público sobre as liberdades fundamentais relaciona-

se à necessidade de ampliação da base informacional para implementação das 

liberdades, o que exige a participação da população e apresentação de suas 

aspirações e posições, para que o debate não esteja circunscrito aos representantes 

estatais e teóricos políticos. Com efeito, o caráter democrático das deliberações não 

se resume à representação eleitoral, impondo-se a ampliação da participação dos 

cidadãos, a fim de que os direitos expressem com maior fidedignidade os ideais dos 

cidadãos e impulsionem as liberdades (MENKEL-MEADOW et al, 2020, p. 2). 

A visão de Sen sobre participação política é um reflexo, também, de sua 

adesão à teoria da escolha social, que se relaciona com as discussões públicas e 

avaliação contínua da visão das pessoas sobre o que almejam para suas próprias 
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vidas. De modo análogo, o diálogo permanente sugerido pela escolha social implica a 

participação e diálogo público para desenvolvimento da cultura e julgamentos 

constitucionais (MENKEL-MEADOW et al, 2020, p. 6). 

Neste sentido, a melhor forma de interpretar as normas constitucionais seria 

permitir maior consideração de informações atualizadas por meio da argumentação 

pública, dada a dificuldade de se definir entre a manutenção de um modelo apegado 

à intenção do legislador constituinte original ou interpretar o texto à luz do contexto 

público contemporâneo. Isso se torna especialmente evidente ao tomar como exemplo 

a Constituição dos Estados Unidos, elaborada no séc. XVIII e em vigor até hoje com 

poucas alterações. Em julgamentos que tem de enfrentar, a Suprema Corte norte-

americana precisa se debruçar sobre qual a perspectiva a ser adotada – mais voltada 

ao chamado originalismo (corrente que prega a obediência à vontade original) ou à 

leitura contemporânea das normas (SEN, 2010b, n.p.). 

Sen defende que é equivocado limitar a visão da democracia à questão do 

voto secreto, pois a participação política por meio da argumentação pública é um traço 

tão importante quanto o sufrágio. E essa prática do debate público é utilizado pelo 

autor para defender que o exercício da democracia não pode ser confundido como 

uma prática exclusivamente ocidental. Ele cita como exemplo a experiência da Índia, 

onde grupos com visões opostas se reuniam para resolver as contendas desde o séc. 

VI a.c.. Desse modo, o costume de discutir publicamente as questões importantes da 

sociedade também já seria encontrado em outras civilizações antigas, e não apenas 

na Grécia. Por conseguinte, ele refuta o lugar comum de considerar a democracia 

como uma tradição exclusivamente ocidental, ainda que se restrinja o entendimento 

da prática democrática à participação popular por meio do voto secreto, ou seja, sem 

considerar o componente do debate público participativo (SEN, 2011, p. 380). 

Neste sentido, ele reforça a importância da argumentação pública com o 

exemplo da liberdade da imprensa e necessidade de sua proteção, já que ela teria 

tido papel significativo nos últimos 300 anos de desenvolvimento da democracia. A 

imprensa livre e independente, como elemento da liberdade de expressão em geral, 

mostra-se necessária à democracia por vários motivos. Ela traduz uma "contribuição 

direta" para a vida dos indivíduos, já que há interesse evidente em se comunicar e 

"compreender melhor o mundo em que vivemos" (SEN, 2011, p. 385). A liberdade de 

imprensa, então, vai ao encontro desse objetivo, pois fortalece a comunicação entre 

indivíduos e o entendimento sobre questões da vida pública. E mais: a divulgação de 
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informações relevantes reforça a agregação de fatos, argumentos e pontos de vista à 

análise crítica. 

Além do mais, a liberdade de imprensa tem o poder de dar visibilidade para 

pessoas e grupos desprezados e sem proteção. Chamar a atenção para minorias mais 

expostas a situações de vulnerabilidade promove o convencimento quanto à 

importância de decisões públicas que visam garantir a inclusão social e acesso a 

serviços públicos de proteção (SEN, 2011, p. 385-386). 

A imprensa livre contribui também para o cumprimento da regra da maioria 

com proteção simultânea dos direitos das minorias, uma vez que tal proteção exige a 

"formação de valores e prioridades que sejam tolerantes", de forma a perseguir que a 

vontade da maioria esteja, já nas decisões que esta adota, de acordo com a 

preservação de direitos de grupos minoritários. Logo, garantir o exercício da liberdade 

de imprensa impulsiona a argumentação pública e promove a justiça, porquanto "uma 

'justiça sem debate' pode revelar-se  uma ideia opressiva" (SEN, 2011, p. 386). 

Uma questão diretamente relacionada à aplicação do direito diz respeito à 

abrangência que deve ser dada à interpretação da constituição pelas cortes 

constitucionais. Com efeito, a crítica do paroquialismo, mencionada no item 2.2.1 do 

capítulo II, volta à tona quando Sen defende que seja ampliado o alcance da 

participação social no desenvolvimento do direito constitucional, e, 

consequentemente, na interpretação efetuada pelos tribunais. 

O autor questiona se a abordagem correta seria limitar as discussões públicas 

sobre a aplicação da constituição aos cidadãos nacionais ou se ela deveria ser mais 

ampla, para alcançar, nas questões constitucionais de um país, sujeitos não 

integrantes das comunidades. Assim como o teórico que inspira a discussão proposta, 

Adam Smith,  fizera séculos atrás acerca dos riscos do paroquialismo no raciocínio 

político, a interpretação da constituição seria vigorosamente aperfeiçoada a partir dos 

argumentos e considerações trazidas de outros países. O exame crítico das razões 

adotadas por tribunais constitucionais de outros países poderia favorecer, por 

exemplo, as discussões sobre a pena de morte em alguns Estados norte-americanos 

(SEN, 2010b, n.p.). 

O paroquialismo, que consiste na composição de um grupo inacessível a 

indivíduos que não integram a comunidade local, mas que poderiam contribuir com a 

ampliação argumentativa, seria evitado pela exposição de razões de pessoas alheias 

à comunidade local, que podem agregar outras perspectivas e evitar preconceitos e 
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vieses do grupo fechado. Ilustrativamente, o chamado “espectador imparcial” favorece 

a tomada de decisões no âmbito constitucional e definição de políticas pública, pois 

tende a evitar que a posição egocêntrica prevaleça, impulsionando o 

constitucionalismo à ampliação de seu espectro decisório (MENKEL-MEADOW et al, 

2020, p. 7). 

Assim, a defesa do espectador imparcial, tal como sugerido por Smith e 

incorporado por Sen em suas ideias sobre a justiça, tenderia a contribuir para a 

interpretação constitucional e poderia aumentar a fundamentação racional das 

decisões proferidas pelas altas cortes, já que se pautariam por uma análise mais 

ampla de argumentos e motivos, sem, contudo, haver algum comprometimento de sua 

legitimidade, que, ao contrário, seria incrementada pela multiplicidade dos critérios e 

pontos de vista apreciados (SEN, 2010b, n.p). 

Tem-se, pelo que foi exposto, que é possível defender a existência de 

compatibilidade entre os pensamentos de Rawls e Sen a respeito do lugar a ser 

ocupado pela constituição na teoria da justiça. Deve-se considerar, também, que as 

perspectivas adotadas são distintas mas conciliáveis, já que o enfoque dado por 

Rawls se coloca mais próximo de um tratamento jurídico formal e analítico do direito 

constitucional, ao passo em que Sen parece preferir estudar a constituição como um 

instrumento garantidor da participação política e voltado à ampliação das liberdades. 

 

3.2 Justiça formal, justiça substantiva e estado de direito em Rawls 

 

Ainda que Rawls não tenha se ocupado de descrever um conceito de direito 

e de caracterizá-lo exaustivamente como fazem os filósofos do direito, inclusive 

porque tal desiderato não parecia fazer parte de seu projeto de filosofia política, não 

se pode ignorar que o autor se dedicou à função atribuída ao direito de resguardar as 

liberdades. O entendimento da organização e características do direito na obra de 

Rawls depende, todavia, da compreensão das noções de justiça formal e estado de 

direito. 

A proteção das liberdades, uma exigência teórica da justiça como equidade, 

decorre da aplicação da justiça formal, que desencadeia o aparecimento do estado de 

direito. O estado de direito, por sua vez, é integrado à visão de Rawls como um atributo 

do sistema jurídico como uma ordem de normas abrangentes e coercitivas (ROHLING, 

2015, p. 598). 
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Como visto no primeiro capítulo, Rawls salienta a necessidade de as 

instituições básicas da sociedade serem administradas de forma imparcial. A 

exigência da imparcialidade alcança inclusive a aplicação da constituição e das leis 

pelos juízes. Quanto à imparcialidade e coerência na atividade judiciária, Rawls 

entende que os casos semelhantes sob análise judicial devem ser  julgados de modo 

semelhante, assim como o critério de similaridade e diferenças relevantes decorrem 

do conteúdo das leis existentes. Nisso, portanto, consiste a justiça formal para o 

filósofo: “administração imparcial e coerente das leis e das instituições, sejam quais 

forem seus princípios fundamentais” (RAWLS, 2016, p. 70). 

Com efeito, a justiça formal representa os atributos da produção e da 

aplicação da lei e não se confunde com a justiça substantiva, pois esta última se ocupa 

dos princípios da justiça e de todo o conteúdo que será disseminado pelo 

ordenamento jurídico. A justiça formal, então, cuida das características e pressupostos 

do sistema que permitem a concretização dos princípios da justiça. 

Desse modo, quando a lei é aplicada igualmente, independentemente do 

conteúdo dos princípios substantivos, e por uma autoridade imparcial, resulta na 

ausência de favorecimento e discriminação no sistema de justiça, o que reflete um 

traço de igualdade e segurança jurídica. E minimiza-se, por conseguinte, o risco da 

arbitrariedade (DUTRA & ROHLING, 2011, p. 76). 

Como se depreende do termo , a justiça formal, por si só, não assegura justiça 

substantiva, ou seja, o tratamento semelhante de casos semelhantes pode implicar 

situações injustas, se os princípios que regem as leis e instituições não forem justos. 

Portanto, somente será justa a lei aplicada se a estrutura básica se estruturar 

conforme princípios substantivos justos. Esse aspecto formal, consoante Rawls, trata 

de um elemento do Estado de Direito: a regular aplicação da lei. Também denominada 

de justiça no sentido de regularidade, a justiça formal extrai do dever de imparcialidade 

a base para criação de expectativas legítimas, uma vez que são injustas as situações 

em que juízes ou outras autoridades ignoram os efeitos decorrentes da lei e a 

interpretam de forma equivocada ao proferir suas decisões. Afinal, violam a justiça 

formal sob a perspectiva da equidade (RAWLS, 2016, p. 71). 

O estado de direito é, para Rawls, “o resultado da aplicação ao sistema 

jurídico da concepção formal da justiça” (DUTRA & ROHLING, 2011, p. 79) e está 

diretamente relacionado à liberdade, dado que a definição de sistema legal está 

conectada aos preceitos da justiça formal. Logo, a prioridade da liberdade seria a 



93 
 

principal finalidade do estado de direito. Como consequência, tem-se que o estado de 

direito regula o funcionamento das instituições básicas em conformidade com os 

princípios da justiça. 

Dessa forma, tem-se que a associação entre a justiça formal, a justiça 

substantiva e o Estado de Direito resultaria no  estado de cooperação social, uma vez 

que o anseio de ver seus direitos e liberdades respeitados por meio da aplicação 

imparcial das leis, e de forma coerente entre casos semelhantes, levaria os indivíduos 

a desejar, ou pelo menos aceitar, que os direitos e liberdades dos outros também 

sejam respeitados, assim como a divisão equitativa dos deveres sociais (RAWLS, 

2016, p. 72). 

O estado de direito, do ponto de vista ideal, deve levar ao cumprimento de 

preceitos de justiça pelo sistema legal. Rawls, embora reconheça que isso seja uma 

idealização, ou seja, que nem sempre o sistema legal observa os quatro preceitos 

descritos a seguir, assevera que é desejável que eles sejam cumpridos na maioria 

dos casos, para assegurar a solidez do sistema de cooperação social e expectativas 

de respeito às liberdades. 

Rawls entende que a observância destes preceitos tende a garantir que a 

ordem legal seja justa e se diferencie de um mero conjunto sistematizado de leis e 

decretos, como o instrumental normativo que visa assegurar “os interesses de um 

ditador ou o ideal de um déspota benevolente” (RAWLS, 2016, p. 292).  

Decerto, com esta noção de ordem legal justa, Rawls se afasta de uma 

concepção de direito positivista-formalista, pois não aceita que o amparo normativo 

que dá suporte a regimes arbitrários seja tratado como uma ordem legal. Assume-se, 

aqui, a noção de que a faceta mais rigorosa do positivismo jurídico consiste na recusa 

a qualquer preceito substantivo de justiça que não seja objetivamente validado pelo 

ordenamento normativo estatal. 

A propósito do distanciamento de Rawls do positivismo, Favacho (2018) 

destaca que a legalidade, em sua teoria, não possui o mesmo papel que no 

positivismo, porquanto as normas, em qualquer patamar, haverão de estar 

subordinadas aos princípios da justiça, e não somente ao procedimento que lhes 

justifica a produção, conforme explica: 

 

Na justiça como equidade o fundamento da legalidade não é o simples critério 
procedimental. As leis devem ser fruto da atividade de legisladores 
conscientes, não apenas dos limites impostos pela Constituição, mas também 
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dos princípios de justiça adotados e reconhecidos pela Assembleia 
Constituinte, como os mesmos valores que seriam escolhidos na Posição 
Original. De tal sorte que, a despeito do dever natural de obediência às leis 
razoavelmente injustas, como forma de apoio às instituições sociais 
razoavelmente justas, a injustiça de uma lei, face àqueles princípios 
adotadas, justificará que a ela se faça oposição ou se pregue desobediência 
civil. (FAVACHO, 2018, p. 94-95) 

 

Os preceitos enunciados por Rawls são os seguintes: a) ter um dever implica 

a capacidade de cumpri-lo, b) casos semelhantes devem ser julgados de modo 

semelhante, c) não há crime sem lei, e d) deve-se observar um devido processo legal. 

O primeiro preceito significa que as hipóteses de obrigatoriedade ou proibição 

de condutas sejam razoáveis, sob pena de não ser compatível com um sistema de 

regras destinadas a pessoas racionais. O sistema, segundo Rawls, “não deve impor 

um dever de fazer o que não é possível fazer”, inclusive como decorrência da atuação 

de boa-fé daqueles que editam as leis. Aqui, Rawls apresenta um argumento de ordem 

prática: as regras são reconhecidas como tais, e cumpridas, se, em geral, seus 

destinatários acreditam em sua exequibilidade. Consequentemente, a impossibilidade 

de cumprimento há de ser aceita como defesa, ou, pelo menos, como atenuante do 

descumprimento (RAWLS, 2016, p. 293). 

A finalidade do segundo preceito – dar tratamento semelhante a casos 

semelhantes – está em evitar a discricionariedade dos juízes e outras autoridades, 

pois devem fundamentar as diferenciações feitas entre pessoas e situações diante 

das normas jurídicas que podem ser aplicadas. O preceito representa uma exigência 

de coerência em relação à aplicação de todas as normas, independentemente da 

dificuldade que a interpretação do caso impõe (RAWLS, 2016, p. 294). 

O terceiro preceito, por sua vez, “exige que as leis sejam conhecidas e 

expressamente promulgadas, que seu significado seja claramente definido, que os 

estatutos sejam genéricos, tanto na forma quanto na intenção” (RAWLS, 2016, p. 

294). Para Rawls, esta antiga diretriz jurídica comporta, em si, uma diversidade de 

garantias, como a produção da lei não ser voltada a prejudicar indivíduos específicos, 

a vedação da retroatividade das leis criminais para punir as pessoas e a interpretação 

estrita dos ilícitos mais graves. Visto que o sistema legal deve organizar uma base 

segura para as pessoas desenvolverem expectativas legítimas, somente se suas 

normas forem públicas viabiliza-se o estado de cooperação social. 

O quarto e último preceito corresponde também a um conjunto de garantias 

relacionadas aos processos de aplicação das leis, e são comumente denominadas no 
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direito como devido processo legal. Rawls associou este preceito à “ideia de justiça 

natural”, pois os tribunais devem se atentar ao cumprimento apropriado das leis e à 

integridade do processo. Dentre as garantias, deve-se estabelecer ritos para 

julgamentos, regulamentação da apresentação de provas, independência e 

imparcialidade do juiz, além do caráter público dos julgamentos, mas sem ceder ao 

clamor popular. O rito procedimental certamente não precisa ser idêntico entre 

diferentes ordens legais, mas deve ser “concebido para determinar a verdade, de 

forma que sejam compatíveis com os outros objetivos do sistema legal, sobre se uma 

transgressão ocorreu e em quais circunstâncias” (RAWLS, 2016, p. 296). 

Assim, visto que o estado de direito é vocacionado a priorizar e proteger a 

liberdade, os preceitos de justiça definem também o direito em sua teoria, pois 

representam “qualificações do sistema jurídico na teoria rawlsiana” (DUTRA & 

ROHLING, 2011, p. 79). Os preceitos, com efeito, permitem identificar uma ordem 

jurídica baseada em normas públicas que atendem a uma sociedade democrática e 

constitucional, e não a projetos particulares ou autoritários. 

Apresentadas as características elementares de uma ordem jurídica justa na 

teoria de Rawls, passa-se a expor como são produzidas e aplicadas as regras 

jurídicas, especialmente após a escolha dos princípios da justiça no âmbito da posição 

original. Rawls organizou um esquema descritivo de produção normativa que confere 

efetividade e especificação ao seu conteúdo através do ordenamento jurídico. É esse 

esquema, que se desenvolve em quatro etapas sucessivas, que será abordado a 

seguir. 

 

3.2.1 A sequência de quatro estágios da aplicação da justiça 

 

A efetivação dos princípios da justiça não deve acontecer de forma direta e 

imediata às relações sociais reais. Ela pressupõe um esquema procedimental de 

quatro estágios, segundo um caminho progressivo de concretização e delimitação 

normativa. Além da densificação de normas, a sequência de quatro estágios confere 

materialidade aos princípios da justiça, assim como a uma parte significativa dos 

institutos típicos do direito. 

A sequência descrita por Rawls também funciona como um instrumento de 

verificação da compatibilidade entre a constituição e leis inferiores com os princípios 

de justiça definidos na posição original. Também oferece suporte à especificação das 
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liberdades, através do processo público de construção normativa em uma sociedade 

bem-ordenada (DUTRA & ROHLING, 2011, p. 70). 

O primeiro estágio coincide com a definição dos princípios na posição original. 

Neste momento, delibera-se acerca dos princípios da justiça que devem distribuir 

direitos e deveres básicos e genéricos aos cidadãos, além de definir balizas para a 

justiça distributiva naquela sociedade. Não se tem, contudo, uma especificação 

profunda de quais são estes direitos e deveres, de tal modo que as liberdades 

definidas possuem um elevado grau de abstração, consoante explicado anteriormente 

no item 1.2.1. 

Em seguida, no segundo estágio, as partes formam uma convenção para 

elaboração da constituição, que estaria simultaneamente informada e limitada pelos 

princípios definidos na primeira etapa. Neste momento, as partes responsáveis por 

esse processo constituinte devem especificar decisões políticas sobre o sistema do 

governo, bem como seus poderes, além dos direitos fundamentais dos cidadãos 

(RAWLS, 2016, p. 240-241). 

No segundo estágio o véu de ignorância seria parcialmente retirado, para que 

os participantes conheçam características gerais da sociedade e de recursos naturais, 

assim como a diversidade de visões políticas e o respectivo procedimento político 

necessário à coexistência. Mas o véu permanece a restringir o conhecimento de 

informações sobre os indivíduos específicos, tais como, posição social, concepção de 

bem e talentos naturais. E, de posse de tais dados, as partes estarão aptas a “escolher 

a constituição justa mais eficaz, a constituição que atenda aos princípios e justiça e 

seja a mais bem projetada para produzir uma legislação eficaz e justa” (RAWLS, 2016, 

p. 241).  

A constituição, então, deve organizar o processo político voltado à construção 

de leis justas, isto é, deve instituir um procedimento que produza um resultado justo, 

tendo em vista também a participação dos cidadãos no processo político, como 

consequência e reflexo da liberdade política visada pelo primeiro princípio da justiça. 

Esse é o momento de estipulação de questões básicas do Estado, como sua forma 

de governo e a indicação mais clara de como deve ser limitado o poder do Estado, de 

forma a preservar as liberdades dos indivíduos. 

Consequentemente, no segundo estágio, os sujeitos responsáveis pela 

elaboração da constituição não contam com a mesma liberdade de ação que os 

integrantes da posição original, pois estarão vinculados aos princípios de justiça já 
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escolhidos. E esta gradativa redução de liberdade para decidir continua presente e se 

intensifica nos estágios seguintes de elaboração das normas jurídicas, já que “as 

restrições do razoável ficam mais fortes e o véu de ignorância torna-se mais delgado” 

(RAWLS, 2000, p. 396-397). 

Rawls não espera, contudo, que o estabelecimento de um processo justo 

assegure a justiça do resultado, pois, para ele, seja em um regime constitucional ou 

outro regime político, “não é possível realizar o ideal da justiça procedimental perfeita” 

(RAWLS, 2016, p. 242). O máximo que se pode alcançar é o sistema de justiça 

procedimental imperfeita. 

O terceiro estágio de aplicação corresponde à etapa legislativa conduzida por 

legisladores que também não têm acesso a todas as informações sobre si. Além de 

ainda estar presente uma barreira imposta pelo véu da ignorância, ainda que mais 

suave, a atividade legislativa deve respeitar os princípios da justiça e as balizas da 

constituição. Deve-se reconhecer, contudo, a multiplicidade de visões sobre a melhor 

forma de aplicação dos princípios, nesse terceiro estágio, especialmente quanto às 

questões econômicas e sociais, haja vista que a aplicação dos princípios na etapa 

legislativa varia conforme as doutrinas socioeconômicas adotadas. A aplicação do 

princípio da diferença, por exemplo, demanda o conhecimento sobre uma grande 

quantidade de dados e informações, o que não acontece tanto com a aplicação do 

primeiro princípio, já que se identifica com mais facilidade as situações em que as 

liberdades iguais são violadas (RAWLS, 2016, p. 243-244). 

Vale frisar que Rawls adverte que sua proposta de aplicação dos princípios 

em quatro estágios não corresponde à descrição histórica de formação das 

constituições2. Apesar disso, a proposição se aproxima bastante da forma de 

desenvolvimento político-jurídico de seu país de origem, os EUA, em que a 

constituição privilegia a consagração das liberdades fundamentais e deixa à legislação 

inferior a regulamentação da justiça distributiva. O fato talvez se justifique pelo 

desenvolvimento histórico do constitucionalismo no país, iniciado há mais de dois 

 
2 Segundo o autor: “a ideia da sequência de quatro estágios faz parte de uma teoria moral e não serve 

de explicação do funcionamento de constituições concretas, exceto na medida em que os agentes 
políticos sofrem influência da concepção de justiça em questão. Na doutrina contratualista, os 
princípios de justiça já foram acordados, e o nosso problema consiste em formular um esquema que 
nos ajude a aplicá-los. O objetivo é caracterizar uma constituição justa, e não verificar que tipo de 
constituição seria adotado ou consentido, com base em hipóteses mais ou menos realistas (embora 
simplificadas) acerca da vida política, e muito menos com base nas suposições individualistas 
típicas da teoria econômica” (RAWLS, 2016, p. 242). 
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séculos, quando, então, a proteção das liberdades era quase que o único objetivo dos 

constituintes. 

Por outro lado, dado que a Constituição norte-americana efetivamente não 

visa regulamentar padrões mínimos de justiça distributiva, a matéria ficou relegada à 

etapa da legislação infraconstitucional, refletindo claramente a prioridade atribuída ao 

primeiro princípio de sua teoria (o princípio da liberdade igual), em desfavor do 

segundo princípio. 

Conforme mencionou-se no item 2.4.1 do segundo capítulo, as distorções que 

existiriam entre as pessoas, de modo a afetar o acesso aos bens primários, deveriam 

ser corrigidas nesta etapa legislativa, para tentar viabilizar a diminuição das 

desvantagens individuais que atrapalham a distribuição de tais bens. 

Por último, o quarto estágio refere-se à aplicação das leis pelos juízes, bem 

como seu cumprimento pelos cidadãos. Nesta etapa, o conhecimento dos fatos é geral 

e completo e não se fala mais em restrição às informações, e, por conseguinte, em 

véu da ignorância. 

Tem-se, por conseguinte, que o acesso às informações no curso dos estágios 

indicados por Rawls é ascendente, a partir da escolha dos princípios na posição 

original, com forte restrição, até a aplicação das leis em casos específicos, em que há 

amplo conhecimento. 

 O fluxo, para o autor, é assim definido conforme a necessidade existente em 

cada estágio para aplicação dos princípios, de forma que se excluam “quaisquer 

conhecimentos com probabilidades de provocar distorções ou preconceitos, ou a jogar 

os indivíduos uns contra os outros” (RAWLS, 2016, p. 246). 

É no quarto e último estágio que a teoria da justiça de Rawls mais se aproxima 

das relações pessoais e da vida cotidiana, pois as leis e regras estabelecidas pelo 

ordenamento jurídico haverão de ser aplicadas em todas as áreas sociais. 

Simultaneamente, no quarto estágio são aplicadas normas estritamente jurídicas, com 

elevado grau descritivo e pormenorizadas de modo tal que permitam contemplar os 

elementos fáticos da vida social, além de estabelecer as consequências das condutas 

descritas. 

Apesar de se tratar do momento mais próximo das rotinas sociais, e 

principalmente por se referirem a normas jurídicas, é neste quarto estágio que os 

princípios da justiça pouco se revelam. Afinal, sua eficácia foi mais sentida nas etapas 
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anteriores, abrindo espaço para a criação de normas específicas para a regência das 

relações cotidianas. 

E é esperado que assim o seja, pois o modelo de Rawls, em função de sua 

natureza filosófica, não pretende se filiar a esta ou aquela visão jurídica, haja vista que 

seu compromisso é com os princípios políticos que definem a estrutura básica da 

sociedade, ao invés de planejar construir um modelo de ordenamento jurídico para 

quaisquer sociedades. Logo, a aplicação dos princípios da justiça é compatível com 

uma gama ampla de ordenamentos jurídicos, mas desde que seja observada a 

sequência de quatro estágios para verificar a adequada fundamentação escalonada 

entre eles. 

 

3.3. A visão de Amartya Sen sobre os direitos humanos 

 

Sen dedica longa atenção à fundamentação dos direitos humanos, ante a 

necessidade de analisar e, se possível, afastar os argumentos que importam na 

descaracterização de tais direitos, para alguns até sua inexistência. Seria possível 

justificar que algum indivíduo possua determinados direitos tão somente em razão de 

sua condição humana? Além da louvável intenção dos defensores dos direitos 

humanos, seria intelectualmente possível argumentar em seu favor, e de modo 

convincente, para demonstrar que há solidez teórica? São esses os questionamentos 

que Sen espera responder. As indagações, majoritariamente, derivam de uma das 

críticas desferidas contra os direitos humanos e que se relaciona à sua natureza (SEN, 

2011, p. 409). 

Sen tenta demonstrar o equívoco de filósofos como Jeremy Bentham, que, 

desde o século XVIII, já discordava da possibilidade de se defender que tais direitos 

seriam naturais, quando, a rigor, consistiriam em “absurdos teóricos” (SEN, 2011, p. 

411). Bentham é constantemente referenciado como crítico dos direitos humanos, pois 

seus comentários contrários aos direitos naturais anteciparam a maior parte das 

críticas enfrentadas atualmente pelos direitos humanos. 

Além da dificuldade de aceitação de reconhecer direitos que decorrem tão 

somente da existência humana, enfrenta-se resistência em função de não estarem 

relacionados a qualificações específicas, como o pertencimento a um Estado 

determinado ou incorporação à ordem jurídica tradicional, entendida como a 

legislação expressa ou o direito costumeiro. 
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O argumento principal de Sen consiste em defender a natureza ética dos 

direitos humanos, ao invés de sustentar que seriam autênticas construções jurídicas. 

Por isso, as proclamações “são declarações éticas realmente fortes sobre o que deve 

ser feito” (SEN, 2011, p. 411), de tal modo que declaram princípios sobre algo que 

deve ser feito, mas não consistem, por si só, em uma norma jurídica, já que não 

atendem a critérios específicos da teoria do direito, em especial o aspecto cogente. 

Sen argumenta que o direito, como tal, e não os direitos humanos ora analisados, 

advém da legislação positiva ou dos costumes reconhecidos pelo sistema jurídico 

(SEN, 2004, p. 321-323). 

 A norma jurídica, diferentemente das proclamações de direitos humanos, 

dependeria necessariamente das leis, isto é, um instrumento político que manifesta 

uma decisão do órgão legitimado a proferir normas coercitivas. Tem-se, portanto, que 

Sen adota uma definição de normas jurídicas – e, no particular, sobre o direito, em si 

– igual à de Rawls,  uma vez que ambos condicionam a essência jurídica de uma regra 

ao seu caráter impositivo. 

Uma importante ressalva, entretanto, merece ser apontada: os direitos 

humanos a que Sen se refere são aqueles que não estão formalmente incorporados 

ao ordenamento jurídico de um Estado. Isto é, as proclamações de direitos humanos 

que são aprovadas como leis em âmbito nacional passam a ter caráter de norma 

jurídica, de modo que inexiste controvérsia sobre sua natureza jurídica e consequente 

obrigatoriedade. Assim, o que interessa nesse momento é investigar a essência e 

características dos direitos humanos que não tenham sido incluídos formalmente na 

legislação local. 

O teste de verificação da existência de direitos humanos, para Sen, segue o 

mesmo critério de validação de outras pretensões éticas, como, por exemplo, sobre a 

importância da felicidade e o dever de respeitar a liberdade individual. Em outras 

palavras, a indagação assemelha-se ao porquê de devermos respeitar a liberdade ou 

autonomia das pessoas. O que se busca, com isso, é demonstrar a validade de uma 

pretensão ética (SEN, 2011, p. 414). 

Ao afirmar que os direitos humanos representam um conceito ético, o autor 

se desvencilha da necessidade de vinculá-los rigorosamente à teoria jurídica – ou, ao 

menos, de se restringir a ela, pois, embora se trate de uma norma ética que indica 

condutas que devem ser adotadas pelas pessoas, os direitos humanos funcionam 

como um elo entre a teoria da justiça e o direito. Os direitos humanos, portanto, são 
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um instrumento da ética que liga a filosofia política, notadamente a teoria da justiça, 

ao direito. 

Para fortalecer a afirmação de que a natureza dos direitos humanos é ética, 

Sen apresenta também as vantagens de o conceito não ser tipicamente subordinado 

à teoria jurídica. Bentham, por sua vez, propaga a inexistência desses direitos, ante a 

ausência de previsão legal, pois apenas o que está previsto em lei poderia ser 

considerado um direito. Sen alega que essa questão não é um problema, já que, se 

os direitos humanos consistem numa pretensão ética, não há razão para que precisem 

estar previstas em estatutos legais. A rigor, essa é uma implicação de sua natureza 

ética – se os direitos humanos decorrem da ética, não precisariam estar dispostos em 

qualquer instrumento legal (SEN, 2011, p. 416). 

Com efeito, a relação entre os direitos humanos e os direitos previstos em lei 

pode ser vista sob a ótica de um dar origem ao outro. As declarações de direitos 

humanos, em função de seu caráter ético, podem informar e influenciar a criação dos 

direitos ditos legais. Assim, ao invés de os direitos humanos serem frutos da lei, na 

visão de Sen eles podem desencadear a criação dela. Como afirma Sen, “inspirar a 

legislação é, sem dúvida, uma das maneiras construtivas de utilizar a força ética dos 

direitos humanos” (SEN, 2011, p. 417) e essa influência sobre as legislações 

nacionais surtiu enormes efeitos ao longo das últimas décadas, à medida em que as 

proclamações de direitos humanos foram adotadas como leis específicas em 

inúmeros países. 

Mas a relação dos direitos humanos com o direito propriamente dito 

ultrapassa a via legislativa. Além de não se cogitar uma restrição dos efeitos dos 

direitos humanos à produção de leis, tais direitos podem influenciar a vida social por 

outros meios, assim como quaisquer pretensões éticas. Sen cita como exemplo “o 

monitoramento social e outras formas de apoio ativista” (SEN, 2011, p. 418), 

entendidas essas formas como a atuação de organizações civis que atuam em prol 

da implementação efetiva de direitos humanos. Inclusive, há muitos casos de atuação 

de organizações sociais da área da saúde, infância e meio ambiente, por exemplo, 

que atuam em países cuja legislação sequer incorporou o conteúdo dos direitos 

humanos por elas invocados. Por isso, Sen adverte que nem sempre é conveniente 

utilizar a coercitividade advinda do meio legislativo, já que o contexto social e as 

marcas culturais de determinadas sociedades podem não ser imediatamente 

receptivas às novidades legislativas. 
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Para ele, portanto, há casos em que a efetivação dos direitos humanos será 

mais bem sucedida caso aconteça de forma paulatina, através de mudanças 

progressivas dos hábitos  locais. Seria melhor fomentar mudanças dos costumes por 

meio de estímulos e campanhas abertas com apoio do debate público qualificado, ao 

invés de adotar instrumentos coercitivos severos, como a sanção punitiva. A visão de 

Sen indica que o direito não é suficiente para garantir a aplicação dos direitos 

humanos – ao contrário, há situações em que é preferível que a solução para a 

implementação não surja por meio da aplicação tradicional do direito. 

Vale acrescentar que Sen demonstra que sustentar a condição ética dos 

direitos humanos, em vez de enfraquecê-los, incentiva a utilização de outros meios 

para sua concretização, sem que seja necessário contar apenas com a coercitividade 

jurídica, que depende necessariamente da iniciativa e convencimento político amplo 

para concretizar a produção legislativa. 

Desse modo, o autor argumenta que os direitos humanos podem servir a 

diferentes motivações na sociedade, e produzir efeitos variados, não sendo desejável 

confundir sua função como mera fonte da produção legislativa, uma vez que são 

“pretensões éticas constitutivamente associadas à importância da liberdade humana, 

e a solidez de um argumento apresentando determinada pretensão como direito 

humano deve ser avaliada pelo exame da discussão racional pública” (SEN, 2011, p. 

419). Assim, ao propagar a defesa dos direitos humanos em variadas frentes, 

maximiza-se a chance de realização das liberdades humanas através de caminhos 

complementares. E, consequentemente, amplia-se a efetivação e implementação da 

justiça. 

Uma outra crítica reiteradamente apresentada contra os defensores de 

direitos humanos diz respeito à suposta falta de coerência. Isto é, dado que se defende 

a existência de direitos específicos e comuns a todas as pessoas, a cada um deles 

deveria corresponder um específico dever de garantir a fruição de tal direito. 

Para explicar o equívoco do qual decorre essa crítica, é preciso entender a 

classificação das obrigações como perfeitas ou imperfeitas, consoante classificação 

elaborada por Kant e que serviu como base para o autor indiano. Sen chama de 

obrigações perfeitas a fórmula segundo a qual para cada direito há um dever 

respectivo. Por sua vez, as obrigações imperfeitas correspondem à estrutura típica 

dos direitos humanos: são imperfeitas justamente em função de não haver “uma 
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especificação exata dos agentes responsáveis e de seus deveres de levar a efeito a 

fruição desses direitos” (SEN, 2010a, p. 137). 

Apesar de não se indicar os indivíduos responsáveis pela conduta garantidora 

dos direitos, é certo que a pretensão decorrente de cada um dos direitos humanos 

gera efeitos sobre qualquer pessoa que possa agir em seu favor, pois a pretensão 

irradia-se de maneira difusa. Sen acrescenta que o fato de se caracterizarem como 

obrigações imperfeitas não permite que sejam tratados como os casos em que a 

pessoa não tem nenhum direito. É dizer: é fácil distinguir um caso em que um direito 

humano (obrigação imperfeita) é violado de um caso em que uma pessoa não tem 

nenhum direito a reivindicar. Não se pode, portanto, confundi-las (SEN, 2010a, p. 

138). 

Com efeito, as declarações de direitos humanos consistem em uma afirmação 

ética acerca da importância de determinadas liberdades, aquelas que estão a ser 

destacadas na respectiva declaração. São essas liberdades que, espera-se, hão de 

ser resguardadas por todos. Essa importância é tal que não se restringe à esfera de 

uma única pessoa, mas alcança a coletividade envolvida, que deve reconhecer a 

necessidade de proteger aquela liberdade em favor de seus integrantes, criando-se 

obrigações recíprocas (SEN, 2004, p. 321). 

É importante destacar que Sen parece não distinguir os direitos humanos 

reconhecidos em tratados internacionais daqueles que ainda não foram reconhecidos 

em fóruns ou organismos internacionais e residem, portanto, apenas no campo das 

discussões e reivindicações éticas. 

A questão é relevante, pois, do ponto de vista do direito, os direitos humanos 

previstos em tratados ou convenções internacionais possuem, além de natureza 

jurídica, eficácia sobre o ordenamento jurídico – no mínimo, sobre a ordem jurídica 

internacional. Por outro lado, os direitos humanos que não estão inseridos em tais 

instrumentos não podem contar com o amparo fornecido pelo direito internacional, o 

que significa que os instrumentos a que podem recorrer seus defensores são 

principalmente relacionados ao debate e à argumentação pública. 

Considerando os exemplos que o filósofo menciona e as características éticas 

que ele descreve, parece-nos que Sen está a se referir a ambas as espécies de 

direitos humanos mencionadas acima. E, se assim for, não se pode deixar de destacar 

que a primeira espécie, ou seja, os direitos humanos consagrados em tratados 

internacionais, necessariamente possuiria também natureza jurídica – mas, 
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eventualmente, restrita ao direito internacional, visto que a incorporação de tratados 

internacionais às ordens jurídicas nacionais mudam conforme as regras internas de 

cada país. 

Além disso, é interessante observar que a visão de Sen a respeito dos direitos 

humanos não coloca o direito como principal responsável por sua efetivação. O 

deslocamento conceitual promovido por Sen, de afastá-los da ciência jurídica em 

direção à ética, propicia que a função do direito seja suplementar, ou seja, trata-se de 

um instrumento bem-vindo, mas não indispensável. 

O que é mesmo necessária é a atuação dos direitos humanos numa etapa 

pré-legislativa, quando as declarações passam a ser propagadas e defendidas 

politicamente por setores sociais diversos. O debate não apenas começa, mas tem 

seu principal espaço na arena da ética. É por essa razão que os direitos humanos não 

teriam um conteúdo jurídico latente: sua natureza ética lhes basta. 

Kim Lane Scheppele (2012) faz um contraponto à visão de Sen, a fim de 

salientar as vantagens trazidas quando se confere tratamento jurídico aos direitos 

humanos. Embora concorde com a natureza ética defendida por Sen, o direito não 

deveria ser visto como irrelevante no debate, dado que pode colaborar com a 

promoção dos direitos humanos de outras formas, que não sua institucionalização na 

ordem positiva. De fato, a autora enfatiza que os tribunais têm avançado globalmente3 

ao estabelecer fundamentos para aplicação desses direitos - quando e como devem 

ser cumpridos pelo Estado, por exemplo, ainda que não haja lei nacional específica a 

fixar com exatidão o dever correspondente ao direito humano em questão 

(SCHEPPELE, 2012, p. 30). 

Sen acrescenta que, além de não ser necessária a incorporação de direitos 

humanos ao ordenamento jurídico, é possível que soluções de implementação dos 

direitos humanos, pela via jurídica, resultem da interpretação das leis já existentes, 

independentemente da incorporação de tratados de direitos humanos à legislação 

nacional (SEN, 2010b, n.p). 

Ainda que a proposta de Sen não descarte a utilidade do direito para a 

efetividade dos direitos humanos, deve-se ressaltar um de seus méritos: não deixar 

os direitos humanos à sorte da legislação nacional. Se assim não fosse, em países 

 
3  Para um breve panorama dos julgamentos dos direitos sociais e econômicos em cortes 

constitucionais de outros países, Cf. SCHEPPELE, 2012, p. 27-30. 
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que sofrem com falta de liberdade ou procedimentos democráticos não seria aceitável 

discutir o desrespeito de direitos humanos que não foram previstos pelas leis locais. 

Além disso, já que a incorporação de direitos humanos ao ordenamento 

jurídico através de sua disposição formal na legislação não representaria a finalidade 

última desses direitos, a atuação e reivindicação sociais em favor dos direitos 

humanos são os principais instrumentos para transformar a realidade social pela 

efetivação dos direitos humanos. 

 

3.3.1 A viabilidade de direitos humanos sociais e econômicos 

 

A partir de meados do século XX os direitos sociais e econômicos ganharam 

maior atenção e destaque internacionais, em razão da maior preocupação com 

questões como a eliminação da pobreza e da fome, a tal ponto que sua relevância 

passou a influenciar reformas institucionais e levou tais direitos a serem incluídos 

rotineiramente nos debates dos organismos internacionais. 

 Os direitos sociais e econômicos4 consistem em direitos coletivos, que visam 

assegurar o desenvolvimento individual das pessoas sob a ótica social, tal como 

enunciados pela Convenção da ONU sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, 

de 1966. São exemplos de tais direitos: direito ao trabalho, direito de greve, direito à 

previdência social, proteção e assistência à família e à maternidade, moradia e 

alimentação adequadas, dentre outros. 

Sen defende a correção de se incluírem direitos sociais e econômicos como 

direitos humanos, inclusive por representarem instrumentos afetos à justiça 

distributiva e à igualdade socioeconômica. Todavia, a inclusão desses direitos no rol 

de direitos humanos encontra forte resistência dentre teóricos que, a despeito de 

reconhecerem a importância do conteúdo anunciado por eles, não conseguem 

superar os limites impostos por sua própria conceituação dos direitos humanos. Em 

geral, os refratários apresentam duas críticas, uma relacionada à institucionalização 

(sua falta, em verdade) e outra, à exequibilidade (SEN, 2011, p. 434). 

A primeira crítica, sobre a ausência de institucionalização, refere-se à falta de 

um dever correlato para o direito defendido, dado que não se previu analogamente a 

 
4  Para análise mais profunda sobre a evolução e reivindicação dos direitos sociais no século XX. Cf. 

BONAVIDES, 2007. 
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quem seria destinado o dever de assegurar o cumprimento dos direitos sociais e 

econômicos, nem como deveria cumpri-lo. A crítica tem origem na dificuldade de se 

aceitar os direitos humanos como obrigações imperfeitas, mencionadas no item 3.4, 

mas, uma vez admitida tal condição, não subsiste a impossibilidade de aceitar os 

direitos sociais e econômicos como direitos humanos (SEN, 2011, p. 434). 

A crítica também se aplicou aos direitos fundamentais sociais e econômicos, 

o que não impediu sua consolidação em diversos países, cujas constituições escritas  

não preveem um dever análogo rigorosamente especificado e atribuído a algum 

agente político, ainda que seja o Estado. Mas, nem por isso, cogita-se afirmar a 

ausência de juridicidade de tais direitos fundamentais.  

Deve-se lembrar que a origem das Constituições está na limitação do poder 

do Estado e na necessidade de instituir garantias para os cidadãos, especialmente 

relacionadas às suas liberdades. Por isso, o florescimento dos direitos fundamentais 

e dos direitos humanos com tais conteúdos causou certa resistência à sua 

incorporação ao lado das liberdades historicamente consagradas. 

Assim, o próprio desenvolvimento da tradição constitucional demonstra que é 

possível aumentar a implementação e respeito aos direitos fundamentais e aos 

direitos humanos sem necessariamente precisar de leis regulamentadoras que 

apresentem deveres específicos a agentes públicos ou privados destinados a cumpri-

los. 

A segunda crítica, por sua vez, concerne à exequibilidade e representa o 

argumento de que talvez não seja viável entregar a maioria dos direitos sociais e 

econômicos para todos os indivíduos imediata e integralmente, especialmente em 

países mais pobres. No entanto, deve-se perceber que o objetivo dos direitos 

humanos é serem garantidos e concretizados ao máximo possível, ainda que 

gradualmente, já que a plena realização não é uma condição necessária para sua 

defesa e existência. Sen acrescenta que, se a execução perfeita dos direitos humanos 

fosse bem sucedida sempre e em relação a todos os cidadãos, sequer as liberdades 

formais poderiam ser reconhecidas como direitos humanos, haja vista a 

impossibilidade de se impedir a qualquer tempo e circunstância as transgressões que 

as violam (SEN, 2011, 436). 

O avanço dos direitos econômicos e sociais aprofundou-se ao longo do século 

XX, a ponto de haver sido incorporados expressamente, como direitos fundamentais, 
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em diversas constituições promulgadas na segunda metade do século passado. É o 

caso, por exemplo, do Brasil, em 1988, Portugal, em 1976 e Espanha, em 1978.  

As críticas desferidas contra esse conjunto de direitos humanos são 

equivalentes àquelas lançadas contra os direitos fundamentais sociais dos países que 

lhes concederam natureza de direitos fundamentais em suas constituições. A resposta 

a essas últimas, inclusive, é a mesma: a implementação gradativa não lhes altera a 

natureza. 

Trata-se, decerto, de opção política que reflete o anseio popular do tempo em 

que foi elaborada a carta constitucional. Espera-se, portanto, que se busque sua maior 

efetividade. 
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CONCLUSÃO 

 

Propôs-se ao longo do trabalho uma reflexão acerca da função que o direito, 

visto como uma instituição social, possui no pensamento dos autores John Rawls e 

Amartya Sen. Buscou-se esclarecer que os filósofos não contam com vasta produção 

teórica sobre a filosofia do direito, de modo que as considerações apresentadas no 

texto decorrem da análise que se fez das passagens em que a questão jurídica é 

abordada em suas obras. 

Neste sentido, a liberdade corresponde ao elemento central das propostas de 

justiça dos dois autores mencionados, de forma que a função primordial do direito, 

segundo se observou, é assegurar sua proteção e ampliar sua efetividade na vida 

cotidiana. 

Ainda que se esteja diante de duas abordagens teóricas diferentes a respeito 

da justiça – notadamente quanto à filiação de Rawls ao contratualismo, o qual é 

rejeitado por Sen –, é patente a convergência quanto à necessidade de o direito se 

estruturar com a finalidade de defender as liberdades básicas. 

A adoção de um modelo contratualista como faz Rawls, ou um modelo 

ocupado com realizações, assim entendido como a proposta de Sen de identificação 

e resolução de grandes problemas de justiça, não representa, do ponto de vista 

teórico, um empecilho ao projeto de que o direito deve ser estruturado e aplicado com 

o fim de resguardar a liberdade dos indivíduos. Em síntese, o ponto de chegada que 

se deseja é o mesmo. 

Ademais, a recusa de Sen à opção teórica de tentar elaborar um modelo de 

justiça sistemático, abrangente e quase perfeito não o afasta de Rawls quanto à 

relevância de se efetivar também a igualdade, além da própria liberdade. A via 

metodológica, no entanto, difere da escolha de Rawls quanto aos bens primários e 

sua insuficiência como critério de justiça social. Para Sen, é mais adequado adotar o 

enfoque da capacidade das pessoas de realizarem os objetivos que estabeleceram 

racionalmente para si, já que tais objetivos, assim como as necessidades individuais, 

são divergentes no âmbito de quaisquer sociedades. 

Nada obstante, os filósofos concordam quanto à necessidade de justiça e 

democracia trilharem um caminho conjunto. Formas democráticas, de fato, são 

indispensáveis ao funcionamento das ideias de justiça que ambos sustentam. Da 

mesma forma, o modelo jurídico do constitucionalismo, relacionado a uma forte 



109 
 

garantia jurídica de liberdades básicas, decorre da necessidade teórica de priorizar a 

defesa das liberdades essenciais que resguardam as pessoas. 

Ao estudar a relação existente entre o direito e a justiça, pode-se constatar 

que a importância adquirida pelos direitos fundamentais, oriunda da renovação do 

direito constitucional depois da segunda metade do século XX, vincula-se à filosofia 

política por meio dos fundamentos filosóficos da justiça e dos direitos humanos. As 

democracias, por consequência, passaram a priorizar a organização jurídica fundada 

em constituições nas quais as liberdades básicas possuem maior ascendência sobre 

a ordem normativa, inclusive cercadas de maiores instrumentos de proteção, como o 

controle material de constitucionalidade de leis e atos normativos. 

Desse modo, a reaproximação do direito e da filosofia política é necessária 

para contribuir com a reflexão sobre o papel que o direito deve exercer na vida social. 

Rechaçar tal interligação, como se fez no início do século passado através do 

positivismo jurídico, implica cercear não apenas o desenvolvimento do conhecimento, 

mas especialmente as possibilidades de aprimoramento da justiça, dada a importância 

do direito em sua realização. 

A partir da análise do pensamento dos autores em comento, é possível 

defender que existe uma relativa complementariedade de suas abordagens no que 

tange ao direito. É que a preferência de Rawls por esmiuçar os aspectos estruturantes 

do direito, como a justiça formal e o estado de direito, soma-se à atenção dedicada 

por Sen às questões de natureza substantiva, sobretudo o alcance dos direitos 

humanos no âmbito político, além de suas implicações no ordenamento jurídico e nas 

decisões proferidas pelos tribunais. 

Com efeito, a estrutura formal do direito sugerida por Rawls está apta a 

recepcionar a dimensão jurídica dos direitos humanos. Mesmo sob a perspectiva 

ética, tal como sustentada por Sen, o robustecimento teórico dos direitos humanos 

enriquece o pensamento jurídico e fornece subsídios para a realização de sua função 

de resguardar as liberdades. Por conseguinte, não só cabe, como é um dever do 

direito garantir a efetivação do justo e afastar a realização do injusto. 

A título metodológico, deve-se registrar que a pesquisa constatou que a 

bibliografia dedicada à análise jurídica no pensamento de ambos os autores não é 

ampla, inclusive em língua estrangeira. Contudo, a produção filosófica voltada à 

comparação das ideias defendidas por Rawls e Sen é extensa, o que favorece a 

observação de divergências e convergências entre eles. 
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Ressalta-se, além disso, que os comentários recíprocos entre os autores 

sobre suas obras não cuidaram dos assuntos jurídicos. Dessa forma, as conclusões 

específicas sobre a função do direito resultam eminentemente da análise separada do 

pensamento de cada um dos autores. 

O aprofundamento dos estudos da filosofia do direito na direção da justiça 

será valioso para tornar mais claro e pormenorizado como o direito deve participar da 

realização da justiça. E, a esse respeito, seria deveras proveitoso se filósofos e juristas 

estivessem a dialogar em conjunto a esse respeito. 

Além disso, é apropriado supor que temas como correção das decisões 

judiciais, constitucionalidade das leis e legitimidade de reformas constitucionais 

poderão ser mais bem avaliados caso esteja menos nebulosa a função que o direito 

deve desempenhar num contexto de justiça. A avaliação de questões como essas sob 

a ótica da justiça favoreceria o incremento do debate público e também científico, haja 

vista que tais matérias encontram-se diuturnamente sob escrutínio social e em 

discussão por filósofos e juristas. 

Assim como não nos parece necessário restringir-se a um único autor para 

cotejar os temas sugeridos anteriormente, ainda que não haja óbice a tal enfoque 

individual, a produção filosófica contemporânea certamente merece maior penetração 

na ciência jurídica, para que se possa ampliar a qualidade dos estudos e, 

consequentemente, aprimorar a aplicação do direito. 

Embora a importância pareça evidente, o afastamento ocorrido entre a 

filosofia política e o direito foi tão profundo que é preciso ressaltar a necessidade de 

os estudos se manterem próximos, sob pena de não se considerar indispensável que 

a justiça seja, de fato, um objetivo a ser alcançado pelo direito. Decerto, do ponto de 

vista da ciência jurídica, muito deve ser debatido acerca da forma adequada de se 

aplicar o direito para alcançar esse desiderato.  

Espera-se que a ressalva anterior evite a impressão de que, sendo a justiça o 

fim do direito, dispensar-se-ia a utilização de critérios coerentes e racionalmente 

justificáveis para a sua aplicação. Certamente é importante que a ciência jurídica 

continue a desenvolver formas sistemáticas de interpretação e aplicação das normas, 

assim como precisa avançar nos atributos da coerência e integridade das decisões 

jurídicas, já que estão relacionados à imparcialidade e tendentes a evitar 

arbitrariedades, objetivo declarado da teoria da justiça. 
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Em suma, há uma extensa seara jurídica e filosófica que reclama investigação 

teórica e merece ser priorizada, com o intuito de fomentar a justiça, as liberdades e 

reduzir as desigualdades. 
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